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!!Som hushållslärare oeh ruamrna i
(.rl rnutglad familj metl tre barn
iignar jag naturligtvis extrtr onrsorg
och eflertanke åt att laga ftrllvär'
dig kost, soln ger rätt näring och
rlessutour är gotl och aptitlig! I\är
tlet gäller rnatfett använcler jug
'l'rt' Flss Lvx till hortlsbruk och till
lii<'kra lättnrrll -- dvs. finare varma
eller kalla smörgåsa.. Jag anser att
'l'r'e Ess LYx svarar mot de krav
sorn tle motlerna näringsfvsiologer'
rra ställer på ett rnatfett av idag.
I)et är vegetabiliskt och ltra ur nä-

ringssvtrlntnkt. r'ilket franlgår
klart av faktaretlovisningen på pa'
ketet. Snraken. aronletl och konsistensen iir r'äl avvägtla. Min farnili

tlushåIlsliirare. A gnes T hiirnblont,
ttnrlerrisar på Iiö pmannainstittt tt't

i

Stockholm.

och tnitru gästt'r uppskattar liksorn

jag själv den retta, friska smaketr
hos 'l're Ess l,vx. !l

Alltidfärskt...gott
. . . Jlyttigt!
l,yx tillverkas av de finaste råvaror. t Endast vegetabi-

t Tre

Ess

iskt fett, innehållancle ca 16%
lirrolsvra och totalt ca 20/o flerornättade fettsvror. I Tre Ess LYx
tillverkas i takt med efterfrågan
och är tlärfiir alltid färskt. r Gulcl'

f

foliepaketet bevarar clen friska
arornen och skycldar rnot skacllig
inverkan av ljus och luft. I Tre
Ess Lyx är lätt att lrretla. Fast men

I Tre Ess
Lvx har högt näringsvärde. Vita'
rninhalten är lika hög året om.
r Tre Ess Lyx har lagom sälta och
hiirlig, frisk smak.

iintlå srnidig konsistens.

smak och takta
talar för Tre Ess Lyx
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Vi svenskq kvinnor ör stolto över ott en ov
oss för fredens och dörmed mönsklighetens
tolon såsom ledore för Sveriges delågotion

vid

I8-notionskonferensen

Genöve.

strövqn ott finnq uivögor ur kopprustningens
ondq cirkel. vi beundrqr hennes utomordentligo förmågo ott tolo klort och sokligi så ott
hon vinner gehör. Vi beundrqn hur-us on_
språkslöso, behogfullo lugn.
Ingen kvinno i vår tid hor betytt så mycket
för vörlden och dess fromtid som Alv a Myr_

för ovrustning i

Vi ör fylldo qv beundron inför Alvq Myr_
dols görning. Vi beundror hennes storo kun_
nighet och intelligens, hennes outtröttligo

dql gör i dog'

Andreq Andreen

Ur Al'o Myrdols tol vid '18-notionskonferensens sommontröde

11.8.."966.

hindra kappru$tningen
från att hinna i kapp
det mänskliga förnuftet
i liirsta d.'1en a\- sitt
ai.r.rbassaclör

.rnfcirandc. ralar

],{rrdal om likten a\. :1rr

m.rn får ett fiirdrag angående :rvbr,vtande ;,r' produktionen a\. kiirni-apenmatcri.rl fiir .'"0.'-tbrr-rk (crrt-r.'ff;. Hon s.iqcr art enligt den sr-enska delegationens
åsilir är ert fiirdrag om art utsträcka
pro\:sropper är'en till underjordiska
prov nllx förbune1et med ett fördrae

om "cut-off" och n-red etr firrdrag on-r
iche-spridning (non-proliferation) Av

kärnvapen. Dess:r tre tijrdrag tiilsamnrans skulle bli hancllingsmässigt och

politiskt starka.

Hon föreslår sonr nrål-datum
dukticrnens upphcirande den 1

för proiuh tgOZ
eitersom det måste rr längre tid att
nedfrvsa en produktion sonr berör srora
olikartade industrieila proces.ser än det
tar arr avbrl'13 en jämförelsevis kort_
larig och tidvis inställd provserie. Därefter diskuterar hon i detalj tidsföljcl
och kontroller för "cnt-ofl',"
Och så fortsätter hon:

"Flerr ordfiirande
Varf

!

ör har err såclant f i;rdrag (o-

cut-off) icke slutirs när r-illkoren

)\:ns

sä rimliga och behor-er är så träneanc-le?

Ar det så atr politisk r-iljekraft *i

Ia.nd på1'rk;rr ijr.erenskc-,nrmeiser

rippbädes?

\/i som sitter i ENDC (1g-nationsar-rr.rstningskonferenscn) har ett defini_
tir'1 xtrr't'rr för att r,ärldens och franr-

tidens intressen tillvaratas, inte iust sådana nationelia inrressen på korr sikt
som står i vägen frjr en överenskommclse på en högre, dr-s. internationell
nir-å ar. säkerhet.

Ått åstadkomrna en be_stämd riktningsändring med avseende på krpprustningen är exakt det vi har för iieonL-n när vi så ih:irdigr tramhåller L.holet av r.erkligt effektiva åtgärder sådana som pro\.stoppet och produktions_

stoppet: att tygla det spöke som den
ändlöst fortsatta ökningen av kärnvapen
kvalitativt och kvantitati
- Eftersonr
utgör.
vi kan föreställa oss
r ilken ii;rfärlig r.ärld skulle L,li resr.rl_

trltct ont kärnvapensr;lrerna behåller sin
frihet årr urvee:kla, pror"a och hopa och
sprida dessa vapen.
Fastän det borde \-ara onödigr kan
iag än en gång upprepa art när mitt

om ett

vidgar provsropp och insrälld produk-

k.,.,

tion

isamband nreci eiler rent a\.
i förhåll;rncie till ett ,'enkelt" fiirdr;rg om icke-spridning
så
med prioriret

är r'år be.r'ekelsegrund en fast övertygelse om att .sådana åtgärder för att ..do_
cera eller .itnrinstone nedf rysa

nuva_

rande nukleiira miijligireter skulle bäst
tjäna r'ärlclens behov i dess heihet. När
det stunderm sägs i populära publikationer arr icke blockbr.rndna srater begär
dessa åtgärder som etr ',pris,' f ör sin
anslutnin.g till ett fördr;rg om non-pro-

lif eration .så

är detta en

oberättigacl

örenkling. Den lerkliga forklarin[en
är neturlign'is den som m;1n kan h:ir-

f

ur den regeringsdeklaration vilken
iag citerade i mitt uttalande av den 4

lec{a

er.rgusti och vilkcn kan tjäna som etr
slags svensk katekes i .len diskuterade
frågan: på samma gång som vi är defi-

nitii't f ör internationell;r ijverenskommelser för att hindra proliferation av
kärnvapen så är r-i r_rckså ftirfärade inför utsikten arr den nur.;rrande

kapp-

F'orts.ittninr på sitlan l6

AlnBrlkt'hill?
Den somnrar som nu lider mot sitt slut
kommer för nrångl att franrstå som ut-tderbar, med ständig blå himnrel, sol och
r-:irme. Men fijr alla denr son-r dag för
dag föijt utvecklingen på den politiske

ter den sig dyster. Kriger
i Vietnam får ;rllr allvlrligare aspekter.

r'ärldsscenen.

FN:s generalsekreterare Thant, som verit på re sand,' fot och haft ingående'
samtal med ledarne i Moskva, Londotr
och Paris, döl1er inte sin;r farhågor fcir
att det pågående liriget hålier på att utvecklas till en viirldsiionflikt. Tonen på

i \{oski'a biir allt hårdarc'
och ar.spändheten, sonr vrr på r'äg n-rellrn USA och Sor.. jetunionen, iir sonr
bortblåst. hriget i Vietnam antar allt
högsta nir'å

nlera skränrmrndc former och jusr nu

ri'cks alla

viqrr rill en fredlig lösning

vara spärradc'.
Jag läscr i en officieil rapport från
Saigon (N. Y. Times 27 i7) att ;'rmerilianarna under årets första hältt lycliats
slå alla tidigare rekord i fråga on-r giftbesprutnirlg .1\- risfälten och all ilnnan
r'äxtlighet i Svdvietrlan). Dc tekniska
framsteger-r .ir sådana, att man på dess.t
sex månader tot,rlförstört lilie mycket
som under dc tidiglre 3 åren tillsemmans
25.0CC hektar. och allt i allt
55.00C ha". "Dettd progrdtn har uttörts
iör dtt sr;älta ut (Jeny iood) kornmunistsoldater oclt de soln stöd jar c{etn",
heter der på ruktoritativr håll.

Vem är

de

t som stödier

giiter aL' t{an typ son't rnan hemnta i
USlt kan kapa i !örsta bästa kemikalieaiiar f ör utrotnirtg av ogräs."
Likaledes amerililnslia experte r gi)r
giill,rnde att dettr gif t iir så effektivt
;1tt on1 c{er iörs bort r-ned r.indcn kan
der utrota all griidrr pi ZS kms ar.stånd!
Så långt den korrespoudenteu.
Vid ungefär samma tidpunkt n"reddelas det från Saigon. xtt USA konlmcr

:rrt leverera 450.000 ton ris i år till cle
f ettiga Saigor-rborna f or xtt f irrhindra
hungersnöd. Hur det går för rcsten av
befolkningen i Sydvietnanr sägs inte ett
ord om. Kanske bijr dct påpek,rs, ett inn.111 a.merik:'rnarne sattc sin fot iSvc{vietnam exporterac{e landet ett par miljoner ton i övcrsliottsris onr året till
utl.rndet

!

Enligt ett telegranr r v den 28 juli
giorde ameriliansli..r flvget 5'[ räder den

nin

bomber på deras hus. fulen våra

nilitära

awktoriteter förnekar att de använt git'tgdser.,lIan bar ertdast spritt leentiska
+1

vansinniga upptrappningen. Och trot:
ali;r nedhyschningsförsijk i Washington.
så r'et man :rtt bådc 'Ihailand, Kanrbodje och Laos är indragna i krigcr. Th,ril:rnd har blir.it en r1\' huvudbasernl f.ir

de amerikanska bombrädern:r

moi
Norclvietnam, även om det oificiellt hcter iltr bombflyget strrtar irån lmerrkanska hangarfart,yg.

I

Laos bombas sc-

dan månader varevigrt natt den s. k.
Ho-Chi-Minh-stigen som sägs t jiin.r
sonr transportvä* år nordvietnameserna. I norr pågår bombningar 5 km irån

tr'åhundrafemtiotusen kronor.
Svenska Dagbladet (3,8) avr-isar indisnerat Peter Weiss' (DN 2t8) påpekande, atr vissr inte ella förlorar på kriget och att de anrerilianska industriernr
bokför rekordartade vinster. (Dett;r har
ståtr tryckt i ameriliansk press och har

skamliga sen-

kansk press. Så skriver en e\- korrespondenterna från Saigon:
"Kornmunisterna påstir att vi anztäntler kemisha giiter ocb giitigd gdser mot
deras risiält och t. o. nt. på deras trädgårdstäppor. Att vi iäller iler ocb iler

?

Trots alla vrrning,rr bådc inonr USA
och i restcn ar- r':irlden fortsätter detr

dem tr-å r'niljoner kronor i sekunden
och varje stupad "r-ietcong" en n-riijon

befrielse-

timentalitet" (svenska folkets skan-rliga
sentimentalitetl son'r Vlarianne Höö1..
uttrycker dec i en ai' sina krönikor i
SvD, där hon som var-rligt r'änder upp
och ner på aila mänskiiga begrepp, och
hålla mig tili fakta och citat ur anreri-

båtarna

r'ärlcisirriget ör-cr helr F-uropa !
Anrerikanxrnå sr)m är ciuktiga på st:rtistik har rälinar ut att kriget kostar

dag.

Jag skall "beirärska

det betydil annat än byar och bostadshus? I{an ens den mesr c-rkunnigr inbilie sig att det här gäller militlrir ,rnläggningar i sådan miingd? Och flod-

kinesiska gränsc'r-r. Scdan anrerikanarur
s;rtt igång på alh'ar, h,rr det f;iilts fler
bomber ör.er Vietnanr ;in under lnclr.r

frontens sold:'rtc'r? Det är den civila befolkningen i bt'erna, kvinnor, barn, åldringar. Det iir också de sonr sk:rll sviiltas ut, Så enkelt är der och så för man

krig i

föregående dasen, r-arvid r-nan ivck,rdes
förstöra 598 byggn.'rder och flodbåt.rr.
598 byggnader på den sydr-ictnamesislirr
landsbl'gden på er-r end;r dag, ved k,rn

Pö 5ensommoren ionn vi denno

ortikel i tidningen Storstoden, utges ov Konsum

i

Stor-Stockholm.

Artikelförfottorinnon Rito Vinde
gjorde'iillsommons rned moken,
Viktor Vinde, vid örsskiftet en reso iVietnom. Hennes engogemong i Vietnomfrögon ör ov det
ökto och riktigo sloget och hon
hor dessutom en underbor förmögo ott uttrycko sig så ott öven
lösoren blir djupt engogerod. Vi
återger ortikeln med tocksom till-

lötelse ov Rito Vinde.

kunnat 1äsas av vem som helst.) De't
är inte alls att "hat:r Amerika" som l.'derskribcnten påstår att dra jämförelsen med Hitlers Tvskland, som likalede-.
absorberade sin arbetslöshet och f ick
sitt så beundracie ekonomiska uppsvin*
t.rck vare att rustningsindustrierna arbetade f ör fullt och att nran byggde
strategiska motorviigar. Jämförelsen ter

sig n'ärr om na.turlig. Det är orimligt

!1tr som Sr.D begära, att vi sk;rll blunda
för allt ont Amerika giir i dag där:för
att det räddade viirlden iör tjugo år se-

den (inte helt ensamt som bekant). Det
vore hiijdcn ;1\' slappher och ic.ghet.
Vietnamkrieet iir horribelt i allt lad
Fortsättning

pi

sidan l,l

EmilV,

mitt barn

Förfottoren till dikten "Emily, mitt born" ör nordvietnomesen To Huu. Hon ör
vid sidon ov sitt förfottorskop sekreterore i Republic's Workers Porty's Centrolkommittå. Som förfottore ör To Huu ott betrokto som en slogs nutido notionolskold. Hqns dikt "Emily, mitt born" ör otroligt uppskottod och könd. Snort
sogt ollo vietnomeser kon den utontill. Den hondlor om omerikonen Normon
Morrison och hons dotter Emily. Morrison vor den unge kvökore, som brönde
sig till döds utonför Pentogon i november förro året som en protest mot den
omerikonsko politiken i Vietnom.

"Emily, kom med mig,
so du kon minnos vögen
den dog du blir stor."
"Vort skoll vi gö, poppo?"

"Till Potomoc-flodens

Ni djövlors ovkommo,
i ve.ms nomn
sönder ni ero jöttebombore,
strönder,"

"Vod skoll du viso mig dör, poppo?"
"Dör skoll jog viso dig Pentogon."
",Alskode born, med din undronde blick,
ölskode born, med ditt qlönsonde hör."

nopolm och giftgos,
direkt irån Vito Huser

'iill Vietnom?

Att mördo freden och folkets frihet,
Att brönno sjukhus och skolor,
Att mördo mönniskor, som boro könner körleken.

Att mördo bo16 pfi vög till skolon,

ldunklet

Förstörc åkrorno, som stöndigt blommor och bör f rukt,
poesin, förgöro konst och sång?

...

Woshington

Att mördo

ov

levonde och dödo sjölor.
Flommo högt, ::onning, flommo högt!

Avslöjo ollo hopode förbrytelser.
Mönniskoslöktet ör sköndot!
Johnson, du vör tids dollordjövul,
hur vögor du låno Kristi klödnod

eller Buddhos

soff

ronsgulo montel!

I vems

nomn

låter ni begrovo omerikonsko

mön,

völvöxto ynglingor
som kunde tömjo noturens krofter

mot en lyckligore mönsklighet?
I vems nomn sönder ni oss ut i djungeln,
'.'ill spikföllorno, till tröskmorkernos motstånd,
till byor och stöder, som nu ör föstningor
dör morken skokor dog och nott och dör himlen sviktor?

Vört Vietnom, ett lond i fjörron,
dör smöpojkor ör hjöltor,

dör bölgetingen trönots ott
McNomoro,
vort smyger du undon?

|

voDen.

köllorvolven

till ditt femkontigo jöttehus ett hörn för vorje kontinent?
Du dror dig undon frön de eldor du onlögger
liksom en struts gömmer sitt huvud i sonden,

Titto hit !
Nu, en sekund, se pö mig,
inte boro en mon med sitt born pö ormen,
nej, Nuet ör jog,
och detto, min Emily, ör helo vör fromtid.
Hör stör jog
och kollor Amerikos völdigo hjörto till prövning,

för ott öterupptöndo vid horisonten
röttvisons strölglons.

slöss,

dör frukt och blommor blivit

"Emily, min ölskling,

det skymmer redon.
Jog följer dig inte i kvöll.
Nör elden hor folnot,
kommer mommo och tor dig hem.
Kromo henne frön mig och ge henne en

kyss.

Och sög

"vor inte ledsen, för poppo gick med glödjel"

Woshington,

i dunklet ov levonde och dödo sjölor
brinner mitt hjörto nu som storkost,
min flommonde kropp
blir en focklo om sonningen!
öaers.

ir.

engelslea au- Bengt Liljenrotlt

på kongress i Rumänien
Den rumänska kvinnoorganisationen höll
kongress 23-25 iuni och hade r.änligheten
inbf uda två representanter f ör SKV att

Margot Daimar från Kiruna och
Eva Palmaer. utsågs.
undertecknad,
Vi kom till Bukarest redan den 17 iuni

detaga

och fick alltså tilliäile att studera Rumänien
en smula i förväg. vilket var mvcket r'älbehövligt, t)" r-åra förkunskaper var inte

särskilt imponerande. [ngen a1 oss hade
förut haft tillfälle att besöka landet.
Redan som barn hörde man talas om

Rumänien som "det rika landet med det
fattiga folket". Landets naturliga förutsättningar är enorrrrl. Där finns olja, naturgas.
kol, metaller, skog och bördig jord i mängd.
Före den socialistiska eran hade man cn
sällsynt korrumperad överklass med ett
skandalomsusat kungahus i spetsen. Kung
Carols eskapader var i många år ett kärt
och ornhuldat ämne i världspressen.

Det rumänska folket är av latinskt ur-

sprung och språket ljuder som italienska
och med någon liten kunskap i franska kan

man gissa sig till en hel del" Man

ser

ovanligt många vackra människor i Rumänien. Man skulle hal't en färgfilm av kon-

de allvarliga, slätkammade,
tankfulla bondkvinnorna i sina fantastiskt
gressen med

vachra nationaldräkter. På pauserna höll vi
kontill i kung Carols f. d. praktsalar

- kungvar i anknytning titl f. d.
liga palatset
och jag tvivlar på att man
- Carols tid haft så vackra
någonsin under
kvinnor i så prakttulla kläder församlade
gresshallen

där.

I Rumäniens historia [örekommer flera
bondeuppror livegenskapen upphävdes
t864. 1893 grundades socialdemokratiska
arbetarepartiet. Under senare hälften a\'

Från debatten har irS antecknat

vis kom de skandinaviska delegaterna att
hoppa till. Vi anser ju inte att vare sig

mindre än 83 talare. Det var bondkr in-

åt kvinnorna. Vi anser som bekant att
rnännens uppgifter i he mmen är precir
lika viktiga som kvinnornas.
Kvinnoförbundets ordförande Suzana

skor. kvinnor från handarbetskombinat
som står för Rumäniens vackra r'ävnader
och broderier
författare, konstnärer, r etenskapare. De- korn från alla delar av Ru-

inte

familjeliv eller hushåll bör överlåtas enbrrt

nor. jordbrr.rksarbeterskor. industriarbeter-

G å d e a.gav.en uttörlig rappor.t .om kvinnornas situation i dagens Rumänien. Förra

manlen.

året var nästan 90 procent av alla arbetsföra kvinnor i arbere.
.lC procent av studenterna är kvinnor"
Biand de som arbetar med undervisning.
kultur och konst är 58 procent kr,innor.

lnom hälsovården än 65 procent av de
anställda kvinnor. Universitets- och högskolestuderande är till 30 procent kvinnor.

Bland dem som s,vsslar rned vetenskap och
forskning har man 36 procent kvinnor.
Men ändå fattas m1'cket" Alttjämt har man
för lite kvinnor i parlamentet, f ijr lite
kvinnor i ledningen för fackföreningar, fiir
lite kvinnor i det politiska livet. för lite
kvinnor i kvalificerade y'rken.
Känns klagovisan igen?

Vi

kände oss pre-

cis som hemma.

Vidare poängterades att kvinnorna maste deltaga mer aktivt i kultr.rrarbetet. Kvinnokommitder och kulturkommittöer måste samarbeta bättre
tema som seder- ett
mera ideligen dök upp
i debatten.
Kvinnorna måste få mera tid. Daghemmens

antrl måste iika (fast de ef ter

vår

Fluvudparten av kraven i debatten hade
redan berörts i Suzana Gådeas tal, hon
kände tydligen väl till kvinnornas aktuella
problem. Man vill ha starkare deltagande

i kulturarbetet, rner

nrusikundervisning.

ökad pedagogisk hiälp åt mödrarna, lättare
arbete under havandeskap, fler barnstugor.

mer sport. n'ler kvinnor på

ansvarsf ulla

poster, mindre hushållsarbete, mer service.
En delegat lilagade: Den stora boken-om Rumäniens kvinnor är ännu inte
skriven.
Dr Nlia Groza
Sverigerän.
dotter till- Rumäniens förste president
Petru
Groza och vice talman

i parlamentet

ef-

terlvste mer samarbete med internationella
freds- och kvinnoorganisationer.
De utländska

clelegationerna represente-

rade mer än 3C länder
kom från alla
världsdelar och man fick- glimtar av andra

r'ärldar. Malis kolsvarta

representanter

hade att bekänrpa månggifte och barnäktenskap" I Syrien var analf abetismen ett
stort problem
liksom på många andra
- stred man mot koloniahåll. I Nlarocko
lism, i Indien var svälten f ruktansr'ärd. i

uppfattning var irnponerande talrika). Tillverkningen av hushållsmaskiner och hah"fabrikat måste intensif ieras. Kvinnans roll
som fostrare av barnen och centrum i [a-

Chile Lrarnadödligheten ohyggligt stor.
Hur svårt läget än är för kvinnorna i
större delen av r'ärlden fick man dock ett

nas reaktion. se ovan.

väntansfulla inl'ör framtiden.

milien underströks. Angående skandinaver-

starkt intryck av att kvinnorna är på
marsch och vi skildes åt hoppfulla och [örE\TA PALMAER

1800-talet böriade kvinnorna opponera. Ef-

ter oktoberrevolutionen

en del rumäner deltog-

i vilken

också

uppstod det

konrmunistiska partiet. 3O-talet kännetecknades av arbetslöshet och ökande terror.

vilket till slut resulterade i Antonescus

och

järngardets öppet fascistiska diktatur rned

Iruktansvärda förfölielser av alla vänsterkrafter och ohygglig antisemitism.
Det rumänslia folkets lidande, fattigdom och förtr-vck har varit enorma och

man förstår väl deras stolta glädf e över
sina sociala och ekonomiska framgångar.

.'

Hälsningstalet på kongressen hölls a\"
kommunistiska partiets generalsekreterare
Nicolae Clausescu. Ffan betonade kvinnor-

.*M

roll vid Rumäniens snabba industrialisering, deras arbetskraft är oum-

nas viktiga

###föÄ
f#####r

bärlig. De återfinns inom alla yrkesgrenar
och är givetvis fullt likaberättigade med
männen. Det finns nästan J00.000 kvinnliga ingenjörer och tekniker bland Rumäniens ungefär 19 milioners befolkning. I
ledningen för iordbrukskollektiven finns
omkring 40.000 kvinnor, tiotusenden innehar kommunala uppdrag eller har ansvars-

f ulla poster i statsapparaten eller massorganisationerna. Han betonade r,'--^ten ar'
att de lokala kvinnoorganisationerna samarbetade med fackföreningar och kultur-

råd. att kvinnorna när så erfordras, er-

f

&
F:

håller lättare arbete och att framställning-

en av hushållsmaskiner och halvfabrikat
ökas, så att hushåilsarbetet underlättas.

Han framhöfi kvinnornas stora uppgift som
uppfostrare och i familielivet, vilket givetantal iir eiter våra iörltillanden irrtltort"'rande stort, men det beböu-s flera. .Samhallet j!'.{r,r'
far ga procent at, kostnaderna.
Daghemmens
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På sistone har den offentliga debarten
varit ganska livlie om könsrolier, kvinnoarbete, manssamhällets avigsidor,
kvinnornas frigörelse och deras plats i

ker har tillsammans med k1'lskåpen och

förvärvsarbete, deras valfrihet mellan
yrkesarbete och hemmafruns tillvaro
och anclra di,thiirande prob,lem. Näsran
a'lla som yttrat sig har varit kvinnor.
Deras inlägg är som vanligt i en sådan
cliskussion av skiftande karaktär, några
försiktigt trevande, andra starkr emotionella. När jag som maskulin varelse

om.

stillsamt spörjer om det är tillåtet a,tt
i tliskussionen, är det endast
för att göra ett påpekande som hittills

blanda sig

blott ytligt berörts men som enlig.t min
är av väsentlig betydelse vid
bedömningen a\: frågan om valfriher i
ovan angivna betydelse nämligen om

el-ugnarnas r,ärmeskåp också förenklat
marlagningen på ett sätt som forna tiders husnrödrar inte kunde drömma

Hemmafruns problem är för närvarande mer err pioblem om att fördriva
tiden än att få tiden a:tt räcka till. Mer

rill

att bli av med ackumulerad energi än
atc samla krafter till arbetsuppgifterna.
Nu har
som det sagts i debatten
- förvandlats till en srahemmafrun

frågan

-tussymbol. Social statussvmbol. Det
anses fint att kunna hålla sig med och
vara he,mmafru. Det är etr yttre tecken på god inkomst : kvalificerat arbete eller klyftighet i affärer. FIar vi
inte ]rär en modern yttring av den

mening

om

hemarbetets slitsamhet.

hemmafruar

Våra mödrar, far- och mormödrar
hacle det mycket besvärligt. De skulle
sköta hushållet i en trång hyreslägenhet eller ett bondehemman. Detta arbete var minst lika arbetsamt som männens. Därtill hade de barnen art passa.
(I ;rrbetarklassen och småbondeklassen

fick emellertid barnen i huvudsak

gamla man)iga nedvärderinsen av kvin-

Är det inte kvinnoslaveriet som
träder fram i ny kapprock? Jrg tycker det och det förvånar art man från
kvinnosidan inte går till srorms mycker mer intensivt mot denna nya. form

nan?

för att

s

pas-

efter de yngre
så långt det gick). "Ffemmafruns"
^rbetsdag var mycket lång på den tiden.
Här kunde man verkligen tala om slit
sa sig själva, de äldre såg

erkännes som allmän socialt godtag-

-bar norm kommer det emellertid

och skitjobb, som någon sagt.
Så kom en övergångstid när indu-

finnas kvinnor som av en eller

Först när kvinnorna sjäh'a träder fram
och tar sin andel och sitt ansvar i försörjningen av familjen, först då blir det
kraft i slagen och först clå kan kvinnorna med utsikt till framgång föra sin
kamp mor manssamhällets orättfärdig-

clriven ay r\,ång att tjän;r en penning,
förvärvsarbete
lönearbete. Till
sina ticligare arbetspliketr
fick hon en

in i

r förr'ärvsarbetet utoln

hemmet.

Undra på att frågan om valfriher melian fiirvärvsarbete och hemarbe'te blev
ektuell. Kvinnan orkade helr enkelt inte bära clenna dubbla börda.
Nu år vi inne i en nv epok. Tekniken har gjorr sitt inträde också i

heter.

Men, inr.ändes det, många kvinnor i
detta land vill gärna t.jäna en egen slanr,
men de ges dock inga tillfällen. Riktigt.
Det är inte dessa resonemanget gäller.

Men det finns åtskilliga som kan fL
förvärvsarbete och som kan utföra sådant men som inte vill ta det. 1960 års

hemmet. Arbetet med art hålla hemmet i någotsånär trivsamt skick har

förenkiats. I den moderna

stadsvå-

arbetsmarknadsutredning

ningen eller den moderna villan elier
småstugan

fiir att inte tala om

den

moderna bondgården är hushållsarbetet
ytterst förenklat. Köket är välinrett.

Yära köksinredningsarkitekter

har

verkligen gjort ert gott iobb. Städningen är inget större, kraftkrär.ande problern. Dammsugarna är effektiva. För
n'ätten finns moderna tvättslugor tillgängliga. Man stoppar in t\.ärten i err
hål och en slant i ett annat, :sätter på
kaffepannan och utväxlar kvartersny-

heterna med grannfruarna som har
tingat eller tilldelats tvättstugan samma
clag, samt hämtar ur de rena lakanen
och örngotten. Småtvätten sköter man

Denno ortikel hor kommit oss tillhondo från en ov vöro monligo lösore. Hons reflektioner kring frögon

om hemmofruor stömmer

gonsko

völ med de rodikolo tongångor

pröglot den senoste tidens

som

rinner kallt och varmt vatten i blandaren ovanför den rostfria cliskhon och
ett torkställ å 3:
kronor står färdiet

-

har till

och

med en egen rubrik för dem: 3 b (SOU
165:9 sid. 298, 313). Och det är denna

stora mängd kvinnor, som fortfarande
för sig själva och för sin omgivning
vill motivera sin existens som hemma-

lru genom atr hänvisa till der slitsamma
hemarbetet (ett hemarbete som numera

närmast år ett hc,bbyjobb), som drar
ner kvinnan och omöjliggör en verklig

rollsdebott. Konske kon ortikeln sti-

'ty genom sin konservativa
attityd stärker de motsvarande kon-

mulero till fortsott debott. Allo ör

servatism hos männen.

völkomno med sino synpunkter.

samhället och skapa etr f ämlikhetens
samhälle, då måste man börja här. Varje vuxen frisk människas skall ha r ä t t
och plikt att försörja sig själv.

köns.

i

badrummet. Specialmaskiner för den
saken är snart standard. Disken är inte
så besvärlig som många tror när det

atr

annan

orsak föredrar rollen av hemmafru.

strialismen tog ör'erhand. Kvinnan, den
gifta kvinnan, trädde s jälr.mant eller

ny

konservera kvinnoslaveriet.

Kvinnorna jälva måste vägra att
finna sig i nedvärderingen. Så länge den
s. k. valfriheten
d. v. s. frihet för
livinnorna, inte för männen. att välja
mellan förvärvsarbete och hemmavaro

att ta emot den till nytr bruksvärde
reproducerade tallriken eller kaffekoppen. Den moderna konserveringsindustrin och diskarna med djupfrysra sa-

frigörelse.

Vill man verkligen bryta ner mans-

Nästa invändning är: men barnen

då? Invändningen är riktig. Men det
år en helt annan sak, och där måste
helt andra anspråk ställas på samhället
än vad som hittills varit fallet.

Jag vädjar tiil er, nredborgare i Anrerika, som en miinnisli;r ar-rgelägen on-r frrhet och socill rättvise. Många a\r er en-

ser atr err land har t jänat dessa mil
och det iir s.rnt ett Fijrentil starertl,l iger
L'n revolutioniir tradition r-ilken ursprungliee'n vAr trogen mot kampen tör
mänsklig frihet och samhällelig jämlikhet. Det iir denna tradition son'r svikits
av de få r-ilk;r styr USA i dag. \{ång;r
av er är nog ej till fullo r-r-redvetrla onr
i vilken utsträckning err land behärsk;rs
av industriidkare sonr för sin makr de'lvis är beroende å\' storrl elionomisk.r

örsänkningrr i alla .ie iar a\. världen.
USA kontrollerar i dag ör-cr 60 procent
f

a\: jorclens naturrillsinglr ehuru diir
finns cndast 6 procenr ;rr- r-ärldens befolkning. ]iineral och produkter frin

motsvarighet till Arlerikas rer-oluti.-,niira mo,tstind mot engelsmännen stlm
kontroller,rcie d.' lmerik;rnska koloniernas elionomiskl och politiska lir- under
lSOO-talet. \rietnlms
nrotsvrrrighc't

till mlquiscn i
Franlirike, till p.rrtis.rnerna i Jugosilvien och motståndsrörelsen i Norge och
D,rnmarii mor den nazistiskl ockuprtionen. Detta iir f cirkl;rrir-rgen till ett e tt
litet bondefolli iir i stånd att hå11,r trc
mot en r'äldig rrnrd från jordens nriilitiglste industri:rliserrde nation.

J.S r'ädiar tili cr rtt bc'tär-rkl vld
USA:s reqering * jort mot \rir'tI1.'urls
Itrlli. Kan ni i e r.r hiiirt.rn itjrsr'.rrl an-

stora deiar ar- planeten ägs av en hanc{full människor. Jag ber er övervriga ere
c'gna ledares ord när de stundom s\-slöjar den esploatering de ör.at.

Bertrand

New York 'Iimes skrer' 72.2.195?:
är ett bvte r-iirt err högt
pris. I norr finns där för exporr renn.
wolfram, mrl1gal1, kol. ris och timnrer.
gummi, td, p.'pper och hudar. Redrn fiire andra r-:irldskriger ga\- Indokin,r en
utdelning son-r uppskattacles till 3CO nril-

Russells
uädian rill
Amerikas
samuete

"Indokir-re

joner doll;rr om året."

Ett år senore
sade en av USA:s State dcpartments

rådgi.,'are foljande:

"\'i har

endest

till

cn del exploatcrar Sy'döstasiens resursc'r.
Icke desto r.r'rindre hrr Si.diistasien ler-ererat 9a procenr ai' r-Irldens rågumn'ri.
60 procent er- dess tenn och 8C procenr
av dess iiopra och kokosnötolja. Det
har bct,vdande nrängdcr socker, t6, kaffe, tobak, sis,rll-rampa, frukter. kryddor.
naturliga hartser, bergolia. järn, olja ocl-r

i fråga om
Uietnam

bauxit (rltrnriniumnrincrrl)."

Och 195i medan fransmännen ännu
var kvar i Vietnam och stred med sröd
ev USA sade presidenr Eisenhon'er:
"Lår oss nu antagå atc r-i skulle förlora
Indokina. Om lndokine går så upphör
det tenn och wolfram sonl vi så högt
vädrerar art komma. \ti söker efter
den minst kostsamma utvägen atc förhindra något fiirfärligt
förlusten e\.
r'år möjlighet att få r'ad- r-i önsliar från
Indokinas territorium och från Svdöst-

r-notståndsrcjre'ls,-'

iir en

vindningen :r\- giftiga kemikalier och
giitgas, bornbning till r-nättnad :rv hel.r
l:rndet mec{ napllm cich fosfor? Fastän
den emerikansiia pressell ljuger om des-

sr ting är dcr dokurnentär;r materialet
;rngåe'nde cless-r grsers och kemikaliers

de fantastiska penningsummor som anr'änds till rustningar går till kontr:rkt
för de industrier i r.ilkas styrelser sitter
de generaler som begärt vapnen så inser

der.

i Vietnrn
är ett krig likt det som tyskarna utkämpade i Osteuropa. Der är etc krig
som avser

att

garanterx fortsatc kon-

troll av Amerikas krpitalister över områdets rikedomar. När vi betänker arc

vi att militären och storindustrin har
bildat en ellians till ömsesidig fördel.
Sonningen ör

att folkets motstånd i Yietnam är
5

en

nalr-rL'ser sattes

i

intcrneringsläger sonl

n-ånssarbetare nred taggtråd

och

Lre-

\/er ni xtr dett:
skedcle under ledning r\- USA:s reqering och atr tortvr och brut,rie n-rord
ständigt förekom i dess,r läger? Är r:ri
r-äpnade patruller?

medveten om

att de grser och kemili.r-

under fern år .rnr-iints i Vie'tnem r-ållar blindhe.t, törlamar. liv.ir-er"
orsakar kramper och leder till en outhiirdlig döci? Förstik tiinli.r er r'ad de:
skulle ir-rnebiira or-n crl fiende bombacle
USA oc:h ockuperade der under 1l er.
Hur sliulle r-ri känne det ()m el1 friini-

lier

son-r

mlndc makt hade miittar Neu" \ ork.
Chicego. Los Ar:rge'lc's, S:t Louis. Srrn

Francisco och l\'Tiami nred n,rprlm, iosfor och "Lrte irundar"? \rad skulle ni
göre om en ockuperionsermd rnviirrde
desse giftiga glser och kerniiialier

je liten stad och bv dir

der-r

i r-lr-

kom? K.ur

ni r-erkligen Iro .1tt c{er ;rmerikrnsli.,r
folket skulle villiomnl en si grvnr xngripare? Faktum är ett miinniskor ijr-er,rllt i r.ärlden h;rr konrmit att betrakr.r
de r-rriin sonr liontroller.rr USA:s regr'ring som brutalr tyr:rnner, r-ilka hancil;rr i eset ekonorniskt intresse och urrotar vr"rje folk sonr iir dårlktigt nog
ett li.implt nrot dennl n.rlinl erplo;rterins och aggression.
Nör USA börjode

sitt krig mot vietnrmeserns r'iter lti
ha betalat hela det franska kriget mot

folk ägde USA:s försvarsdep.rrtement egendorn viirderad till 160 miljarder dollars. Detta viirde h;rr sen dess
fördubblats. USA :s försr-;rrsdeplrtement
s:rmma

natur överr'äldigande. De är giftige och
de kan döc{r. Naprlrl och fosfor brännc'r tills offrer förvandlats till en sir,rd:rnde mass.r. USA har också använt vlp.'n sådana som den "lata hunden", dr-s.
en bomb innehållende 10.000 rakbledsskerpe stålspån. De bl'bor mor vilke
dessa ondskefulla r-epen stiindigc riktas
skrirs i trasor lr- pilarna. I en tärcbetolkad provins hrr lCC miljoner rakbhdsskerpe stålspåi'r fiillts under 13 nråna-

!"
Decta klargör arr kriger

asien

ncn i Syc-lr-iernanr. Det som tidnin{iine kallat "Vietcong" :ir i sj.ilr-;r ve'rlic'i
en bred samverlian liksom folkfronr.,rnr i E,urop;r innefatt;rnde all:r politisk:
åsiktsrilitningar från katoliker till komnrunister. Den nationella befrielsefronten hrr folkets varmaste stöd och endast dc uppsåtiiet blinde krn undgi.
rtt se detta. Vet ni rtt 8 miiioner viet-

iir vrirldens störste organisation, den
iiger 13 miljoner hekter mark i USÅ
och nriljoner mer i främmande länder.
Vid clettl laget går r.ned ,in tre fjärdc'dehr ev alla utgifter tiil nuvarande
krig eller till förberedelser ;.r' kommancle krig. Miljarder doilers läggs i USAmilitärens fickor och därmed iår Pentagon en ekonomisk makt som berör
r.arje område av Amerikas lir'. Militära
tillgångar i USA är tre gånger så storr
som de sammanlagda tillgångarna tör
US Steel, Ivletropolitan Life Insurance.
American Telephone

Ec

Telegraph, Ge-

neral Motors och Standard Oil. Försr-arsdepartementet sysselsätter tre gåne-

er så många människor som alla

dessa

An rner ar-slöjande och förfärligr är
ett flera vietnlmeser dog under Diems
rc'gim från 195-{ till 1960 när Vitananrs
partisrner biiriaele sitt r'äpnade mot-

stora världsföretag sammanräknade .
Dollarmiijarderr-ra för miiitärkontrakt

stånd mot den rmerikrnskl ocliuoltit-''-

r.ändes 21 milierc{er doll;rrs

ler-ereras ar" Pentagon och kontrakten

ftrllgiirs av storinclustrin. Är I96C entör militär-

,indamal. Dc.nn.1 liolossal.r suntma dc-ia.les mellan rio korpor;rtioner och fem
.il denr fick n.ira en miliard vardera.

i

[,rg bcr er onrsorgsfullr bet;inka arr
cle,ssa

sammr korporationers kontor

-,itter 1 .+00

:aler och
Gcnerai

of ficerare,
of ficerare,

därav 261 gene-

i che fsställning.
Dr-namics har 1,87 officerare,

r7 generaler och

an-riraler och den för-

:rty:lrande Secretary of the Armv bland

sina anstä1lda. Detta
-riast sonl stannar

iir en

härskande

vid makten \.em

-som

,in r'äijs err nonrinelit belil;.ida offentliga
imbeten och r'arje presidenr finner sig

nöcisakad atr t jäna denna allsmäktiga
irlrpps intressen. Sä har Ämerikas de-

:riokrati förlorar liv och n'rening n' iolket kan ej ar'l;irsna de n'riin sorn i r-erli.igheten str-r det.

I)et :-ir dcnna nralitkoncentration som
;iir det ncjcir-ändigr för Pentagon och
.torincJu.strin rltr f orts.itte kapprr.rsrninsen för ciess egen skr.rll. Subkontra.k:en som lämnas till smiirre indusrrier
och krieslever:rntiire r inr-olverar r-arje
staci i Amerika ocJ-r pår-erkar så jobb
iör miJjoner miinniskor. Fvra 11jli,r,rer

er rl cler;rs s.'rrlminhang. rnr-linc-l er jnteiligens och försiik art *t-'nomskåda det
.s\:stenf sonr

r.rgit makten i USA

och

fi;rr-:rndlar dess samhiillslir- till en srotc'sk arsenal f ör err r-i.irldsimperiunr.
Den r'äldiga Jirigsmaskinen, de stora inrlustrikoncernerna och deras underrättclser-iisen betraktas av folken i tre helr,
r-;irldsdelar sonl deras frirnämsta fiende

i viirlden

och ]iällan

till

deras

niid och

hunger. Om r.'i ser pi cie regeringar som
fiir sin tillvaro .-ir beroc'nde ar- ameri-

kansk rnilitärst1-rka s;i finner r-i alltid
regimer sonr stöder de rika. jordägarna
och de. srora kapitalisterna. Detta gäl1er
om Br;rsilien, onr Peru. om Venezuela.
onr Thailand, om Svdliore.r, om -fap:rn.

Det är sanningen i hela viirlden.
Itöljclen :rr. derta ;ir .rtt USA för ett
nndcrtr,vclia en nationell revolution såcian det vietname.iska foikets stora hi-

eme-

att

upprätthålla USA:s indr.rstrimagnarers
och deras militära tjär-rares ekonomiska
exploatering a\- och militära herrar,älde
ijler unclerkur-ade folk. CIA som har cn
br.rdget 15 gånger srörre ;in hela USA:s

ciiplomatiska verksamher är inblandat i
ntord på st;-rtscir-erhuvuden och srämpIingar mor sLl\-erlina regeringar. Denna
ödesdigra :rktivitet är ar-.sedd atr förstcira leclningen och orqanisationcn

inon'r folk sonr kämpar fijr att frigöra
sig från det kr':ir-ande grepper av amerikansk ekonon-risk och poiitisk domi-

nans. USA:s militarism är oskiljalitig
från clen rovgirisa kapiralism som skaprrde f attigdonr bland amerikanarna
sirjlva så nr.ss art mjnnet iinnu lever i

f

r;rn-rståendc

n;rtionellr tribunal mor kriesförbrytelse r. lv{an skall höra r-ittnesbörd om

USA:s regerings brottsliga handlingar i
\tietnlm. Nj nrinns att t1'skarna ansågs
skvlciiga on1 d.- hade fogar sig i och

:ili nrilir.irurciftcr. Detr;r r.ildis.r nri-

jordens befoikning nära två tredjedelar
.rv cless tillgångar ägs av USA, rrors dess
kontroll över r-ärldens olja, kobolt,

brott

iir till fi;r

oberoende män och kr-innor från alla
clelar ar- viirlclen xtt deltaga i ett inter-

USA:s bnrtron.rtionalprodukt används

USA:s enorma rikedonr. rrots det
iaktun att med endast 6 procent av

dan Johnson-rceeringcn

till intellc'lituella och

ustri. )'rterligrre t'r'ra nril jon er
:rrbetar direiir i rustningsindustrierna. I
ninga stiider s\-11rAr militärproduktionen fiir sa mr-clier som 80 procent av
ellt fabriksarbete. )ier .in 5C procenr ar-

Och trots

mänskligheten och brott mot

Jog hor vädjot

ilind

order inr.aderar och förtrycker USA
sr-ältande och hjälplösa folk.

r.r-ror

l;r:.t

Jubbeit så rny'ciiet son-r USA:s automo.r

Dominikanska republiken, från Mellcrsta östern tili Kongo bestämmer några
iå stora korporationers ekonomiska iniressen i förbund med rustningsindu-.trin och militären det som hiinder med
amerikanska medborgares liv. På deras

brott

freclen. Den har begått dessa

clen nur-arande gencrationcn. Väsentliscn samma motir- har letr tili barbarisgrvnrma dåd ; stor skala i Viet-

rrbctlr .r ftirr.'"r;;;;r;;;;,;;:''ö;t,
rvlöningslisr;r är pi tZ milf arder doilars.

litiirsvstenr riicker r-ärlden med iivcr
-r.C0C nrilitärbaser fiir det enkla iindamålet att skr-dcl,r clet imperium sc,nr .'å
klart beskrer-s i de uttalanden av pre,ident Eisenhov'er. Stare clepartments
r:ådgivare och New Yorli Times. r-ilka
iag tidig:rre nämnt. Från \/ietnam rill

rmcrili;rnsk.r prcsic{enter och ratificeracle av amcriji.anska kongressen har John_
sons regerine begått krigsförb11,relser,

eccepterat sin regerings brotr. Ingen an-

såg c-let \-arA en tillräcklig ursäkt för
n'skarna.r atr säga att dc kände till gas-

"Kan ni i era hiärtdn iörstara ant,iinditingen :..e giitigrt kemtktlitr oclt giitsn:,
bt.,rnbning till miittn,t.r! r; hcla landet
tncd naptlni ocls iosior?"

storiska resning iir ntidsakat arr uppfiir.r sig så sonr japan.-.rna uppförde sig
r Svdiistasien. Detra är bokstavligen
sant. Koncentrationsiägren som jag talat onr och vilk:r samlade nära 60 procent :rv Sl dvietnams bondebefolkning
rar platser för tortr-r. massakrer och
rnassbegravningar. De speciella experir11€fltvzpner som Sas, kemikalier och
napalm är lika förskräckliga som något
uazisterna anr'ände under andra- världs-

wolfram, järnmalm, gummi och andra
i'itala produkter, trors de väldiga vinster som görs av några få liorporationer
i Amerika på bekostnad ar- mass-svält
bland jordens fo'lli, rrors allt detta så
lever 66 miljoner amerikanare i fattigdom. Amerikas städer är fyllda ar- slum-

kriget. Det är sanc art nazisterna sysrcmatiskt utrotade judarna och att USA
inte ännu gjort något jämförligt i Vietnam. Men med undantag av judarnas

områden. De fattiga bär skattebördan
och utkämpar de koloniala och anfallskrigen. Jag ber er alla arr se de händeiser som daeligen äger rum omkring

fektivitet som är mer förfärande

utrotning har allt ciet som tyskarna
gjorde i Osteuropa upprepats av USA i
Yietnam

i

större skala och med en efoch

mera fulländad.
I strid mor högtidliga internationella
ör'erenskommelser, undertecknade av

kamrarna ocl-r koncentrationslägren,
tortvren och sn'mpningarna rlen inte
kunde hindra dem. .|ag r-ädjar till er
sonl rnänniska till människor. Korn
ihäg er mänskligher och er egen sjäh.,aktning. Kriger mot Vietnams foll< är
barbariskt. Det är ett anfalls- och erövringskrig. Under der amcrikanska frihetskriget behör-de ingen tala om för

amerikanarna ändamålet med de ras
kamp eller ta r.rr någon till krigstjänst
mot hans r-iija. Der var inte heller nödr'ändigt för amerikanska soldater atr
färdas 1.500 mil till etr annat land. I
Anrerikas revolutionskrig mor urländska trupper kämpade amerikanarna på
fält och i skogar fastän de r-ar trasiga
och fastän ockupationsarmdn var sin

tids starkaste. Amerikanarna kämpade
mor angriparna ehuru de var hungriga
och fattiga och de kämpade från hus

till hus.
I det befrieisekriget kallades de ame-

rikanska revolutionärerna terrorister
och det yar kolonialmakten som gav
dem benämningar som rebeller och
pack. Den amerikanska nationens hjältar svarade med Nathan Hale's och patrick Flenrvs ord. Känslan "giv mig
Fartsättning på sidan
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LEUEÄNIEMI
gruuan dar man satsar på kvinnorna
Kvinnoindustri. Hur många sätter inte det
ordet i samband med låglönegrupper. hur
många för inte fram det som ett fagert

så därför

med att lösa sysselsättningsf rågorna även
för den kvinnliga delen av befolkningen
har vi för länge sedan spolat begreppet
kvinnoindustri. Och sedan vi gjort ett be-

anställda har man inte kommit

löfte i valtider och hur många tror inte,
fortfarande är 1966. att det måste finnas
speciella industrier för kvinnlig arbetskraft.
Där vårt förbund tagit aktiv del i arbetet

sök i Leveäniemi, LKAB:s nytillskott i
Svappavaara. är vi beredda först och främst
att högt och liudligt deklarera, att nu beror det enbart på kvinnorna själva om procenten kvinnor bland gruvbolagets anställ-

da ska höias.
Platschef Viking Sjöstrand och ingenjör
Allan Lindholm, som tar emot oss, berättar
att man från bolagets sida från början medvetet satsat på kvinnlig arbetskraf t. Man
gjorde en beräkning som visade att minst
25 procent av de anställda kan utgöras av
kvinnor vad arbetets art beträffar. Denna
satsning hade inte enbart företagsekonomisnär anläggningen är helt utka aspekter
- ju t. ex. vara förmånligt att
byggd kan det
endast behöva ha en bostad för två anutan trivselfaktorer och tanken
ställda
på att uppnå
balans i samhället fanns också

bakom. Gruvarbetet anses av hävd vara
männen förbehållet. På platser där gruvindustrin varit den dominerande, i många
fall den enda, har det därför inte funnits
arbete för kvinnorna. I vår tid, då kvinnan inte bara av ekonomiska skäI. utan ock-

att hon trivs med förvärvsarbete
och vill använda sig av en många gånger
lång utbildning, söker arbete utanför hemmet, då påverkar naturligtvis möjligheterna för henne att få sådant familiens beslut
om bostadsort.
Så långt som till 25 procent kvinnliga

i

Leveä-

niemi. Den aktuella siffran riir sig kring
10 procent. Av dessa har många kvinnor
arbete i kontor, restaurang och andra konventionella kvinnoarbetsplatser. Men vi fin-

ner kvinnor även som maskinskötare i sovrings- och anrikningsverk, som provtagare,
som förrådsarbetare och som portvakter.
De senare utgörs endast av kvinnor, medan det i de övriga grupperna finns både
män och kvinnor utan några könsskillna-

der i lönehänseende.
Vad kan då orsaken vara att antalet
kvinnliga anställda trots en positiv inställ-

ning från företagsledningens sida inte nått
mer än knappt hälften av det planerade?

Platschef Sjöstrands svar kommer utan tve-

kan: Kvinnorna saknar konkurrensförmåga.

I denna landsända där det fortfarande

finns tillgång till arbetskraft anställer man
givetvis en sökande med yrkesskola och
ibland till och med några års praktik före en flicka utan någon utbildning som söker samma arbete. Äterigen en bekräftelse
på hur nödvändigt det är att få en ändring på synsättet när det gäller flickornas
val av utbildningsvägar.
Arbetet i Leveäniemi är i hög grad auto-

matiserat. Maskinkraft ersätter muskelkraft
i större utsträckning än tidigare i grur.-

arbetet. Men visst f inns det ännu arbetsmornent som kan betraktas som rena grovgörat. Och visst finns det fortfarande arbeten som är olämpliga ur f.vsisk synpunkt
för kvinnliga anställda. För en maskinskötare kan det t. ex. av och till bli fråga om
skottning och detta frestar på ryggen för

vem sonl helst. Unga ilickor som man haft
anställda på dessa platser har stått under
särskilt noggrann läkarkontroll och i något fall har det också visat sig nödvändigt
med omplacering.
I Svappavara och i trakten runt onl
finns hvinnor som uttalat intresse för anställning i LKAB. Att de inte giort slag i
saken beror i många fall på att tle inte
anser sig kunna ordna barntillsynen på ett
tillfredsställande sätt. Enligt uppgift från
kommunalt håll finns det familfedaghem att
tillgå men vid ett besök i Svappavara tycker man sig spåra en viss tvekan hos kvinnorna att använda sig av den möjligheten"
Stadens styrande kunde i vintras ta del ar'
ett förslag från socialchefen om en integrerad barnstuga i Svappavara. Förslaget förkastades främst med motiveringen att det
inte fanns något uttalat behov av daghems-

platser. Det går inte att befria sig f rån

trppfattningen att detta är ett

i

högsta grad

kortsynt resonemang. Alternativet daghem
med utbildad personal är uppenbarligen

det man föredrar. Många kvinnor skulle säkerligen söka arbete om det funnes daghem.
Och det gällde ju en integrerad barnstuga

en kombination av

daghem-lekskola-

vilket gör motståndet än mer
fritidshem
- Förmånen att gå i lekskola
svårförståeligt.
ska väl ändå inte [örmenas svappavarabarnen.

Doris \Xril6n år 26 år och bor i Skaulo,

varifrån hon färdas tre mil till och från
arbetsplatsen. Hon böriade sin anställning
i kontrollrummet, men fann detta alltför
stillasittande och tråkigt. Nu ingår hon i en
produktionsgrupp och har till uppgift att
kontrollera en del för en oinitierad väl så
komplicerade maskiner. I det jobbet får
hon ofta ta

till

spaden och skotta, men hon

tycker inte själv att det är så mycket att
orda om. Man vänjer sig, säger hon, och
betonar att hon trivs väldigt bra i sitt
jobb och med sina manliga arbetskamrater.
Doris Vil6n kan inte tänka sig att b-vta till

ett "kvinnligt"

iobb.

l'.1,byggda h),reslrws

W
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Saappavaara.

Allt

är

inte riletigt iord.ningsrällt, men på lebpla*
sett ltar barnens klätterställningar ocb rutscltbanor monterats upp.

I

I

Här en bild aa Doris Wilön då hon alltjämt bar sitt arbete idet stora leontroilrumtnet. I,{u bar hon alltså
ocb ingår i en procluktionsgrupp t{är det bl. a. gäller att ba gott ltanrlla;1 med nog si invecklade rnaskintr

I rummet där vi samtalar med Doris Vilön sitter också förmannen Haara. Hans
entusiasm över kvinnliga anställda är sannerligen inte överväldigande. Petgörat på
provtagningen anser han vara just lämpat

för dem. men i maskinpassningen tycher
han inte kvinnorna hör hemma. Man vill
inte sätta dom på tungt iobb, säger han
med någon sorts missriktad ridderlighet.
Vi tar nog ändå mer fasta på Doris \tr/ildns
försäkran att "man vänjer sig".
I kontrollrummet möter vi Anna-Lisa
Drugge, till vars jobb det hör att köra
igång och stanna hela det imponerande ver-

ket. Hon arbetar i två skift och har en
grundlön på 8: 50 i timmen. Hon tillhör
också en produktionsgrupp och lönetilläggen är beroende på hur jobbet flyter. Står

någon del stilla så

henne pondus och man förstår med ens att

både företagsledning och arbetskamrater
gillar henne högt och rent. Ann-Mari Jo-

har prövat på jobbet på separatorplanet, där skottning och maskinpassning
ingick i uppgifterna. Nu basar hon alltså på
provtagningen och trivs utmärkt. Hon har
sedan en tid en månadslön på 1.900 kronor
och är mycket nöjd med det eftersom hon
hansson

TEXT.

Eivor Morklund
Morgot Doimqr

blir det avdrag. Anna-

Lisa och hennes kolleger håller uppsikt

över en enorm skärm där lampor blinkar
om någonring är på tok. Utbildningen har
Anna-Lisa fått inom företaget och detsamma gäller många andra anställda.
Förutom kurser på den egna arbetsplatsen kan de anställda få delta i företagets
kurser i Kiruna, Malmberget och på andra platser.

Redan under samtalet med platschefen

hade vi hört talas om en fru Johansson,
anställd på anrikningsverket, provtagningsavdelningen, och en av dem det införts
månadslön för. Hon sades fungera som lagbas på sin avdelning och vi tänkte oss genast en kvinna med pondus och åtskilliga
lager skinn på näsan.
Den som mötte oss och presenterade sig

som Ann-Mari Johansson var en 20-årig
blond och söt flicka. Naturlig säkerhet gav

FOTO:
E.

Morklund

B. Rönnberg
då inte är beroende av skiftande ackords-

resultat. Efter folkskolan arbetade Ann-

Mari som hembiträde, men när maken sökte till LKAB i Svappavara så bad hon ho-

nom söka ett arbete för henne också. Så
gick det till och nu har de båda allt ge-

mensamt

arbetsplatsen, hemmet, med
tvåårige sonen Lars-Ola, som ses till av
hernbiträde när både nlamma och pappa är

borta, och slutligen också fritiden, som
bl. a. ägnas åt fackligt arbete. Makarna Johansson sitter båda i avdelningsstyrelsen!

rgt',:i:.|/t

tti!iiiil'l,ilt/,:;tiii:1it1./t/i;!!ial.iti.titiit!iri.itr/./,f1./w///1,tr',)

lttrtt

till ett mera rörligt jobl'

Vi får en vision av framtidens familj när
vi talar med Ann-Mari och ber därför att
få träffa familjen också. Det ordnas lätt
med ett telefonsamtal till maken, som har
ständigt förmiddagsskift och år hemma

klockan tre, medan Ann-Mari siälv arbetar
mellan åtta och fem.
I en trivsam tvårummare i Erskine-skapelsen Ormen Långe finner vi så Lars Johansson och lille Lars-Ola. Middagsförbere-

delserna har pappa Lars inte börjat med
men han anser det alldeles siälvklart att
han ska göra sin del av hemarbetet när nu
båda arbetar. Så bjuder han på en kopp
gott kaffe och berättar under tiden att
han nog är en smula fundersam om Ann-

Mari ska orka med sitt dubbelarbete i längden. Samtidigt är han medveten om att
hon trivs och är mycket uppskattad i sitt
arbete, så han förstår att det nog inte blir
lätt att få henne atr sluta. Familjen Johansson hör till dem som i höst flyttar in
i ett av de egnahem som HSB på LKAB:s
beställning uppför i Svappavara. Kostnaderna i samband med det gör att bådas inkomst behövs och man är också klar över

att arbetsbördan kommer att öka. I ett
egnahem finns det alltid iobb som ska gö-

ras. Men man gör den här satsningen därför att man trivs här och vill stanna. Lars
Johansson har prövat på en tids arbete söderut, men vill helst bli kvar här.

Naturligtvis tittar vi också in i den
snart inflyttningsklara villan, där Lars-Ola
genast visar sin uppskattning av de tomma
rummen med goda lekytor. Och utanför
huset finns en lekplats och en bit ifrån den
skolan, när det blir aktuellt . . .
11

roth\'". s.r Penelopc, "men jag skulle nog
ha lust att erinra dig om att din egen [amilj, Fitzmauricerna, inte är något särskilt

o

gott exempel på arbetsamhet och framgång.
Eller är dom det?"

[I|t$E]|

"Nu får det vara nog, Penelope",
"Bli nu inte alltför personlig."
"För himmelens skull", skrek Brian,

sa

Deac1,.

en

rödhårig pojke på sjutton år, "kan inte ni
gamla försöka finna någon som kan rida
.\Iåsen istället f ör att gräla och hålla ett
sånt kakalorum?"

"Jag är den mest olyckliga man sonl
finns i denna r'ärld", sa Deacl'. "Då j"g

au liam O'Flaherty
Hela familien Deaci satt samlad kring matborciet på Kilfinnan efter kr'ällsmålet oclr
höll rådslag i en ganska tr1'ckt stämning.
Det var bira tre dagar kvar till det årliga point-to-point-loppet i Coolagh.Hunt-

Och de hade ingen som kunde rida

den

temåriga r-alacken, Måsen, som de hade

hoppati att vinna Liosbav'n-pokalen med.
Det var den äldste sonen, Roger, sorn \-ar
lc år, som skulle riciit den. Nu satt han
r-id nedre änden av bordet med högra armen i spiälförband. Han hade brutit

den

för fiorton dagar sen då han höll på att
träna Måsen ör'er hinder.
De hade försökt ö'i'erallt att få tag i nå-

gon som kunde ersätta Roger. men utan att
iick"s. Svårigheten var att den grå valacken
kra.r
rl.l.ig rille låta någon
-än annarr hålla sig
ett par sekunder' Sipa häns r)'gg mer
iuationen såg hoPPlös ut.
"Vi måste försöka hitta någon", sa Roger
och bröt en lång t1'stnad. "Jag har iu sagt

.lig att lrilåsen :ii i i'erklighetcn inte vild ar'
sii Han är bara lite nervös' och det är bara
några få människor han t1'cker om' C)m
',

i'tara kunde hitta någon som kunde

t1'c-

ka om att rida honom. så skulle han ' '
lura
"Det är ingen idö att du f örsöker "'
rlig siälv längre' Roger"-- albröt Deacr i
Jrister ton. "\'i kan inte tinna nägorl annan
som kan rida honom. Det är hela saken'
Det är vår vanliga olvcka. Det är Deacl'olvckan. Det lönar sig inte att kämpa emot
clen. Den har förfölji mig i hela mitt liv'"

"Vad är det f ör struntprat", sa iru

Deacl'.

"Der är sanningen, Dorothr"'. sa Deacv'
"Det borde du 'r-öta efter att ha varit gift

i tiugotvå år."
"Det Tinns inte något sådant som Deacl'olt'ckan". sa fru Deic,v. "Jag, är trött och
leå nå ait höra det airvändas som undanilykier f ör oduglighet, lathet och galen-

med mig

skap."

D.".1' såg sanningen att säga lite gaien ut
då han stiriade på s1n fru. Han var en lång'

lite ranglig kari på sextioett år, med ett
vilt uttiyc,"k i ögonen. Han hade ett stort
ärr över ena tin;ingen. Det hade han fått i
ett elakt fall då hän som ung hade ridit
ett hinderlopp.

"Ge er nu alltsammans' . sa faster Penc'Ni får inte tag
i någon rl'ttare genom att skälla på r'arandra. Om det hade funnits något att vinna
på utskällning, så skulle den här familjen
lope. "Uppiör er ordentligt.

lara den rikaste i världen."

Deacr- slog knytnäven i bordet och svor.
"Tala orn otur", mumlade han. "Hiir har
jag strär-at hela mitt liv iör att få fram en

god liäst för hinderlöpning. Jag l1'ckades
till siut att finna en. Han iir verkligen en
bra häst. Det är inga n'ivel om det. Jag kan
begå min salighets ed på att han inte bara
är bra, utan en verkligt stor häst ä't'en om
han ännu inte prövats i ett lopp mot förstklassiga konkurrenter. Om iag bara kunde

få honom riktigt på tårna. så skulle han ge
mig tio tusen pund inom ett år."
"Tiotusen, strllntprat . . .". utbrast fru
Deacl'.

"Det är sant vartenda ord!" skrek Deacl'
tipphetsat. "Det finns massvis a\r uts\"ultna
engelsmän som kommer hit tiil Irland för
att äta gott irländskt kött. l)eras fickor .ir
proppfulla av pengar. När de har iått sig
etr par goda biffar under r'ästen är de så

lvckliga att de allesammans bara har en
önskan. nämligen att få köpa sig en bra
häst och vinna Grantl National. De betaiar fantastiska summor för ett gammalt ök
som inte ens kan tjäna in

till

havren."

"Tiotusen. struntprat". upprepade lru
Deacv. "Om du bara hade brukat iorden
och iött upp husdjur. . ."
"Han har rätt, mor". avbröt Roger. "Det
är sarrt som han säger. Jag vet att lorri Dilisk fick f1,'ratusen härorn dagen för en häst
som heter Narren, en som han köpte ar"

Barnel' Gouldrich för trehundrafemtio
pund bara för tio månader sen. Minns du
clet, f ar? Alla sa att han var tokig som
sav trehundrafemtio för den."
"Ja, det är så sant som det är saEit !" sa
Deacv. "Han fick fvratusen för Narren.
en håst på tio år som aldrig hade kommit
längre än till tredje plats. Smart kille, den
där Dilisk. Å! Jag skulle 'r'ara lika smart
om lag bara kunde få tag i nån som kunde
rida Måsen. Om jag kunde vinna Liosbawnpokalen med honom och ett par. andra

"N.j, nu får det vara noE;!" skrek han'
"D.t äi just fina saker att säga.rätt t'pP i
ansiktet åå bt.tt"tt i ett ögonblick som det-

lopp. så skulle jag ha tillräckligt med pengar för att anmäla honom till de stora lop-

righeterna. Du är minsann en fin partner
föi en man! Verkligen en fin partner!"
"Ta det lugnt, fär", sa Roger. "Bry dig
inte om mot.-Hott tycker bara om att höra
sig själv prata."

nom."

ta när män befinner sig nere på botten och
eit vänligt ord till trösi och råd kanske skul"
le kunnå'hjälpa mig att komma-ut ur svå-

""1äg 'tuill inte höra mer av dina oför-

skaåå'heter, Roger", sa fru Deacy. "Sedan
du började-gå i- din fars fotspår -med spel

och vadhålläing, så har du förlorat alla
spår av god uppTostran och respekt för äldti. Du har blivit en äkta Deac,v."
12

pen. Då kunde jag fara till Punchetotr'n

just hade gett upp hoppet om att få frarn
en bra häst, så gav mig den heliga försynen en verklig champion. Och så skulle
det då visa sig att denna champion var vilcl
och omedgörlig."
"Måsen är inte vild, far", utbrast Roger
indignerat. "Varför ska du hålla på och
säga att han är 'r'ild?"
"Om han inte är vild, så ska jag äta upp
min hatt". sa Deac-v. "Det djuret är den vildaste skapelse jag någonsin har sett."

"Han är verkligen både snäll och hl'gglig mot dern han själv tycker c)m". sa Ro-

ger, "och han har en mun som en ängel.

Hur kan man vara vild när man har

en

sådan mun?"

"När det där djuret ser mip; komma",

sa Deac1,', "så r.isar han tänderna och sätter igång ett vrål som skulle kunna få hjär-

tat att hoppa ur kroppen på en Zulu-krigare."

"Det är bara nerverna",

sa Roger. "Han

är r'äldigt känslig. Det är bara några få
människor han litar på."
"Sa du några få?" ropade Deacl'. "Du är
den ende han låter komma i närheten av
sie. och det bevisar mer än väl att han är
galen. Alla galna hästar uppför sig på det
sättet att de bara låter en enda människa
komma i närheten av sig. Ä ! \'ad hjälper
det att prata? Det är Deacy-familjens o11'cka som ständigt förföljer mig."

"Nu låter han också Penelope komma i
al sig", fortsatte Roger. "och det
bevisar att han ingalunda är galen. Han
tvcker bättre orn henne än om mej. Ar
det inte sant. tant Penelope?"
"Jo, det gör han", sa fru Deacl- ondskeiulit, "men det bevisar bara att han är spritt

närheten

språngande galen".

"Du låter inte chanserna gå d.j förbi,

Doroth.v", sa Penelope. "Eller hur?"
Det .vngsta barnet, en flicka på sexton.
som hette Charlotte. kom med ett överraskande förslag.

"Om han nu tvcker så bra om

faster

Penelope", sa hon'med djup röst, "varför
kan inte hon rida honom i loppet?"
Ileacy och cle tre barnen tittade alla ivrigt på faster Penelope. Fru Deacy fnl'ste

full av förakt och fortsatte att sticka

på

sin jumper.

"Det är riktigt", sa faster Penelope förtrvtsamt och sköt stolen tillbaka. "Och göra narr av en gammal kärring. \/ad kommer härnäst?"
Hon var sextiotre år och var mycket lik
sin bror, lång och ranglig, med vilda, mörka ögon, som gav det rödlätta ansiktet en

med honom nästa år, och om han vann där
så skulle han räknas som en ung champion.
Jag kunde få massvis med pengar för ho-

lätt ånsrykning av galenskap. Hon hade
ett vackert huvud med stålgrått hår. I sin
ungdom hade hon varit en duktig ryttare.
Hon hade med viss framgång ridit piont-to-

"Alla Deacyer är födda galna". sa fru
Deacy. "Och dom dör galna utan minsta

hon emällertid inte ridit därför att

uns av förnuft under hela livet. Om du
bara kunde prestera lite hederligt arbete,
istället för ati drömma om alla dessa omöjliea chanser att bli rik i ett nafs, så skulle
'r,i-int" ha så mycket skulder på banken och
inte behöva skämmas för att visa oss på
stan för allt och alla r-i är skyldiga."
"Det ligger mycket i det du säger. Do-

piontlopp. På de senaste tiugo åren hade
hen-

nes syn var litet dålig. Annars var hon
stark'och vital. Hon hade ord om sig att
vara den bäste fotgäng,aren i distriktet.
De tre barnen samlade sig kring henne
och protesterade högljutt mot beskyllningde skulle ha giort narr av henne.
.n
"it är en strålande id6", ropade Roger.
"Det
"Varför har vi inte kommit på det för

länge sedan". sa Brian.

"Du är den bästa

rvttaren här i trakten. Jag hörde Jack Hr'-

nes, veterinären, säga det. Han om nigorr
ska väl kunna bedöma det, så sod rvrtare
som han själr' är."
"Jag har tänkr på det i n.å dagar, fasrer.
Penelope".,sa Charlome med högtidlig riist.
"men jae fick ingen chans att säga det".

Deacy slog knytnär'en i bordet och sa
mörkt: "Sitt ner, barn. och prata inte
smörja. Ni vet mycket r'äl ett irr kr.inna
i Penelopes ålder inte kan tämja ert sånt
vilddjur som Måsen i ett lopp på den distansen. Herregud! När hästen blir ir.rig..."
"Du tar fel. far". stönade Roger. "Nlåsen
iir verkligen så snäll . . ."
"Du måste också komma ihåg. Roger".
avbröt fru Deacy, "att faster Pönelopi är
blind som en höna".

"Det är jag visst inte". ropade faster Penelope förtörnad. "Jag ser mycket bättre
än du, Dorothy. Jag ser alldeles utmärkt
med mina glasögon. Bara för att bevisa der.
så ska jag sätta mig upp på Måsen i morgon dag och hoppa ör'er ett par a\. hindren
där ute."
De tre barnen 'faster
iublade.
"Snälla. gamla

Penelope

!"

ropade

Roger. "Jat visste att du var av den rätta

sorten."

"Ta det lugnt nu, barn", sa Deacl-

reste sig.

"Vi ska inte prata dumheter.

och
Jag

kan inte låta Penelope rida den hästen. jag
kommer_aldrig att kunna förlåta mig själi
om det händer henne någonting."
"Var inte dum, Johrl", sa Penelope lite
stramt. "Jag kan rida lika bra som någonsin
tidigare. Jag har bara lust att visa Dorothr
att jag inte är blind."
Deacy" strök sig om hakan. Det kom en
vild glimt i hans ögon då han såe på sr-stern. Hans hjärta böriade slå fortare.
"All right. Penelope". sa han och hade
lite svårt att dra andan. "Om du verkligen
har lust att pröva honom i morgon . . .".^Penelope var som ett barn nästa morgon.

då hon klättrade upp på ryggen på

den

stora hästen, med glasögon på näsen, iförd
en grå tröja och ridbyxor.

_ "Var försiktig nlr", ropade Deacr- till

henne där han stod på betryggande a\.srånd.
Han vågade inte komma närmare av fruktan att hetsa upp hästen.

"Dumheter", sa Penelope. "Släpp tömmarna nu. Roger. Var[ör är ni si nerr'ösr

Man shulle kunna tro att iag
var en fyra års jäntunge som skulle ta sin
första ridlektion."
Hon pratade med hästen och stvrde honorn föisiktigt ut ur hästhagen mor den
stora banan. där Deac.v bygåt upp olika
hinder för sin träning av unga häitar. Måsen upplörde sig på intet sätr sorn ett vilddjur. Han åtlydde henne på det mesr fogliga sätt. Efter atr ha lårit honom skritia
runt litet på banan satte hon honom i galopp och stvrde hän mot ert av hindrän.
F1"r seglade elegant över det. Penelope
visste att hon inte hade förlorat något av
sin gamla skicklighet under de år hon hållit sig borta från sadeln. Hon höll igen honom efter nedslaget som en professionell
allesammans?

ryttare.

Balnen jublade i högan sky där de stod
och följde hästen och den lilla gamla kr.innan_med ögonen, som så fint tog sig över
hindret. Deacl' log.
"Vad var det jag sa, t'ar?" ropade Roger.
"Måsen är from som ett lamm mot dem
som han tycker om. Se på honom nu när
han tar nästa. Han är född för hinderlopp.
Han hoppar som en hfort."
Penelope och hästen tog det andra och

dq! t1e{je hindret med iamma prickfria
stil. Så återr'ände de till hästhagen."Där karr ni själva 5g".

sa.

Penelope eiter

#r

atr de hacle hjälpt henne ner. "Deta
sar ar! jag sannerligen inte är blind."

ber.i-

"Du är fantastisk", sa Deacy. "men rror
du att du skulle kunna klara fyra miles på
Liosban'n? Det

iir etr hårr jobb."

l'Jag kan försöka". sa Penelope bisterr,
"eitersom clet inte finns någon ånnan som
kan klara det. Jag vet att du satsar mycket
pa att r inna det loppet. .Tohn. Jag vet hur
T)'c"\_"t det betyder Iör dig. Personligen är
iag lika ivrig som du att Måsen ska lkaffa
1ig ett liott namn. jag älskar det djuret.
Jag anser att han är en verkligt stor'häst,
och jag vill gärna att hela väilden ska få
veta hur bra han i verkligheten är."
Barnen jublade igen och kramade fastern.
"Det avgör saken", sa Deacy. "Vi anmiiier oss, och Penelope sha rida. Nu måste
vi se till att ordna så att vi kan få ihop
det nödvändigaste till en hygglig insats -i
vadhållningen. Lord Dilisk ställir-upp med
en stor favorit så vi skulle åtminstonå sätta
fem mot en på Måsen."
FIan använde de närmaste dagarna för
att försöka skaffa pengar. Det iisade sig
vara sr'årt, för han hade ingen
kredit i helä
-honom

så mycdistriktet. Ingen ville låna
ket som en pennv. Till slut klarade han i
varje fall att, skrapa ihop fyrtiosju pund

genom

att sälja en n)' uppsättnine

seldon

och en del andra saker. För att rära helt
exakt så fick han fvrtiofem pund och en
flaska brännvin.

"Det är inte mycket", sa han till famili"., vid frukostbordet dagen före lopper.
"men det är i alla fall en början. Oni-iag
kan få en f1-ra eller fem gånger pengarna.
så kommer r-i att ha tvåhundra prund att
sätta in i nästa lopp".
. I semma ö_gonblick kastade Penelope
franr fem pund på bordet framför brodein
och bad honom sarsa dem åt henne.
"Der är allt jag har kvar", sa hon. ,'arde pengar som fibrror Anthon\- sarte av
åt mig för aderton år sen".
"Bravo", ropade Deacy.

"Ni binder ris åt egen r)'gg", sa fru Deacv bittert. "För ögonblicket vet iag inte
var jag ska få tag i lite te eller err körr-

stvcke på kredit."

D9t y,_ar verkligen en förfärlig dag med
stark blåst och emellanår häftigi hagtlskurar. Det var fruktansvärr kallt. Andå kom
det massvis av folk ut till Palmers Bog, där

loppet skulle gå högt uppe mellan bergstopparna. Det hade kommit en del landstrr-kare från olika län. Alla tälten fick det ait
se ut som om en hel armd hade slagit lIger på heden. Dessa landstrvkare hadå bör-

fat ioa sig redan från tidig morgon med
att dricka och spela dragspel och dansa. Sa
det var en kolossal röra när tävlingarna

skulle börja.
Deacy-familjen hade sörit för atr komma
så sent som möiligt för att inte allt bråker
skulle göra Nlåsen ännu svårare art handskas med. Trots det uppförde han sig m1-cket illa, då de ledde hönom €ienom -mängden mot inhägnaden. Roger gjorde vad hin

kunde för att hålla honom lup;n, men der
stora djuret stegrade sig och sparkade si
r'åldsamt att [olk flr.dde i panik.
"Ar det en vildhäst från Borneo. sonl
du har -fått tag i. Deacy?" ropade en karl
lite retfullr.
"Har du tänkt att sätta honom i en zoologisk trädgård?" ropade en annan. "Men
det är väl inte alla djurparker som vill ha

en sån som den där."
Deacy blev nästan lika vild som hästen
över dessa anmärkningar. Han hotade med
käppen i luften och svarade på ert sätt
som bara eggade de andra att fbrtsätta.

. "Eländiga bondtölpar!" skrek han. "Jag

ska visa er vad den hästen kan."
"ng-, John", sa hans fru och grep ho-

nom i armen. "Var nu inte idiotisk."

. Han gormade och skrek mor

plågoan-

darna medan hon drog iväg med'honom.
Emellertid hade Roger och Penelope hckats få in Måsen i inhägnaden uran att äet
skett någon ol,"-cka.
Så kom lord Dilisk och gjorde en anl-1

märkning som förorsakade ett nytt raserlanfall.

"Har du fått fatt på någon ryttare till
din häst, John? frågade lord Dilisk.
"Ja, tänk att det har jag", svarade Deacy hOgferdigt, "en som är bra mycket bätträ än äen som din häst kommer till att ha".
"Såå?" sa lord Dilisk lite förnärmad.
"Törs man fråga vem det är?"
"Min syster ska sida åt mej", sa Deacy.

Dilisk stirrade på Penelope som såg ännu
magrare och äldre ut där hon stod i sin
eländiga regnkappa och jockey-mössa.

"Nu skojar äu", sa han och höjde På

ögonbrynen.
-"Vad

menar du?", sa DeacY ilsket.
"Om du låter henne rida det där otränade djuret, så är det detsamma som att
du undertecknar hennes dödsdom. I hennes ålder kommer varje fall från hästryggen

att bli helt

ödesdigert."

"Sa du att min-häst är otränad?" skrek

Deacy.

"Fullständigt otränad", sa Dilisk. "Han
är ju helt vild och går ju inte att styra."
';Driver du med mej med vett och vil-

ja?" ropade

Deacy.

"N.j, på inget sätt", sa Deacy-- "Jag vill
bara för din egen skull säga att du inte ska
låta den hästen starta."
"Otränad!? Vad?" skrek Deacy utom sig

av raseri.

"Det vet ju alla",

sa

Dilisk, "att du inte

i hela distriktet
som ville rida honom. Han kommer att
utgöra ett faromoment för oss alla under
loppet. Du visar dålig sportsanda genom
att låta honom delta".
kunde hitta en enda man

Så vände han sig om och gick sin väg.

"Otränad? Har man hört på maken !"
skrek Deacy och hötte med käppen. "Din
okammade tuppkam! Din fördömda hästhandlare ! Du är rasande f ör att jag inte
ville sälia hästen till dej. Det är där felet
ligger,
.-5å din eländiga girigbuk!"

vände han sig

till

mängden som hade

runt omkring honom.
"Den gnidaren kom till mej för en månad sen'i ropade han, "och biöd mej- två-

samlats

"Nu får det vara [og",

sa Deacy och tog

tag i systerns knä. "Kom ihåg vad jlg t"Du känner inte banan, och passa dej för så
att du inte tar ledningen f öre näst sista
hindret. Därifrån är det raka vägen fram
till måI. Håll dei bakom Dun Emer tills
du är över det näst sista. Så ökar du farten
och går förbi. Om Dun Emer skulle falla
innan dess, så ska du naturligtvis låta en
annan häst visa dej vägen till det näst sista
hindret. Lycka till och låt inte Dilisk spela
dej något spratt. Den slyngeln skulle inte
tveka att göra det."
Stärkt av brännvinet och begeistrad över

att delta i en hinderlöpning ef ter trettio
år, hade Penelope inga svårigheter att få
Måsen att ställJ upp sig fint på startlin-

jen. Hon satte iväg över banan. Hon uppiäckte genast att han var född till kapplöpningshäit. Just ett sådant djur som alltid
gör sitt bästa i tävlan med andra. Hon
kande en glödande begeistring över att behärska hans stora styrka med endast ett

lätt grepp i

tömmarna.

"Han- är ett under", sa hon till sig själv
då de närmade sig det första hindret. "Om
jag bara klarar att hålla mig hvar i sadeln,
så kommer han att vinna loppet."
De nio hästarna tog det första hindret
nästan i rad och fortsatte i tät klunga utan
att någon olycka inträffade. Så föll Shaun
Murphy efter ett hopp och sprang utanför banan. Lite senare kastade en häst som
hette Rowdy Tim av sig den unga kvinna

som red honom, och försvann ut i landskapet. Så satte Umbrella upp farten och
ledde med tio längder metl Fighting Cock
och Dun Emer sida vid sida på andra plats.

Penelope följde sin brors råd bokstavligt
och la sig ett par längder bakom Dun
Emer.

Under första hälften av loppet hade

häs-

tarna vinden i ryggen. Så Penelope hade
just ingen annat att göra än att sitta- på
Måsen iom galopperade fint. Det enda hon
kände var glädlen över att än en gång vara
Så svängde banan
med i en kapplöpning.
och ryttarna licli den kalla vinden rakt
emot iig. Den stackars Penelope glömde sin

hundra pund för den hästen. Jag sa- till honom att jag hellre skulle skjuta en kula genom huvudet på Måsen än att sälja honom
för det priset. Då biöd han mej tvåhundrafemtio. jag bad honom försvinna från g-ården min. lag sa till honom att jag hellre
skulle svälta ihiäl än . . ."

begeistring och hackade tänder då hon
kande den isande kylan tränga rakt igenom

som skrattar sist."
Då han gick för att satsa sina pengar erbiöd sig bookmakern frivilligt att sätta tio

bud vid en stenbarriär och landade på knäna. Trots att ryttaren var mycket skicklig
blev hästen så uppskakad att han miste
all kämpalust. Fighting Cock tog en svag
ledning }öre Dun Emer med Måsen alltjämt
ett pai längder efter på tredje plats. Efter

"Ingenting att bty sig om'-, sa Dg19y
när hän lugnat ner iig lite. "skrattar bäst

mot

en.

"Jag tycker inte om att ta era pengar'
Deaiy-", ia bookmakern. "Men affär är af-

får;'

"Du kommer inte att få behålla dem

så

länge", sa Deacy och gick sin _väg.
När tiden var inne för Penelope att sätta sig upp på Måsens rygg, bad hon brodern
att få lilä brännvin. Deacy öppnade flaskan
och gav den åt henne.
"Diick inte för mycket", sa han, "annars
kan det stiga dei åt'huvudet- Du behöver
verkligen hålla huvudet kallt, ska jag sjli.a
dei. Käm ihåg att du ska ta ryggen på Dilisiis häst ändi tills du är över det näst sista
hindret. Då måste du ta täten."
Trots broderns varning tog Penelope en
ordentlig klunk ur flaskan. Så fäste hon fast
glasögonin med häftplåster och så hjälpte
ile henne upp i sadeln.
"Adjö, Pänelope", sa fru D-eacy. "Jag bär
inte agg till dej. Kom ihåg det."

"Dtiår mej ett bittert piller, Dorothy"'
sa Penelope. "Inte ens i ett ögonblick som
detta kan du låta bli att sticka dina små
knivar i ryggen på mej. Du är till varje tum
en äkta Fitzmaurice."
14

hennes skröpliga gestalt. Det var nätt och
iämt hon hade krafter nog att hindra vinden att sopa henne av hästryggen. "Gode
Gud!" mumlade hon förtvivlad. "Jag kom-

mer aldrig att orka hålla mig fast. Nu

är

iag färdig."

Umbrella råkade ut för ett olyckstill-

-någon

minuts löpning visade
)'tterligare
Fighting Cock tecken på utmattning. Han
saökade efter och fick sällskap med Umbrella. I det ögonblicket beslutade sig lord
Dilisk för att göra sig av med Penelop-es
sällskap. Han ö-kade farten och drog ifrån
ordentligt.

"Det år fint", sa Penelope till sig siälv
och lät Måsen ta upp förföljelsen. "Nu böriar vi loppet."
Den siöra hästen hade snart återvunnit
sin position, tre längder efter Dun Emer.
Där'höll Penelope igen honom, för hon
ville inte ta ledningen ännu. Dilisk såg sig
över axeln, så gav han hästen ett par kormed piskan. Det hjälpte inte, Dun
ta rapp
-kunde
inte öka farten ytterligare.
Emef
Han gjorde redan sitt allra bästa.
"Baia iag inte faller ur sadeln", sa Penelope till sig själv, "så är loppet vunnet.
Bara den förfärliga kylan. .."

Några hundra meter från mål kom det
en fruktansvärd hagelskur. Det var förfärligt kallt. Hon försökte hålla ansiktet i lä

bakom hästens huvud för att glasögonen
inte kulle bli oklara. Men då hästen skulle
ta nästa hinder slog haglen mot glasögonen
så hon såg ingenting. Då Måsen lyckligt och
väl hade landat försökte hon rensa glasen
med vänstra handen. Men det giorde bara
saken värre. Fingrarna var fullständigt stela. De var dessutom nerstänkta av lera.
I ren panik försökte hon få av sig glasögonen, men det lyckades inte, han hade fäst
dem alltför väl med häftplåster. De stackars
krafter hon hade i behåll räckte inte till
att få dem bortfrån näsan. Chockad över
upptäckten att nu vara praktiskt taget
biind kände hon sig nästan medvetslös.
Hon f ortsatte emellertid, grep ordentligt
tag i tömmarna igen och pressade knäna
in mot hästen för att hålla sig kvar i sadeln.

"Jag måste hålla mig kvar", mumlade

hon rrrellan tänderna. "Jag måste."
Med de sista krafterna som fanns kvar

i

den skröpliga gamla kroppen klängde hon

sig i blindo fast på ryggen av den stora
histen, där han störmade fram genom haselskurarna. Så kände hon att han reste
ilg fitr att hoppa, att han kom ner som
han skulle och sen bara rusa vidare. Hon
hörde Dilisks röst som iagade på sin häst
som en vansinnig. Till sin glädje märkte
hon att rösten kom bakifrån och den fort
försvann.

"Vi år förbi honom", sa hon till

sig

själv. "Ä, om jag bara kan hålla mig kvar.
Bara IVIåsen kan finna vägen själv."
Efter nästa hinder hörde hon hur folk

vrålade strax framför sig och hon visste
att hästen höll rätt riktning. Då tog segerruset fullständigt överhanden och hon blev
helt hysterisk.
"Häng med, Måsen", skrek hon mellan
hackande tänder. "Jag visste

att du

skulle

klara det. Det är ditt lopp nu. Du

han

vunnit !"
Den stora hästen galopperade över mållinien mer än fyrtio längder före Dun Emer,
med Penelope pipande på ryggen som en
fågelmamma vars bo blivit plundrat. Han
galopperade genom de jublande människo-

i'iatiorna, sparkade till en stor bil som stod

parkerad mitt i vägen för honom och stannade så ganska stilla på samma ställe där

Penelope stigit till häst.
Penelope grät alltiämt hysteriskt då de
hiälpte h-ennä av hästen. De lindade in henne i filtar och drog in henne i ett tält och
sav henne brännvinsflaskan.
"Han löpte de sista kilometrarna helt

siäIv", sa hon till sin bror då hon

hade

kommit till sans. "Haglet gjorde mig blind,
så jag såg ingenting. Han gick helt av sig

själv. Han är fantastisk!"
Deacy tog själv en kraftig klunk ur flaskan och så-lyfte han käppen och skrek:
"Till Grand Na"Till Punchetown!"

tional!"
Mängden bar Penelope på skuldrorna
bort till den gamla skabbiga bilen som
var Deacys. De ville också leda Måsen i
triumftåg, men den stora hästen ville inte
veta av deras falska smil. När han nu inte
längre hade Penelope på ryggen! så var han
åtei den vildsinta hästen. Ffan vrenskades

och reste sig på bakbenen och sparkade som
en vanvettig, så folk runt omkring fick stor

brådska att sätta sig i säkerhet. Roger skyndade sig att leda bort honom.
Deacy satte sig i den gamla bilen, la armen om skuldrorna på Penelope och körde iväg under öronbedövande jubel från
människomassorna.

"Fleja, fröken Penelope", ropade de, "du

är en itor liten gammal kvinna, det är

då

säkert det".
Deacy höjde käppen igen och skrek:
"Till Punchetown! Till Grand National!"
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h.rlvstolpai', Upp.ep.r fr.irr ': \'ilrler ul
och sluta nre t{ 1 lrrrlvstolpe. Pe niisrrr r-rrr.
tirkrs 2 helrstolper onrkring lrn fr.rn iijregecnclc
s,1 \':rr\,

vilr\- helJ \-Jrvcr ut. Upprcp.r de.-

[relr

ri,-ien.

Virk.r in.rlles l2 \.]r\-

Bertrqnd Russels vädion
Fortsättnin;4 irirt sit{,tn 9
f rihet eller döden" inspirerad.. dcras
kamp så sorn den inspirerar Vietnams
nrotstånd rnor USA:s ångrepp och ockupation. Vietnems Nathan Hales i:ch

Patrick l{enrvs är inte USA:s "rrmd.
De som vislr heroism, fosterlandskrirlek och den djr-rp.r rron på trihet ocir
rättvisa sonl inspirerade det arnerik.rnska folket år 1776 är i drg Vietnams
foik, kämpande under sin nationelll
befrielsefronts revolutionära led.rrskap"
Och så ska då det rmerikanska iolket
bli kanonföda t.rck v;rre denl som exploaterar inte bar,r r-iernamescrna utan
.iven folket i USA. Det är an'rerikaner
som dödar
'ietnrmeser, anfallic [ryar,
gas

ockuperat städer, använt
och kemikalier, bombar deras skc'rlor och siukhu.s
fiir rtt skydda den ameri-allt detta
kanska
kapiralisn'rens vinsrer" De män

som inkallar soldaterne är senlme. ntän
sonl undertecknar milirärkonrråkren fiir

sin egen r"inning. Det är samm:r nrän
som sänder rmerikanska soldarer till
Vietnam som kc'tmpanipoliser för arr
skyifl" stuicn egen,dom.
Så komnrer det sig atr den verklig:

rrrcd [rottenfJ.rgen. IJr r tiil r.nör-rstcri.irserr
och i'irkr 2 r'err-. L-pprepe denn.r rarrrlnin{
he le tide n. N.ir lrl-rerc,r m.irer c:"1 ZS cn-)
(sliell slure nre:-{ 2 \-ar\- il\"rrrönsreri;irqcn)
l.igges arbcter

ir

sidrn"

VÄNSThR SIDSTYCKh,: L"gS upp 2S
lnr mc-d rirkn;il nr 3r,: r-nl'd

-3C-32-34 och r-irkl h.rlr"stolp.rr och börbottenfärgeu
je I :e vJrvet nred ncrr.rg i dcn' f :r ln-r irin
nalcn. V;rrje vJr\- r'.inJe, mcd l lrrr. N;rr
;rrbe tc't m.itr'r -+6 cnl nr in-*kas I nr i sidkrnte n. Eitcr r rterlierre 6 cur nrinskas på
sAnrnr;l s;itt 1 nr. N.ir .lrbetet nr;iter 69-7 l
cnr iörkort;rs fi;r.irnrhilet ured
-73-74
+-4-5-6 rn i si,-lrn. !linskr d.ireftcr för
.irmhalet meci l nr r-.trjt'r';rrr- -t ggr. N.ir
.irnrlr.ilct miter c:"r 9-7-5-1
.nl (sk;r11
stintnt.t mf)t ntittbiten) l;iggc,s ;rrir..re'r .1r
sid.rn.

HOGER SIDSTYCKE: \'irk.r lik,r r.rnstcr sidsn-ckc llrn ir nt()tsJrr hill.
Virke .{.ircitcr ;rlle dellrrrl tills;rrnnrans
trch I;intnl 1nt il.rr sid;r r.id mittsömmen
rili sönrsmin (der blir eItri 2 nr srrm ureslutes r-id verje rrirtsönr). Virke rle.l b,rrIr'n i:irsrn hcle r'.iscn upp. Nir .rrnrh;rlc'r
r-n.iter l1-ll-i2-13
cnr r.irk.rs pi \.rr
srde on'r de rlirrr'rst.r 27-27-29-29 m.
Irortsitt nrinskr viJ Ireiscn 2 nur. lrrenn.rr
vlrr- 2 ggr och c{irr'ir.-'r' I nr i-,trtrnnJt var\.
hcl.r r'.igen. N.ir .irrrrhilet nr;irer tZ-1ll-1S
l9 cnr iörkilr:res ;rseln j j on1g. 'I-r* .rr.
-g.lrnet.
Virkr rndre si.i;rn like lnetl .1r ll()rsi'r.tt

hill.

FRA\,'ISTYCKET: \ririir lik.r b,rksrvckct.
}IONTERING: Sp.inn upp de olik.r .1.larn;r nre'll.rn iuktigrr dukai-cftcr den ,rngir-ne meskr.ithererr" S.irt i rostfri"r knepp-

n.rler trch lit delrrn.r ligi;r rills de.ir riirtlrr.r. Sr" iho;r nritrbit.,'n rlot sidsn-ckcrr.r rrre.l et't,-jr,tlgri .rch berjkn.r lrrr ii..rr
:ic'll isömsrnan. Virke därefter lrrlskanten
rrch börjir med b;rksrvckcr. Virka c:e 56-6C
im rne.l r-i'rkn.rl rrr .] nrcti borr.-'n.1eles

i.irgcn och briri.r iran r.itsicl.rn. V.rrr-ct r'.in-

dcr ure,-l I lm. \'irka 2 r"err-. Avslur.l nreti
I r';rrr" snrr.gnrJskrlr nretl dubbelt grrll l
nrijrrstertärgå'.r i vtr*.kenrcn r',.,cd nc.t.',g ge-

noir bide

striden fcir triher och demokr;rti ut-

rik;rnska folki-'r skulle srrara på

siitt som

samnr:r

gjort iiali USA
bier.e inr.aderat och offer för de gr\"nrheter och den rorryr som USA:starmd
r"ierneme.serr-ra

och regering plåg:rr vietnlmesernr med.
Der-r amerikanska prorestriirelsen sorl-r
h;rr inspirerar människor i hela r-ärlden
är den ende r.erkliga talesmrnnen i USA
iör individuell f rihet och soci,rl rärtvisa. Irrihetskampen förs i \Washington
i striden rnot krigsförbrytarn:r
John-sonr
son, Rusk och N,IcNamarå
har

degraderat USA och dess medborgare.
De har i siäli'a verket stulit Förenre
strterna från folker och handlar så atr
ett stort lands namn har en r.idris lukt
för människor i hela världen.

sJ.u1r1r;r

i r.ar n'trsk;.
klnt p,i irlr-

:t\ ckct. Sr ih.r1''' .rrclsöurrrr.rru.r
cl're :''r''.,dbtrtrc'nst\-gn. \/irke l.ings .irrnhiler nre.i
f.irgeu nrecl r'irknil nr J. Biiri.r fr.rn r.irsi.lrrrr oclr virke c:a 7C-71-74-78 inr i l
i'rrr'. \r.ind \-erver nret{ l1m. Tag r\- grr-

rlet. Sr iho;'r

siclsör.nmlrn

r ocir press;r l.irr

oa rllr sönrm.rr. \rirke I i'rrr"inr inec'lcii...,.,t.',r nred virknil rrr 3 och rlcc{ I inr i
var uraska och rlcd bott.,ni.irgen ör'er bot tenfjrqen oclr nrör.rsterfjrq"tr 3r-c. nrönsterf.irgerr. \/irk.r 2loclr.ir.r r-lrv mcd rnöuster-

i.ir*.'ir rnc.l

srrrr'lrrr.Isktrr ()clt nte,.j ncrt.t{:
se.rtt nrirrbitcn blir rutig. Virkr pi
,-lctt.r sritr i verie h.ilren.l. []örvar:,t elli
virk.r.le och srick;rde pl.rgg liggandei

h;rien

tlodell: Iilla Lindl,

-62-6'+

kiinrpas inom USA sfiilvr mor dem som
har lagt beslag pi der an"rerilianslir senrhiillet. Jag rvivl;rr inre på att der .rnre-

rnaskbig.rrn,r och

Taq ;rr- gir.rnet. Virke

\"ie

rrlan'rescr utre diidats

av

amerik,rn-

sk.r soldater och arnerikansk;r bomb.'r.
I)et finns insen r-Irdighet ånnar än genonl :rtt ha mod :ltr undersöka dett.'r
ond:r och beliän-rpa det. Det finns insen
lcisning på Arrerikas iirisläge uronl ge-

norn ;rrr der amerikanske folket

siäh-r

irisör sig irån dessa barbarisk.r män
som taiar i dess nrmn och befläckar err
storr tolk lienonr ert så gcira. Men det
ilnlerilianska follier är nu på r-akt och
samma beslutsamhet och mod sonr
"-isar

r-ietn:rmesern:r så gripande ådagahgr,
Negrernas liamp i Harlen-r, Watts och
den amerilianske siidern. de emerikansk.r studenternas morstånd, dc'n ökade

avsmak för detta krie som Amerikls
iolk allmänc visar ger hele mänskligheten hopp onr err den dag när girigr
och brut;rla män krn bedraga och vilseleda det rmerikanslie folker lider nror

sitt slut.
Detto ör den hårdq sonningen
och det är en s.rnning som pår,erkar

.rrnerikrnarnas Iir" oårerkalleligt och i
r'äxande gråd. Det finns ingen möjlig-

het att se Lrort. Det går inre att lårsas
rrr krigsfiirbrytelser inte förekommer.
att gas och kemikalier inte existerar.
xtt tortyr och napalm inte anvitnrs, arr

Min vödjon till omerikonorno
sörs med fullt medvetande onr arr de
härskande i USA ej sparar något propagandaknep för att dö[ja sitr fula rnsikte och sanningen om sitt uppförande
iniör det amerikanska folket. Abraham
Fortsittninu pi sidm l8
15

om r,i dröjer vid den I'valitativa sia',.' en fortsatt kapprustning, med-

hindrq kopprustningen . . .

de,

Fortsättning irån sidan

irirar-rde

dan

3

rustningen skall lämnas

att fortsättl

i

sin farliga takt. Därför är åtgärder som
är omfattande nog för att stoPpa rustningsspiralens branta lopp och samtidigt hindra ytterligare länder från att

"bli nukleära" definitivt att

föredraga
iramför åtgärder som skulle nätt och
iämt leda till det ena av dessa mål och
kanske' inte det mest vittgående. Enligt
r-år åsikt innebär den f ortsatta k^PP-

rustningen oerhörda faror i betraktande av kärnvapenarsenalernas såväl kva-

litativa som kvantitativa tillväxt även
om antalet militär:i kärnvaPenmakter
förblir detsamma som nu.
Om vi först tar i betraktande den
kr,antitativa synpunkten så tycks det
rnte ske någon spontan minskning i
produktionen A\' klyvbart material för
vapenbruk. Vi uppskattar naturligtvis
att de nedskärningar av klyvbar Prodr.rktion som tillkännagaYS i april 1964
från USSR, England och USA var ganska betydande. Men de produktionsmö jligheter som kvarstod \/ar änntt
större och det fanns inga tecken på att

om till sin
En sådan kvantitativ ökning

denna kurs kopplats

sats.

n-rot-

är

också förbunden nred den process som

vi rutinmässigt kommit att benämna
(I lexikon anges "P.o-

"dissemination".

eration": snabb produktion och "dis: spridning, övers. annr.)
Mättningspunkten f ör den nukleära
kapaciteten att döda är måhända redan
nådd av supermakterna i fråga om deras egna behov; en viss övergång till
nya vapentyper är kanske vad de är
lif

semination"

mest intresserade av. Men så länge man
inte kan lagstifta om en nedfrysning
AV nuvarande lager

av klyvbart mate-

rial kommer det att finnas mer och mer
kärnvapen att "sprida", r'ilket närmare
bestän'rt innebär att överföra dem från
kärnvapenstater till f rämmande territorier eller på annat sätt hålla denr i beeller åt
redskap för stöd åt allierade
nya lilienter. Ett fördrag av avbrytande
(cut-off) skulle tendera att begränsa så-

ett slags makaber

;rv de nukleära

dödsmaskinerna. Det

nred

kärnsprängäm

i

upprepade frågan

gen: är detta den värld

ämne

-

leda till stänkapplöpningen gjorde
digt ökade försvarsutgifter utan någon
bestående ökning av nationell säkerhet

eller internationell stabilitet". På denna

grund anbefallde mr Pearson en överenskommelse mellan supermakterna om

att ej utveckla antirobotsystem.

vi styr

dakosan

verklig möjlighet av framstående vetenskapsmän: att hela människosläktet flyttar till underjordiska skyddsrum för att

kommet på en feil klode".
Framtiden är ej mindre olycksbådanl6

i

re och mindre tillförlitlig. Nästa steg
kan knappast bli något annat än det
som så kärvt förutsagts först av science
fiction-författare och nu nämns som en

mot? Vi kan börja känna som den norske diktaren (Obstfelder): "J.g er vist

Bobhono från Kombodjo, Mrs Subondrio frön Indonesien, Mrs Cyrus Eoton
frön USA, modome Nino Popovo, Modome Morgerite Thiberi, Fronkrike.
Sekretoriotets odress ör 221
ovenue des Croix du Feu,

c,

Brössel 2, Belgien.

Pearson omnämnde anti-

robot-(ABM)-systemet såsom varande
"etr oerhört dyrbart företag vilket slutliksom robotligen sannolikt skulle

det

för

nor f rön oliko vörldsdelor bl. o, Eug6nie
Cotton, Romeshwori Nehru, Prinsesson

trum i ett antirobotförsvar eller snarare en kombination av ett system av
uppsnappningsmissiler och s. k. penetrationshjälp åt strategiska robotar. Båda
sidor hyser fruktan och råd till återhållsamhet kommer nu ofta till uttryck
t. ex. i tal nyligen av Kanadas stats-

vidare "geografisk spridning". Det är
ej otänkbart att vi skulle ha att se fram
mot en tid när hela pianete'n är tätt

i mitt

och slutligen kvinnoorgonisotionernos
betydelse i dog.
I Liosonbyröns presidium sitter kvin-

störst;t

r'iloron röra sig kring möilighetgn
ken kanske håller på att bli en sannoatt supermakterna skulle ör'erlikhet
gå till -en ny och utomordentligt stegrad rond i vapenutvecklingen med cen-

Mr

eller

notionello, kommer ott söndo deltogore
eller observotörer. Seminoriet orgoniseros ov de deltogonde orgonisotionerno
gemensomt. Mon röknor nred elvo ropporter f rön oliko verksomhetsområden:
kvinnors deltogonde i kommunolo orgon, i porloment och regeringor, i FN
och dess delorgon, i högre oCministrotion, i ekonomisk plonering, i jordbrukskollektiv, isociolo orgon och fomiljefrögor, i fockföreningor och kooperotiver och deros ledning, iundervisningsfrågor, i skoponde ov ollmön opinion

av tre makter sorn har undertecknat.
i\4öjligheternas område if råga om vapenutvcckling förblir enormt är'en on-r
n-ran endast tänker på under jordiska
pro\-. Det kan vara möjlist att utveckla stridsladdningar och prova deras styr}i,i både för strategiska och taktiska behor', för lr,rftförsvar, för anti-submarina och antirobot uppgifter etc. Ej hel]er behöver pro\ren begränsas till vaper-r
i litteraturen
a\- måttlig styrka
nämns flera hundra kiloton.

rninister.

Rom,

tol orgonisotioner, internotionello

atmosfären

För ögorrblicket tvcks den

i

Polozzetto Venezic,
Seminoriet hor sommonkollots ov den
Liosonbyrå som bildodes i Köpenhomn
1960 isombond med 50-årsminnet ov
internotionello kvinnodogen. Ett tjugo-

av två makter som ännn ei undertecknar Moskvaf ördraget ocl.r under iorci

randen av Förenta staternas försvarsminister mr McNamara och detta återspeglas i ett uttalande av USA:s representant vid ett nyss hållet möte . . .
I själva verket håller säkerheten på
att bli mer och mer kostsam och mind-

vill säga hela planeten utom de länder
som även då väljer att vara icke blockbundna. Och detta är den åter och åter

hölls under tiden 12-15 oktober

gång till hemligstämplat n-ratcrial i stormakternas arkiv till fulla uppskatta de
faror som ligger i de fortsatta proven

dana stödarsenaler. Om så icke sker
mångfaldigas faran eftersom produktio-

späckad med kärnvapensarsenaler

OFFENTLIGA LIVET

som jag r.ägrar
är denna utveckling
- f i.iinskar bromatt kalla "f ramsteg"sa ge nom ett omtattande
ProvstoPP.
Naturligtvis kan endast de som har till-

Att man hyser tvivel på högsta nivå
fråga om det förnuftiga i att öppna
denna nya utrustningsdimension har
upprepade gånger antytts även i anfö-

nen kan hållas öppen för att beväpna
allierade. Och utvecklingen kunde naturligtvis också fortsätta med en allt

ETT INTERNATIONELLT SEMINARIUM
OM KVINNORNAS DETTAGANDE I

fulländning

leva och arbeta där.

Alltså har de beslutande nu att ta
ställning till det stora problemet om

,rnskeffande och placering a\- antirobotsystem liksom fortsatta prol för detta
ändamåI. Kostnadsfaktorn är så kolossal
tiotals miljarder dollar endast för ett

-försök att delvis skydda e t t land att
det redan åv detta skä1 kunde -synas
f örnuf tigr för stormakterna att i g.mensamt intresse säga ett bestämt "ttaj"
till detta nya skede av kapprustningen.
Herr ordförande.
Den pågående diskussionen om anti-

robotproblemet kan tjäna som en pår-ninnelse om vad det kan innebära om

man fortsätter att tillåta underjordiska
prov. Vi bör också fråga oss själva hur
mycket det nukleära mesatonaget redan ökat i mängd medan vi har hållit
sammanträden. Borde inte ENDC bära

ansvar eftersom vi ej nått fram tili en
överenskommelse som kunde ha inne-

burit ett slut på denna hotfulla dårskap?
I varje fall hoppas jag att det skal'l ha
lärt oss nödvändigheten av att vi n u
år både ett mera omfattande provstoPP
och en överenskommelse om avbrytande av produktionen av kärnvapenmatef

rial för vapenbruk, dvs. en ör.'erenskom-

om att hindra kapprustningen
från att hinna i kapp det mänskliga

melse

förnuftet.
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iortsiittning irån sit{nt

sr-äJt.

1

det innebär av niänskligt iidande. Ett
.annskyldigt utrotningskrig pägår moc
err a\.' r'ärldens fattigaste länder och en
stormakt, som vj väi alla länge betraktat som den iedande demokratin i r'ärltlen, tillgripe r den moderna vetenskapens alla maktmedel tör att utföra denna ogärning. Hur skulle vi kunna tica?

Hur kan de tiga

sorn har tillräckligt

med känslor för att sätta sig in i andra
människors lidanclen? Amerikan;lrna. de
bästa. de sanna demokraterna, tiger inte
heller, därom r-ittnar den ström av brev

:om kommer till tidningarna och som
{er uttrvck frir en äkta inclignation och
icir ett djupt bekymmcr. Det är de som
representerar det Amerika vi beundrar
och aktar. Att känslorna fiir USA nråste
splittras pä detta sätt är inte r'årt iel.
Det har definitir.t ingenting med antiamerikanism att giira. Sånr är bara tomt
nrlt

Men

li

ska inte bara kasta sten

pä

vi i Europa, r'ad
gör våra regerinear? Vad gor Sverige?
Är r'år riist så aiideles bctt'delselös? Är
det bara enstaka "intellektuella och dårar" sonl protesterar? Var står r'åra ;tr.rmerikatrerna. V:rd gör

betare? 'I-vcker man clet räcker med att

ritta på skräckbilder i TV eller lvssna
till något fiiredras elier studera liet-

i en studiecirkel? Finns
clet inte någon inre revolt mot orättvisor. om de begås mot andr;r, och jnte
nrot en själr'? Har vi bara hån till ijvers
f ör en människa som i sitt innersta

namproblemet

känt denna orättvis,r och inte fann

nä-

gon annan utväg än en sr'ältdemonstration? Man eviärdade det som ett tokeri
eller som ett reklanrjippo. Han var ju

konstnär! -lag känner honom inte och
iag gick inte pä Gärdet. men jag hörde
hans ord i radion: "de kom och hånacle mig, de sparkade och slog". Och
;indå är jag säker på att det finns mång:r
j samma själaniid i detta land beträffande Vietnam.

Vi fick häromdar-r ett bret' från en
i Hanoi. Han skriver: ni minns siikert de städer och de byar ni besiikte
(iulen 1965), de vietnameser ni då trät-

r-än

iade, liksom vi minns cle stunder r-i

till-

bragte tiilsammans med er. En del ar'
clessa b1':rr finns inte länere. l\'1en om
ni komrner tillbaka så kommer ni att

träffa ett folk som är ännu mer

be-

slutsamt att kämpa frir sin frihet.

Jag kom att tänka på de ord, som
den store amerikanske publicisten och

kämpen f ör sann demokrati, Walter
Lippman, skrev i en ledare i tidskrifrcn Newsweek

(l

8):

"De svaga och fattiga länderna har
lärt sig tåla umbäranden, lidanden och

darför kan de gå tiil fots n;ir
de rika- åker. därför kan de klara av
döden

l8

cle rika skulle ha dött av
De kan finn;r tak iir-er hut'udet
.iven när deras hus blir utbombade. de
kan kämpa med enkla \-apen mot stora
c'ch kornplicerade. och de är svåra att
besegra därför att så många av denr är
beredda att offra sitt lir'."
\1ina vänner i Vietnam är iust av

att ler-a när

Ameriktl-hof

rrl hllrlror
6
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Lir-rcoln sav Littr!'cli åt hoppet ått ett
iolli sc)m r'ä1 rest sig inte längre karr
bedragas. Alla amerikanare som av egen

erfarenhet c'rch från

-

Ansvorig utgivore:

den sorten.

Fat
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sinl närmaste an-

*

höriga ver vad som ejorts i Vietnam
borde r-ru träda fram. Tala sanning och

Utkornmer med nio nr per ör
Prenumerotionspris per

tag plats bredvid era bröder i hc'la
r'ärlden. Kämpa för ett Amerika fritt
från produktion tör mord. fritt lrån
krigsfirrbrytare. fritt från expolaterint
och fritt från r"rnderliuvade folks hat.
Dessa folk r'äntar att cJe vanliga rnänniskorna ; USA skall förstå deras beiägenhet ctch s\rara på deras kamp med
en amerikansk motståndsrörelse i stånd
att åter girra USA till en högborg för
indivicluell frihct och tör social rättlisa.
Der internationella krigsförbrytelsetribunalet är i sig en vädian till samvetet
hos det an-rerikanska folk son-r är r-åra
,rllierade i en gen-rensam sak.

irrbrvtelsctribunalet f örbereds
nu skvndsamt. J.g tar kontakt med
h rigsf

framstående jurister, författare och män

i offentlig verksamhet i Afrika, Asien.
Latinamerika och i USA. Vietnamesiskl offer för kriget kommer att avlägga
vittnesbörd. Fulla vetenskapliga data rörancle kemikalier som använ'ts, deras
egenskaper och verkningar kommer att
dokr-rmenteras. Ogonvittnen kommer att
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beskriva vad de sett och vetenskapsmän
inbjudas att undersöka de fiiremål som
finns i tribunalens ägo. Förhandlingarna kommer att bandupptagas och he'la
bevismaterialet kommer att publiceras.
Dct kommer att finnas dokumentär-

dikten som vi publiceror i detto nummer

lilmsmaterial beträffancle vittnena

Allo som vill ögno Vietnomfrågon ett
mer ingöende och regelbundet studium
hor en mycket vördelull hjölp ov filosolistudenternos bulletin. Den innehåller
förutom citot ur vörldspressen, godo

och

Vi

å\'ser att ge fullständig:rst möjliga bild ar"vad som hiint
Vietn;rms folk. Vi önskar :rtt världens
folk skall r'äckas sorn aldrig förr så att
ett upprep:rnde av clenna tragedi pä annet hå11 säkrare kan f örebvggas. f ust
som i Spaniens fall ;ir \;'ietnam en barbarisk repetition. Det :ir r-år :rvsikt att
cler ej skall finnas möjlighet att ifrågasätta detta tribunals trovärdighc't från
deras vittnesmå1.

cleras sida som

har

så nr1'c,ke't

att dölja'

President Johnson, Dean Rusk, Robert
McNamara, FIenry Cabot Lodge, Generai Vestmoreland och deras medbrotts-

lingar skall ställas infcir rätta i större
omfattning än de inser ,:rch få en allt'arfigare dom än de är i stånd att fatta.

hor vi hömtot

i "För Vietnom" -

en

utomordentligt völdokumenterod bulletin som utges ov en grupp studenter i
proktisk filosotli vid Stockholms universitet.

somrnonfottonde ortiklor, kolendorium
över den senoste tidens höndelseut'
veckling i Vietnom.
Bulletinen kostor I krono som lösnummer och för 5 kronor får mon den
under ett holvår. Kon bestöllos över
postgirokonto 70 6532, Bengt Liljenroth,
Ektorp.

MÄLARE HENRY KJÄLLANDER

till Eder tjänst
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kåseriet:

när träningsuärken gett med sig

eller några reflektioner efter ualet
Nu så här ett par veckor

springa

Under det kalla kriger kunde

efter

valet har jag börjat fundera över
om vi år riktigt klol<a, vi son'r
del,tar i själva valkampanjen. Jag
tänker mest på det här med att

i trappor och lägga in

det hända xtt någon

öppnade

drjrren och kastade sig över en.
Sådant verkar uppf riskande på
sitt sätt. Nu är det som att röra
sig i en dimma, i ett intet. Man

broschyrer, valsedlar, program i
brevlådorna. Ett arbete som verkar allde,les meningslöst på sitt

möter varken motstånd eller medhå11. Man bara travar där upp oc,h

sätt.

sam med de mest idiotiska tankar

Ett slit som skulle få

vem

som helst att känna sig helt alic'nerad eftersom man aldrig har en
möjlighet att mäta effekten av arbete eller ens vct on-r det överhu-

vud taget är

någor-r

vits rnecl

clct

hela.

Det krävs en viss teknik när
man skall springa ut med valmaterial. Man 1är sig snabbt vilka
områden som är dom bästa och
försöker f örstås med alla tänlibara knep f å sig tilldelar just
dom.

När rnan går i trappor tänker
man mycket sällan på politik.
Man läser namnet på dörrskyltarna, kommer ihåg gamla skolkamrater och människor man mött i

alla möjliga sammanhang. Man
känner dofter och matos. Blir det
lammstek till middag tro? Hör
barn skrika. Skönt att också andr:L barn gastar. Människor skälier på varandra, ropar, diskuterar.
Dom värsta husen är dom av
typ fyra-fem våningar utan hiss

och med bara två lägenheter på
varje trappavsats. Ibland tror jag
att det är djävulen som inspirerat
arkitekterna till att rita sådana
hus för att hindra partiets frammarsch. För att inte göra det hela

för enformigt börjar jtg

ibland

nerifrån och går upp, ibland tppifrån och neråt. Det första är psy-

kologiskt riktigast. Då kan folk
som vill fråga något hinna att
öppna dörren när man är på nerMen det är aldrig någon som
"äg.
vi'll fråga något. Al,lt verkar fullkomligt klart och logiskt.

ner i trapporna, fullkomligt

i

en-

huvudet.

De nya husen är också så cnformiga. I gan-rla hus är i alla fall
namnskyitarna olika. Man kan
iignr sig åt lite kvasipsyko'logi:
Den och den stilen på namnskylt
motsvarar en viss personlighetstyp. Brevlådorna var också annorlundl i de hus där brevlådan
liingde utanför på väggen. Fast
dom var jobbiga att nå, satt ofta

högt upp och var små och oansenliga för der mesta. Det var på
den tiden då folk inte läste så
n-rycket och då reklambranschei-t

ännu så

att säga

slumrede

i

sin

linda.

Dom bästa brevlådorna är en
n)' typ som han lock som man
bara behöver vicka till för att
öppna. Dom för också minst
oljud. Mar-r vill ju inte störa folk

snälla, plågade som dom

måste

vara av persiennförsäljare och symaskinsagenter.

Att människor börjar tröttna
på dörrknackare bevisas av att de
många små skyltarna med texter
som "Al1 försäljning vid dörren
undanbcdes" nu finns uppsat,ta på
var och varannan dörr. Tonen
har också påtagligt skärpts. Vem

vågar ringa på en dörr där det
står: "Försäljare och Bettlare förbjudes ringa?" Hur många bettlare har vi förresten i detta land?
En viss polityr demonstreras rv
rtt bettlare i allmänhet står med
stor bokstav. En förtvivlad hyresgäst hade gjort en egen skylt:

"Reklamlappar undanbedes." Ar
valbroschyrer reklamlappar?
Valkampanjer i Sverige är gan-

ska tråkig;r tillställningar, bådc
för de agerande och de mottagxnde. Jag tror man måste prciva ett
nytt grepp. Tyvärr har jag personligen inga idder om hur dct
till. Men det kanske kom

l;:ltgå
Kraka

heller. Man ve't iu aldrig hur dom
skulle uppfatta det. Ibland när jag
har gott om tid brukar jag ringa

uåra barn
och andras ungar...

på dörren och överlämna materialet mcd ett par småtrevliga

fru Anno Hed6n,

Följonde bqrnhistorio hor insönts ov

fraser som:

Nu är det
val- igen! Hoppas ni utnyttjar er
Goddag, goddag.

rösträtt. Kan jag få överlän-rna lite
material. Mitt namn är XX från
X-partiet.

Dom flesta människor är

Solno.

Böde mor och for orbetor

då

förvånansr'ärt hyggliga. Dom tar
emot materiaiet som om det vore
en märkvärdig gåva, granskar det
ingående, vänder och vridcr på
det. Säger egentligen inget. Kanske bara ett jaha. Och ett tack.

Det är besynnerJigt att folk är så

utom

hemmet. Bornvokten kom inte på
mofgonen - vod vor ott göro ? Jo,
den eno pojken, då B ör, tor lillebror, 5 år, med till sin skolo, På vö-

gen till skolon förmonor storebror:

- Du skoll sitto olldeles stillo i
blir rost. Du får in-

klossen tills det

te be ott fö gö ut. Du för inte frögo
f

röken något, eller skrotto,

eller

sporko pö bönkbenen, eller smöllo

med bö n klocket
Lillebror blir lite fundersom
!

f

rögo r:

* För mon ondos

dör?

och

kan
oGkså

I

onslutning till den Internotionello Bqrnkonferensen som hålls i Stockholm den 3-6
oktober kommer Svensko kvinnors vönster-

förbund ott göstos ov representonter för

såvöl kvinnoförbundet i Demokrotiskq Re'
publiken Vietnom som Notionellq Befriel'
sefrontens Kvinnounion.
Det btir ett betydelsefullt tillfölle för
oss qtt bidro till ett störkonde ov opi'
nionen för fred i Vietnom. De vietnomesiskq kvinnorno kommer ott medverko vid
möten i Stockholm, Kiruno, Luleå, Göte'
borg, Uppsolo bl. o. orter.
Till ollo er som på oliko sött ör oktivo
i vårt insomlingsorbete vill vi rikto upp'
moningen ott för tillföllet läggo ollt onnqt
öt sidqn och koncentrero krofterno på ott

öko tokten i detto viktigc orbete. Och
inte boro det - försök också ott få ondro
oktivo. Hur ör det med ollq dem som hor

du

ett förvörvsorbete och dogligen tröffor or'
betskomroter, hor de fått insomlingslistor?
Hor ero mön fått chqnsen ott hiölpo till?
På deros orbetsplotser bör det också voro
möjligt ott få bidrog till SKVrs Vietnqminsomling. Konske finns det också offörsidkore hos vilkq SKV-ovdelningen kqn få

stöllo in en

hlälpa

insomlingsbösso?

Vi vill med detto ho sogt, ott ingo vögor
ott skoffo mero pengor till vår humoni'
töro hjölpoktion, får lömnos oprövode.

Det brutolo kriget i Vietnom

kröver

vorje timmo oskyldigo offer. Kon du offro

en timmo - eller konske flero i vec'
kon för ott hjölpo oss ott hiölpo? Vi tror
ott mångo, mångo fler ön hittills kon entusiosmeros för en sådon uppgift. Behövs
det flero insomlingslistor, så onvönd blqn'
ketterr här nedon. Kom så ihåg, ott listorno

til! ?

skoll insöndqs till SKV somtidigt som redo'
uisning sker på postgirokontot 51323.
Hör följer redovisning ov de medel som
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52: 28

26:
Majornas SKV-artdelning
26:
Skövde SKV-avd.
'Westman,
5:
Adelsö
Bertil
Sten Arne Öbman, Hudiksaall 5:
50:
Anna-Lisa Ogemar
Joset' Gustavsson, Linleöping 10: 5:
Ragnar Nilssot't, Västerås
15:
P. L. Jönsson, Hälsingborg
Ingrid Boström, Kopparberg 100: 8:
Bengt A,lattsson, Sundsbrule
10:
NiLs Olofsson, Forsmo
5:
John lTansson, Forsmo
102:
Bolinäs SKV-aodelning
100:
Antty Öhman, Porjus
10:
Carin Hermelin, Falwn
50:
Pettersson, Halmstad
Hjalmar Johansson, Uddevalla 200:
273:
A'ueste SKV-aadelning
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Namn:

.5

80:
ME. Sthlm
Ambjörby SKV-a'udelning 100:

influtit sedqn sist:

Sönd
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st insqmlingslistor till:

32: 28
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