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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
i korthet följonde historio. 1914
bildodes föreningen Frisinnode kvinnor under porollen: Mot krigspsykos, för demokroti och för kvinnornos likstöllighet. Ar 1931 utvidgodes
förbundet sö ott ett somorbete blev möjligt mellon ollo kvinnor som
önskode en somhöllsutveckling ivönsterriktning, Dö fick förbundet sitt
nuvoronde nomn.
Förbundet vill verko för fullstöndig likstölldhet mellon kvinnor och
mön och för kvinnornos deltogonde ifull utströckning pö ollo omröden ov det ekonomisko, sociolo och politisko livet; för erkönnonde ov
och r'ospekt för kvinnornos vördighet i fomilj och somhölle.
Förbundet vill verko för somorbete mellon kvinnor icrllo lönder och
med oll kroft deltogo iströvondeno ott uppnö och befösto en voroktig fred, ollt fromtidsorbetes grundvol.
Ar 1946 onslöts Svensko kvinnors vönsterförbund (Swedish women's
left federotion) till Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund (Dl(V).
KDV hor 1967 onslutno orgonisotioner i74 lönder med omkring 200
miljoner medlemmor. Dessutom hor KDV kontokter med kvinnoföreningor i ytterligore 45 lönder.
Svensko kvinnors vönsterf örbund hor
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Utkommer 1968 med fyro dubbelnummer

i Stockholm lördogen och söndoggn den 12-13 oktober. Lördogen ögnodes i huvudsok öt tidningen vi Kvinnor, ekonomin och orgonisotorisko frågor, Äterstod till dåbott frögon om ott öndro nomnet pö vör tidning. De ör möngo som
lönge ons,ett ott nomnet Vi Kvinnor verkor onödigt begrönsonde nör
mon söker vinno nyo lösore för tidningen. Alltför mångo, menor mon,
tror ott en tidning med det nomnet huvudsokligen sysslor med hushållsongelögenh,eterl Och eftersom detto ör ollt onnot ön sont för
vör del
vör tidning behondlor i högre grod ön mångo ondro ollmönmönskligo
problem
bör vi finno ett onnot och åero odekvot
nomn. Förbundsstyrelsen - stonnode för nomnet Vl MANSKOR och beslöt ott söndo ut försloget pö snobbremiss till ovdelningorno. Det
blev stor mojoritet för det nyo nomnet, sö från nösto år heter olltså
SKV:s förbundsstyrelse sommontrödde

vör tidning Vl MANSKOR. Prenumerotionspriset bestömdes till 10:lör ör 1969.
Den ekonomisko stödkomponj för förbundet som r,edon förbundskongressen i fjol beslöt om fick sitt stortskott vid förbundsstyrelsens
sommontröde. Komponjen beröknos ge förbundskosson ett völbehövligt tillskott pö 15.000 kronor,
Sisto punkt pö lördogens förhondlingor vor den redogörelse Andreo
Andreen gov över "Ropport till FN över kvinnornos stotus isverige".
Det intressonto moteriolet utlöste en livlig debott som fick sin no-turIigo. fortsöttning följonde dog, dö Gunnel Gronlid tolode om löglöneproblemotiken och orbetslösheten. Det uppdrogs öt Gunnel ått för
förbundels _rökning utorbeto tre studiebrev med litteroturonvisningor
om 1) lönefrögon, 2) den politisko kvinnorepresentotionen och 3) äkteirsko pslogstif tn ingen.

Förbundets ordföronde, Evo Polmoer, ropporterode om {örberedel-

serno för Kvinnornos vörldskongress iHelsingfors den 14_17 juni
1969. Vorje lond får söndo 10 delegoter och mon hoppos ott det sko
kommo sö mångo både frön Nord- och Sydviet;nom. Till vöro förberedelser för kongressen hör ocksö ott ekonomiskt bidrogo till vietnomesiskornos uppehöllskostnoder under kongressen, Vidore beslöts ott söko fö ett por ov dem ott besöko Sverige isombond med kongressen.

Förbundsstyrelsen underströk betydelsen ov ökod solidoritet måd V;etnoms kvinnor och born
öven om förhondlingorno i Poris kröns med
fromgöng och Vietnoms- folk för fred sö blir hjölpbehovet inte mindre
tvörtom, vi möste öko vöro onströngningor ott bistö det krigshörjode
londets kvinnor och born.
_ Telegrom söndes till omerikonsko förhondlingsdelegotionens chef i

Poris, Horrimon, och till den nordvietnomesisko förhondlingsdelegotionen, Vidore beslöts ott i brev till FN-förhondloren ombosiodör Jirring uttrycko förhoppningen om ott hon inte förtröttos i strövondeno
ott {å till stönd fred i Fjörron Ostern.
v. s.

Med dettr nummer av Vi kvinnor följer som bilaga

ett tryckt inbetalningskort.

48 59 70
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Ett zO-årsminrre
"...

blivit

I januari 1969 ar det tjugo år seu Eiin Wägner dog.
Men hennes tankar lever. Här följer några av denr
ur Väckarklocka (1941\.

dröm."

"... Människornas t'ribet och lycka bar kommit
att betyda herraaäldet över jorden . . . Världen kan
erö,uras nw, så långt är vi komna. Men aldrig dess
härligbet. När erövringen av aärlden är fwllbordad
då är också dess bärligbet förgången."

samt'undsgemenshap och individuell t'ribet,'uördnad

"...

Masbinålderns stolta dröm har

Idealet

vi vill

t'ram

till är:

en mar-

en värld fram-

sprungen wr sarnarbete m.ellan män och kvinnor, en
t-ärlcl där rörelse ocb iämvikt är riktigt artpassade
mot adrann, Iiksom hiärnornas ocb bändernas arbete, en pärld som uppvisar den rätta bldndningen av

t'ör liaet och mod

att riskera det för en god sak,

jordt'örbundenhet ocb himmelslängtan . . ."
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Alva Myrdal orn iämlikhet
Vid den
1968

socialdemokratiska partikongressen

i

juni

höll AIaa Myrdal ett anförande ur vilket vi

citerar nägra huvudpunkter.
Alva Myrdal börjar rned att säga att vi måste
konkret kräva lika möjligheter för alla till insatser

i vår

gemensamhetstillvaro, detta år den djupare
innebörden i talet om "lika rätt".
Den solidariska lönepolitiken måste målmedvetet
minska spännvidden mellan ytterligheterna i inkomster. Vi behöver också ett nytt, förenklat och mer

rätlinjigt skattesystem.
Näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken

måste bistå avtalsrörelserna i den ekonomiska jämlikhetskampen. Detta gäller fran-rför allt inom vård-

och utbildningssektorerna.

Näst förvännsinkomsrerna år en omläggning av

de direkta skattema ett viktigt instrument för utjämningspolitiken.

En "antikrångelreform" på socialförsäkringarnas
Ett viktigt mål för en sådan reform är att ta bort den ibland forc;dmjukande utområde efterlyses.

formning av socialhjälpssystemet som gör att många
upplever hjälpen som en "prickning".
Bildningsmonopolet var själva grundstommen i
klassamhället. Nu bryts detta men i stället kan bild-

ningsklyftorna mellan generationerna bli ett problem. Det gäller att rnåh-nedvetet arbeta för en studiegång, inklusive vuxenutbildning, som leder till

att kunskapens frukter blir åtkomliga för alla.
En precisering av anspråken för barn och ungdom i fräga om bostadsyta och serviceanordningar
vore följdriktigt med tanke på att hälsovård, tandvård, skolmåltid ordnats med prioritet för de unga.
En målmedveten utbyggnad av den offentliga
sektorn ger oss möjligheter att åstadkomma en bättre balans mellan produktion och konsumtion och

är en debatt som de borgerliga inte vill ha skärpt.
Tas den upp på allvar kommer man kanske nog till
ir-rsikten att den rnedgörliga inställning vi hittills
haft till blandekonomin inte är sista ordet.
Solidaritetens princip ligger bakom jämlikhets-

politiken.

Fullständigt provstopp

ensamstående.

Arbetet på jämlikhetspolitiken kan måhenda bitill att utlysa en debatt om huruvida en socialdemokratisk bostadspolitik kan innebära fortsatt

tillit till

en marknadshushållning.

Bostadsdebatten bör vidgas till afi omfatta ej
blott servicemöjligherer utan hela boendemiljön, ja,

hela den sociala och kulturella miljöpolitiken.
De enskilda människorna behöver ökat medansvar

i vårt samhälle som är styrt av massproduktion,
masskonsumtion och massmedia. En vidgad företagsdemokrati är angelägen.

Det kapitalistiska systemets förbannelse är dess
mot jämlikhetsidealet fientliga rendenser. Men det
2

hav

vårt lilla land. En realistisk u-landspolitik kan komma att påverka vära inhemska standardstegringar. Vår handelspolitik år liksom vår
trafikpolitik exernpel på områden där vi måste tänka om i solidaritetens, i jämlikhetens namn.

därmed täcka vårdbehov för sjuka, gamla och många

draga

Vi får inte glörr-rma det fattigdomens

som omger

Det förbud mot underjordisko körnloddningsprov
som stormoktspolitikerno hittills lyckots uppskjuto
borde nu kommo. Forskorno ör ense om ott mon
nu uton inspektion på plotsen kon skiljo mellon
underjordisko körnvopenprov och jordbövningor.
Ropport om denno experternos enighet hor just
lömnots till FN. Sverige hor stor ondel i ropporten. Experterno möttes i vöros genom medverkon
ov SlPRl, det internotionello institutet för fredsoch konfliktforskning hör i Stockholm, Vi hor tidigore tolot om Aho Myrdols storo insotser för ett
f

ul

lstönd

igt provstopp.

I{virrnorrras ställning i Sverige
FN-rapport avlämnad 1968
Den utredning som ligger bakom rapporten är gjord
aa Maj-Britt Sandlwnd.
Tacle vare dennd rapport vet mdn t'ör t'ramtiden
hwr kvinnornas ställning odr i Saerige år 1968.
Desswtom t'å, man en mängd t'a, dagen abtuella
sit' feruppgilter.

Svenska regeriugen säger

i

irriedningen

till

rap-

porten att kvinnofrågan måste ses som en funktion av hela det rollkomplex och den arbetsfördelning som uppfostran, traditioner och praxis pålagt
både kvinnor och män. . . Om kvinnorna skall kunna nå den ställning i samhället utanför hemmet som
motsvarar deras andel av medborga:nla, måste därför mannen åta sig ett större altsvar för uppfostran av barnen och skötseln av hemmet . . . Detta
torde komma att innebä r^ att kraven på prestationer från männens sida i arbetslivet måste mir-rskas.
En fortsatt förkortning av arbetstiden blir därför
av stor betydelse.
. . . Föreställningen om att kviur-ran bör försörjas
genom äktenskapet måste effektivt motarbetas . . .
Man har i Sverige präglat uttrycket "mannens
emancipation" varvid matl främst avser hans rätt
att stanna i hemmet medat.r barnen är små när det
befinns lämpligare att modern ägnar sig åt förvärvsarbete. . . I Sverige har man i diskussionen om kvinnans roll särskilt framhållit att småbarnsmödrarna
eller fäderna skall ges reell valfrihet mellan att
arbeta i hemmet eller på arbetsmarknaden. Framden gifta kvinnan skall ha rätt att
hävandet av
förvärvsarbete uuder de år familjen
fortsätta sitt^tt
har småbarn har därvid spelat stor roll för att bryta den negativa opinion till mödrars förvärvsarbete
som tidigare var vanlig. En annan sak är att samhället ännu inte hunnit byggu ut den service, bland
annat i fråga om barntillsyn, som skulle behövas
för att ge alla småbarnsföräldrar full valfrihet. Enligt en undersökning år 1967 fanns det drygt 200.000
--ödr"t med barn under 10 år som skulle vilja förvärvsarbeta om de kunde få barntillsynen ordnad.
Det stora flertalet gifta kvinnor i Sverige har
emellertid inga minderåriga barn. Den aktiva moderskapsperioden tar ltumera eudast en n-rindre del
av den vuxna kvinnans liv till följd av siunkande
giftermålsålder, färre barn än tidigare och koncentrationen av barnafödandet till yngre åldrar. Den
gifta kvinnan kan därför under större delen av sitt
,rn"na liv ägna sig åt förvärvsarbete. Det är viktigt
att i diskussionen om den gifta kvinnans förvärvsarbete skilia mellan å ena sidan kvir.rnor med barn

i den ålder de kräver tillsyn och å andra

sidan

kvinnor (i Sverige det stora flertalet) som inte längre har barn som kräver deras närvaro i hemmet. Det
kan sålunda svårligen hävdas att gifta kvinnor utan
minderåriga barn principiellt skall betraktas annor-

lunda än ogifta kvinnor

i

förhållande

till

arbets-

marknaden. Tvärtom måste kviunornas yrkesambi-

tioner stimuleras. Den gamla föreställningen att
kvinn,rr har större ansvar för arbetet i hemmet måste motarbetas. Annars kommer den gifta kvinnans
fön'är'vsarbete att betraktas som en bissyssla till
hemarbetet.
. . . Äktenskapets karaktär av försörjningsinstitution för kvinnan enligt västerländsk tradition har
blivit ett indirekt hinder för her-rnes emancipation

i det moderna industrisamhället.
I den svenska opinionen har betoningen av varie
individs ekonomiska självständighet både inom

och

utom äktenskapet skjutits i förgrunden. I stället för
en ensidig betoning av modersfunktionen har betydelsen av en ökad kontakt mellan fadern och barnen framhållits. Samtidigt har barnens vård och
betraktas som ett
uppfostran alltmer kommit
^tt
samhällsnödvändigt arbete som i princip borde ersättas kontant

i likhet med förvärvsarbete.

Sverige pågår för närvarande ett utredningsarbete soln siktar till att göra män och kvin-

I

i socialförsäkringama. . .
Speciella samhällsinsatser för att stärka kvin-

nor likställda
..

.

nans ställning kommer att, vara nödvändiga tills
klyftan avsevärt minskat mellan kvinnor och män
i det praktiska utnyttjandet av de mänskliga rättigheterna.
Jämsides med att man vidtar speciella arrangemang för att ge kvinnorna ett med männen lika ut-

Kvinnornas ställning i Sverige

gångsläge, gäller det att få kvinnonla arr träda in
på områdell som av tradition ansetts som mar-rliga.
Man måste i främsta rummer påvisa fakta
om den ekonomiska vinst ett företag kan göra genom att öka rekryteringen av kvinnor. Sedan man
påvisat att den genomsnittliga produktiviteten hos
två deltidsanställda kvinnor som delat en heldags

E,nligt innehållsförtecknir-rgen omfattar rapporten:
frän-rjande av kvinnans

I. Tidigare åtgärder för
status.

A. Utvecklingen fram till 193O-talet.
B. Utvecklingen fram till i dag.
II. Oversikt över aktuella insatser för iämlikhet
mellan könen.

anställning varit högre totalt serr än vad manliga

A.

arbetare presterat på heltidsanställning har inrresser
för att deltidsanställa kvinr-ror ökat hos en del svenska industriföretag.
Likställdheten måste gålla även i friga om skyldigheter för kvinnorna. . . I svensk lagstiftning finns

B.

inga formella hinder för kvinnorna arr urnyrrja sina
medborgerliga, sociala eller ekonorniska rättigheter . . . Den helt avgörande förklaringen till att kvinnorna inte kunnat uppnå en med männen jämlik .status i samhället är att finna i den traditionella rollfördelningen där kvinnorna genom uppfostrarl, vanor och traditioner pålagts huvudansvaret för arbetet med hem och bam. Det är denna s. k. primära
kvinnoroll som hindrar dem från jänrställdhet i fråga om yrkesutbildning och på arbersnrarknaden . . .

Hemrs

Pågående utredningar.

Av

samhället vidtagna åtgärder

på

olika

ornråden.

1. Utbildning.
2. Fanlljerätten.
3. Familjepolitiken.
4. Service till familjerna.
5. Socialförsäkringar.

6.
III.

Familjebeskattningen.

7. Arbetsmarknadspolitiken.
Svar på ett frågcforn.rulär om kvinnors roll i
L.rp. liindcrs ekononriska och sociala utveck-

-tlllg'

r

Med all säkerhet kan mern riikna nred att clenna
s;illsynt värdefulla rilpporr konrnrer ut i tryck.

lavinna - yrke skvinna,

Denno fickutstöllning, som

i oll

onsprökslöshet belyser

hundro viktigo år ov kvinnoemoncipotion, hor hoft
vernissoge på Nordisko museet och kommer ott vondro ut över Iondet,
Den hor fött formen ov ett bildmontoge pö tre
skörmor som beskriver utvecklingen frön 1800-tolets
husmoder och tjönorinno till dogens dubbelorbetonde yrkeskvinno. Textunderloget för mon visserligen
söko upp i Bonniers nyutkomno historieverk "Den
Svensko Historien". Men bilderno ör voldo sö ott de
på ett vösentligt och iblond litet provoceronde sött
belyser sitt ömne. Hör finns bilden ov den utslitno
pigon som invöntor döden i sin undontogssöng med
en smutsig motskål bredvid sig. Sekelskiftets vollflicko med fomiljens ko betonde på en dikesren och
med boken i honden, För henne vor studentexomen
ouppnåelig. Andå hode portorno öppnots för ondro
grupper ov ungo flickor. Nögro kunde to studenten,

men olltjömt fortsotte kvinnorno ofto i yrkeno sin troditionello roll som vördore: sjukskötersko, Iörorinno.
Så kom den nyo tiden med de nyo yrkeno och de
storo möjligheterno
och de nyo svörigheterno. Vi

-

onpossor oss till höghusmiljön, till pendelresorno, vi
öter djupfryst och pototismos pö pulver, skickor bort
tvött och köor för doghemsplots. Men orkor vi? Trivs
vi? Kontokten mellon poppo och born hör till den nyo
tidens positivo tillskott som måste stödjos och vidoreutvecklos. Nör skoll monnens verkligo emoncipotion
börjo?

Det ör utstöllningens orrongör, intendent Moj Nodermonn-Hedqvist som stöller de hör frågorno i sitt
bildurvol. Utstöllningen ger inte svoret, men genom
ott den tor upp frögorno och oktuoliseror dem ör den
sevör'd. Vor och en kon ju stöllo frögorno i relotion

till sin egen situotion och fundero över svoren.

K. W.

,.i:*iJg3{,i};}*r'

Kvinnligu chefer
1.925 fick kvinnor rätt att bekläda så kallade fulirnaktstjänster. Sen dess har det alltså lönat sig för
kvinnor att kvalificera sig för chefsposter. Det finns
också i dag ett betydande antal kvinnor i 40-50årsåldern med tillräckliga meriter och duglighet för
dylika tjänster. Icke desto mindre fanns det är 1'966
i lönegrad erna 25-29 i off entlig tjänst 2.467 mån
och 94 kvinnor. För att inte tala om den lilla procenten kvinnor i löneplan C! Så visst är det fråga
om diskriminerir-rg. De äldre bland oss minns fasan

Ar

för kvinnliga chefer på 7920-talet De

kvinnliga

generaldirektörerna kan fortfarar-rde räknas

på

ena

handens fingrar.
Det senaste exemplet

på rädslan för kvinnliga
chefer kommer från radio-TV. Endast en kvinna,
Ingrid Edström, har befunnits värdig. Förresten är
det som Vera Nordin skriver i DN "Olle och Lars
och Roland och Gustaf. Det är Lars och L,ars. Från
USA komnrer Oloph snart och frårr Rom komnler
Hans. . .
Alla ser friska och glada ut. . . Men varför bara
män? Finns det inga skarpa, tänkande och 'nya'
kvir-rrror inom företaget?

det är ju
Förlåt, j^g tänkte mig inte för
CHEFSPOSTER i det stora ointagliga svenska
manssamhället. . ."

Gift er inte
med en man som har mer än 50.000 kr i årsinkomst såvida ni möjligen erl dag önskar studiebidrag eller studielån. Det kan ni inte få om er man
tjånar så pass mycket. Om ni ej sammanbor med
maken räknas ni som ogift. Föräldrars inkomster
inverkar ej. Alltid något. Den här studiespärren borde bli en spik i det heliga äktenskapets likkista.

Läkare med småbarn
Det år inte realistiskt att använda det uttrycket,
man måste säga "kvinnliga läkare med småbarn",
skriver dr Gunilla Landergren i Läkartidningen nr
42, 1,968. Hon ger exempel på diskriminering aY
kvinnliga läkare som år gifta och har småbarn.
I.yckligtvis rekommenderar hon inte särbestämmelser för kvinr-ror utan i stället delade underläkartjänster, fler daghenisplatser och barnsamarit-

tjänst i sjukhusets regi. Hur vore det att tillägga
"Den manlige läkarens emancipation" som ett fjårde önskemål? Hon aumärker ju mycket riktigt:
"Barn har fäder. Manliga läkare har barn."

.yrogrammerate
Är det bara män som kan sköta en datamaskin, frågar i AB 4.1,0 1.968 två kvinnliga ingenjörer som
genomgått programmerarkurs. De har sökt ett tiotal platser utan framgång. "Till saken hör att det
inte var någon brist på programmerarjobb. Yära
kurslärare bekräftade att det var vårt kön som försvårade det för oss.. .
Hela inställningen mot oss är märklig för att vara
1968. När vi gjorde studiebesök på ett stort företag i san-rbar-rd n-red kursen kallade man oss för
skrivbiträden och stansoperatrisflickor. På något
sätt var det otänkbart för dom att vi var programmerare.

När vi valde det här yrket som är så nytt trodde
vi att det skulle vara fritt från könsfördomar."

Låglöneproblemet
Annu väntar vi på låginkomstutredningens betänkande. Men dess sekreterare har redan framhållit
att den största gruppen låglöntagare består av kvinr-ror'. Man har exempelvis redovisat att, medianinkornsten för båda könen 1,966 var cirka 21,500
oclr då knappt 24.OOO för männen och cirka 15.000
för kvinnorna.
Vi vet också att kviunorna inom industrin har
en inkomst som är omkring 76 procent av männens.

Vi ämnar

återkomma

till

problemet

i

nästa num-

nu vill vi nämna att löneskillnaden ej
beror endast på diskriminering.
Kvinnorna nöjer sig ofta med en kort utbildning
n-rer. Redan

som ger färre möjligheter.

De yrken kvirruor föredrar är i viss utsträckning
"kvinnoyrken" sorn just c1ärför blivit kvar på låglönenivå.

Det är också intressant att är 1.966 över en rniljon
svenska kvinnor i aktiva äldrar ej alls förvärvsarbe-

i högst 24 veckor enligt låginkomstutredningen och att enligt samma källa 53
av landets ensamståmer än varannan
procent
ende kvir-rnor (utan barn) i åldrarna 1.4 till 74 är
kom upp i er:r total inkomst på högst 10.000 kr.
tade eller gjorde det

Samtal med.
soeionom Barlcro Jansson
Hos Barbro

Janssor-r

i

heuues kontorsrut't't

på Göte-

borgs stads statistiska kontor fick jag en morgon I
oktober tillfälle att samtala n-red henue om her-rnes 14
punkter som åstadkomn-rit så stor oro i tidningar
och i TV.
Fråga: vilka har wtarbetat dessa 14 punkter?

De 14 punkterna är mir-ra egrta. Dc är lnina åsikter och tankar i sambar-rd med eu del arbete jag utfört inom den beredning som tillsatts av Göteborgs
stadsfullmäktige med

titeln Familj och

t'öroärzss-

från alla politiska partier. Allt år planläggning på lång sikt.
Jag år fullt medveten onr att detta kan ir-rte genomföras nu eller ens snart. Men vill rr-rair åstadkommzr
något varaktigt gott måste rnall arbeta på lång sikt
Beredningens arbete skall läggas fram för fulhnäktige i november i år. Kom ihåg att de 14 punkterna är n-rina personliga, icke beredr-ringens.

arbete. Beredningen består av personer

Fråga t'örsta punkten lelargtir en indiaids rättigheter t'rån första början eller hwr?
Ja, varje nyfött barn oavsett kön och social ställ-

ning skall beredas bästa möjliga start

i

livct.

Fråga: jag har trät't'at ungd. rnd.mmor softi' t'ått den
uppt'attningen dtt deras barn aid tre års ålder sball
tas it'rån dem t'ör att uppt'ostras av samhället. Ar
det så dw rnenar?

Nej, det är helt missuppfattat. De srnå två-tre-

barnsfamiljerna som numera år de vanligaste kan
inte hjälpa in barnen i gemenskap med arrdra människor. En gemenskap som kanske är nödvändigare
nu än tidigare. För att avhjälpa detta föreslår jag

att barn från treårsåldern bereds tillfälle till samvaro med andra barn i små grupper eller i stora
grupper. Denna bortovaro från hen-rmet skall anpassas efter varle barns behov och den skall börja sakta, t. ex. en timme om dager-r, kanske endast varannan dag eller vad som år bra för just det barnet.
Sedan ökas tiden för bortovaron på ett lämpligt
sätt. Personalen

i

dessa barirstugor måste naturligtbehov

vis vara lämplig och utbildad. Här återstår
av mycken forskning.

Fråga: hwr tänker du dig saken när barnen kommit i skolåldern?
Varje flicka och pojkc skall få den utbildning,
långvarig eller kortvarig, som passar dem. De har
6

rätt till utbildning. E,ftersom sarnhället kommer att
dra nytta av deras senare arbete skall utbildnir-rgen
bekostas av samhället. Undar-rtag fråir detta anser jag
den utbildr-ring eller de studier utöver grundskolarr
vara som ej leder till yrkeskompetens. Sådant får
r.ar och en bekosta själv.
Den unga människan som får sin utbildning bekostad av staten är sedarr skyldig attvända deuna
utbildning till sitt eget och samhällets bästa.
Fråga: när det gäller arbete ocb lörsörjning talar
du om ,;issa skyldigbeter t'ar de wnga!
Ja, varje fysiskt och psykiskt frisk person är skyldig att efter avslutad utbildning försörja sig. lJndantag måste göras för rnödrar med små barn och
för dern som har vårdnaden av gamla eller sjuka
personer. Vidare anser jag att en person som avslutat sin utbildning inte har rätt att varaktigt bli försörjd av annan persorl.
Fråga: hur ställer du dig till de så kallade bcmmadöttrarnas och liknande personers problem?
Den som i ett hern ägrrar sig åt att sköta åldringar
eller småbarn skall ha rätt till ordentlig lön av staten. Dessa års arbete skall tillgodoräknas sorn tjänstetid. En lämplig person skall åta sig vårdnaden.
Det behöver inte nödvändigtvis vara en mor eller err
clotte r.

Ijråga: hur ställer du dig

till

sambeskattningen?

Den måste komrna bort. Var och ett beskattas efter
egen inkomst.

Fråga: punkt 13 som berör t'ardelningen aa förtroendeposter intresserdr särshilt oss som läst Sverigcs Radikala Kainnot'örbwnds lilla slerit't 501t0,

Den vill jag gärna läsa för jag anser också att
kvinnorna måste representeras i förhållande till sitt
antal. Ingen bör dessutom sitta för länge på en för-

t. ex. tio

troendepost,

Fråga: tror dw inte att punkt 14 komrner dtt
röra wpp sinnena?
Jo, men läs den noga! Det står att oftt' ett nationellt försvar anses nödvändigt - )a, då rnelrar jag
att kvir-rnorna även skall vara med. Men jag trycker
starkt på att rätt tiII humanitärt arbete skall finnas.
I samband rned talet om humanitärt arbete framhöll Barbro Jansson att hon anser att vi måste ordna så att männen får vara rtera tillsammans med
barr-r. De behöver det, anser hon.
Så avslutades vårt intressanta san-rtal om planer

för

framtiden.

Stina Skantze

år.

Barbro Janssorrs L4 prrnkter
En tidig fostran till $ruppgemcnskap t:ch

De principcr f ör arbt'ts- oclt ansaarst'örrlelningt'n i samballit son'r hä, sbisserats anslwtcr sig till intcrnationclla
deklarationer otrl mänskliga fri- ocb rättigheter samt tiLL
principerna, lör generclla- aptal mcllan parternr på dcn
sacns teA aroe

t

bctsfc;rÅåga kan

Dessa principer bör, ses sorn riktlinjer t'ör långsikt-ig't
strävandin av{eende wtformningen d7) reLationerna mellait

individ och

samhälle

. Åtaganden

ocb

rättigheter gäller varie ensleild indiaid oavsett kön, ålder'
civilitånd, ias, samhällsställning ocb boendeort'

Avsikten med att gt' dessa principer en expl;cit formwlering är, att man 2å varje punkt sball kunna stämma ar:
be slit ocb releornmindationer sorn f attats wtit'rån mer kortsihtiga, men nödvändiga och ratio,nella öacrvägand"en.on't
Iönsåmhet, tillgängliga resurser och politisk gc,nomförbarhet, så att cle- i minsta möjliga utsträckning kommcr att
motverlea eller t'ördraia en utvechling i apsedd riktning.
Vid sammanställningen aa d,essa principcr har en så nett'tral och allmängiltig ( - ej höns- cller tids- och situt-

tionsbunden) foimulering som möiligt et'terst.rärta.ts, vilket
medfört att o,rdaalet blipit tungt och t'ormalistiskt.

UTBILDNING OCH UPPVÄXTMILJO

1. Varic individ ägcr - ()avsctt derr sociala cllcr gcografiskä miljö däi hon iötts - rätt till gyrlnsan.rrnes.
möjliga upp'växtmiljö.
I)etta innebär bl. a. att varje barn från 3 års ålder
(eller annan åldersgräns som -av barnpsykologisk
cxpcrtis kan komma att fastställas)- av pedagogiska
och utvecklingspsykologiska skal b ö r under ett.
med 'barnets ökändc ålder succcssivc växande antal
timnrar pcr dag vistxs på barninstitution mcd per,onal ,onr har f valif i..täd ui.dutbildninq och pcd,rgogisk skolning.

dagc'ns^samhlllc

tci

son't

samar-

cn nöd-

vändighet. Denna fosiran kan cj längre förmedlas i
små en ä tvåbarnsfamilier. Men även ur social rättvisesynpunkt 'oör detta system genonföras eftcrsom
skillÅader i kulturell miliö sammanhängande
-hög med fagrad bemillcns sociala ställning'fortfarande i
stämmer barnens livschanser. Ett införande av ctt
barninrikrat system, som ovan skisscrats, skulle göra
barncns uppväxtmiljö mer likvärdig och onda sociala
cirklar skulle brytas.

smarznad cn.

ind.ivid,er ocb mellan

i

2.

Varje. individ ägcr rätt till cn utbildning, sonl,svArar
mot hennes/hans pcrsonliga förutsättningar och indi-

viduclla önskemå1.
J"

Varje individ är skyldig att använda denna utbildning i ett i ordctt uidrti. bemärkclse samhällsnyttig:
och- för individen meningsfyllt förvärvsarbete inon-r
yrkesområden

t
a.

vartill urbildningen ger

kompetens.

Utbildningen är att ,betrakta som cn samhällsinvestering
oclr
i princip bckostas av samhället. I den
"studier'bör
uröver grundskolenivå cj är avsedda att
mån
leda fram till en yrkeskompetens är de att ,bctrairta
som en konsumtionsvara för vilkcn kostnaderna i
princip bör bestridas av den enskildc.

5. Varje individ bör i ett samhälle, där arbetsmarknaden- kännetecknas av snabba strukturförändringar,

teknisk utveckling och rationaliscring inrikta sig på
att vidareutbildning och omskolning till mcr produktiva verksamhetsfält ständigt kan bli aktuclla. Inte minst gällcr detta personer son undcr längre eller
kortarc pcrioder varit sysselsatta mcd vårdnadsuppeiftcr utanför dcn reguljära anbctstlarknaden.

Barbro Janssons 14 punkter

trittg uch kvalifikatiottsgr,rd. Dcnna tid bör kutrua

ARBETE OCH FORSORJNING

6. Varje fysiskt och psykiskt frisk,

socialt ej hanclikappad individ ar skvldis att cftcr avslutad utbildning
g.cnom eget förvirvsJrbctc siä1v svara för sin för-

tilliodoräknas sorl'I ordinarie tjänstctid.

10. Vårdnadslönen eller vårdnadsbidragct är kn-utct till
barnct cller dcn vårdbchövandc, ej till cn bcs':äntrl

utövarc av vårdnadspliktcn' Sarrttla förhållande gäi-

sorJnlng.

Undantag kan bcviljas dcn sotrr sä ör.rskar för fullföljandc av-vårdnadsförpliktelscr till rbarn i åldcrn 0-6
år cllcr till person, sonr p.i grund av hög ål.lcr, långvarig siuk.lom cller handikipp är i bchov av kontinu.iiig'vård. Alternativt kan'for dcssa gruppcr och
vårdnadshavare av
7_15 år bcgränsningar

för

ett cllcr flera barn i

i

ler ,bostatlsbidrag och öuriga sociala stödåtgärclcr'
SAMHALLSANSVAR

11. Alla åtgärder som en individ kan ibli förcnrål för
sida bör rnotiveras utifrån individcns
eset ibästa och så vitt möjligt utan hänsyn till-hennäs/hans relationer till andra individer i samhället'

fia" r*Änellets

åldcrn
ordinarie arbctstid övcrvä-

gas.
7.

8.

Oavsett hinder i form av fysisk elicr psykisk siuirdom, sociala handikapp, hög åldcr, cllc'r virdnadsförpliktelser, som ovan ipecificcrats, äger varjc person
iatt till rättvist avlönad, inkomstgivandc syssclsättning i den omfattning vedcrbörande har möjlighet
häriill och siälv så önskar.

12. Varie individ 'beskattas efter sin egen ar etsinkomst
civilstånd och oavsctt våidnadsförpliktelser
"r"i.ti
till barn eller annan vårdbehövandc person' Perso-nlie arvsrätt (utöver minnesgåvor och rätt att kvarbt'r
i'gcrnensam'bostad) bör avskaffas'

Ingen frllt frirk och arbctsför person, soln avslutat
sin utbildning, har sedan hon/han blivit myndig rätt
att för sin försörjning exempclvis inom äktenskapct
varaktigt utnyttja annan privatpcrsons arbctsinsatser.
Ingen fullt frisk och arbitsför pcrson, sonr uppnått
16- års ålder, har som följd härav rätt atc utan reglerat arbctsavtal för sin personliga vård, för tillsynen av sitt hem eller för sin represcntation utnyttja

Doster inöm kommunala och statliga styrelscr och
nä*nder, fackliga och politiska. organisationcr samt

13. p,;r,t.lnin*cn av förtrocndeuppdrag och förtroert.lr'-

inom fuilmäktisi och iiksdag bör vara proportio-

ncll mot nredleirmarnas cllcr väljargruppcrnas köns-

och åldersfördelning mcd en undrc åldcrsgräns för
riksdags- och fullmåktigeledamöter av 20 är och cn

övrc åldcrsgräns av 75 är.
Ovannämnda tilldclning av förtrocndcuppdrag b.ör
kontinuerligt tagas under onrprövning och bör undcr
insa ornständighctcr övcrstiga 10 år'

annan persons tjänster.

VÄRDUPPGIFTER

9. Person som i sitt hem på hcltid eller deltid ägnar
sie åt vård av barn i åldern 0-15 år ellcr person,
ro"- g.no* hög ålder, långvrrig sjukdonr eller handikap"p är i stäigvarånde-behov av vård,.äger rätt
att ;v staten härlör tillerkännas vårdnadslön enligt
marknadspriset för arbete av motsvarande omfa:t-

r

$, -$ -{

nas

för envar sonl av fast iclcologisk övertygelse mot-

sätter sig militärtjänst.

*

i: r-"1år3*åÅg
':**.'i

14. Om dct anses rnotiverat att upprätthålla ctt nationellt försvar bör skyldighctcn-att fullgöra allmän
värnp'likt åvila alla rncdborgare lika. Rd.tt att.utbyta
rnilitär tjänstgöring nrot humanitär- eller mili.;".i'dandc u.iktttih.t i -ottu"tande omfattning bör fin-

ott mon måste onsöko om sörbeskottning,
vilket vi hör vill pöminno om' Ansökon görs pö en
innebör

sörskitd blonkett "Ansökon om sörskild skotteberökning för mokor" och kon inlömnos i sombond med
d'eklorotionen i februori'

Om hustruns inkomst understiger 12'000 kronor för
mokorno söllon skotteminskning genom sörbeskottrring. Tvekor mon om lönsomheten, onsök öndö om
sörbeskottning! För om sörbeskottningen föronleder

s€.

t.åå"r""{u å,å

e sommonlogd skott för mokorno ön som skulenligt toxeringen: bifolles i n t e onsökon.
utgött
le
Med ondro ord: mon förloror i n g e t pö ott onsöko
om sörbeskottning, men döremot om mon inte onsömycket beror pö
ker kon mon förloro ötskilligt
- hur
hur hög den sommonlogdo inkomsten ör.
Hqr mon inte onsökt om sörbeskottnirlg i sombond
högr

med deklorotionen kon detto göros före den t juli till
lokolo skottemyndigheten i det lön dör mon bor.

8,.I.

I(vinnlig idrott
iclrottcns b:rrndonr på 1920-talct
att kvinnor borde få tävla med
n-rän i de grenar där de kunde nå toppsiffror. Jag
arrförde som exen-rpel hastighetsåkning på skridsko
där faktiskt en mindre kroppsvikt gylurar den tävlande eftersom vindmotståndet betydcr så mycket
och simning där kvinnornas kroppsform är en tillgång. Skälet varför jag önskade gemensatnma tävlingar var att det skulle öka intresset för kvinnlig
idrott sorl hade ctt trögt före i portgången. Numcra
tycker jag att denna stimulans är onödig.
I alla fall är det fortfarande såvitt jag vet bara cu
olympisk idrottsgren där kvinnor tävlar med män
på samma villkor nämligen ritt -- jag förnrodar att
n-ran där anser hästen vara till stor del den tävlande!
Det finns emellertid tecken som tyder på att er-r
ökad diskriminerir-rg kunde bli aktuell.

I den kvinnliga

brukade jag hävda

nio kvir-rrror i Vasaloppet utom
tävlan eftersom deras autnälan inte godtogs. De togs
ur spåret med våld några hundra meter från målet

Ar

i

1,968 startade

Nu i höst skrev cn sportjourtralist i sanrband med
i friidrott i Helsingfors att flickorna
borde tävla för sig och därigenom bättre kunna avnjutas som ögonfröjd av männen.
Det baksteget går nog iute ändå. Vid idrottstävlingar beundras kvinnor numera inte bara för att
de är snygga att se på. Deras rnod är lika imponetänk på störtloprande som någousiu männens
pen på skidor. Och deras uthållighet år fantastisk.
Läste ni Ehrenmarks skildring från denna olympiad: flickorna Becker och Prokop "utkämpade sin
höjdhoppsduell i två timmares skyfall med blixt och
dunder" och de fick guld- resp. silvermedalj. Medaljerr ser lyckligtvis ut på samma sätt vare sig den
vunnits av en man eller en kviuna, av en vit eller
av en färgad tävlande. Och det lär ingen förkämpe
landskarr-rpen

fc;r diskriminerir-rg kunna ändra på.
Vi påminner också om vår omslagsbild till nr
5-6 av Toini Gustafsson skidlöpare med två
guldmedaljer

vid årets vinterolympiad.
Andrea Andreen

Mora.

En del av den svenska truppen under inmarschen vid OS
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Det samhällsbevararrde
Vid ett SKV-möte för ett par är sedan diskuterade
vi samlevnadsfrågor. Meningarna var minst sagt delade. Den radikalaste bland deltagarna ville avskaffa äktenskapet och talade sig varm för friare former för samlevnad mellan n-ränniskor. Det är barockt, menade hon, att vi skall ha speciella lagar
som talar om för oss hur vi vill leva. Det är er.t
privatsak. Diskussionen var måhända er-r anirrg för-

junktur och behov av arbetskraft för att då konjunkturerna sviktar och arbctslösheten ökar skicka

dem tillbaka till hemmen.
Det är ingen slump att just äktenskapet i ett sanrhälle som vårt prioriteras framför andra former av
samlevnad. Akter-rskapet år den samlevnadsform
som bäst svarar mot samhället sorn det ser ut idag.

virrad och några äldre kvinnor såg lätt bekymrade
ut vid de yngres anstormning. Till slut sa en av

Vill vi förändra samle.rnadsformerna till att bli frivilliga föreningar mellan två självständiga människor (eller flera) måste vi sålund a ändra på sam-

dem:

hället.

"Men att \ara gift och ha en man, det är i alla
fall tryggheten."
Hon hade naturligtvis alldeles rätt, vilket dock
inte betyd er art den yngre kvinnan hade fel. Detta
kan låta som en paradox vilket beror på att den
yngre kvinnan talade om hur det egentligen borde
z.,ara ntedan

den äldre helt enkelt honstaterade t'akta.

Vi kan utan vidare fastställa arr äktenskapet innebär en trygghet för många kvinnor, förmodligen
majoriteten, i detta land. Det ger der-n försörjning
och det ger dem ett skydd både för dern själva och
för deras barn. De är sålunda beroende av denna
form av samlevnad och de blir med det också beroende av en enda person för sin existens. Oavsett
emotionella bindningar tvingas de också att stanna
kvar i äktenskapet av denna anledning. Fråir att
ha varit en produktionsenhet, där båda parterna var
likställda och hade samma ekonomiska status, har
äktenskapet blivit en försörjningsinrättning och en

garant för trygghet för kvinnan. Priset hon fär
betala är bundenhet, kanske för livstid, osjälvständighet. Samtidigt befrias samhället från att ta ansvar för dessa kvinnor. Aktenskapet ger den trygghet som det vore samhällets sak att svara för.
Detta är förklaringen till varför äktenskapet upphöjs till lag och varför vi har en äktenskapslagstiftning som reglerar det ekonomiska förhållandet mellan makarna. I en nyutkommen bok (Att bygga för
jämställdhet/Tribunserien/Aldus) skriver Dick Urban Vestbro:
"Så 1änge kapitalisterna behärskar produktionsmedlen kommer äktenskapet att behövas som försörjningsinrättning. Det hjälper inte att införa särbeskattning och avskaffa familjelagstiftningen. Familjen fungerar faktiskt bra som ekonomisk enhet
i ett samhälle av vår typ. Och så länge äktenskapet

består som försörjningsinrättning för kvinnorna
kommer vi att ha ojämställdhet."
Samtidigt som samhället befrias från sitt huvudsakliga ekonomiska ansvar för hundratusentals kvinnor kan det utnyttja dem vid tillfällen av högkon10

När detta trycks har förmodligen riksdagen redan
behandlat de förslag till ändrin gar r äktenskapslagstiftningen som Flerman Kling, justitieministern, aviserat. Om man gör en analys av äktenskapet son-l
den jag ovan helt kortfattat försökt göra och anser
denna analys riktig förvånar det inte att ändringsförslagen enbart ar av teknisk natur. Man föreslår
bl. a. sänkt giftasålder för män till 18 år, lysningens ersättande med en enklare form som kallats
hindersprövning, atr. vissa hinder för äktenskapets
ingående upphävs, att otrohet inte omedelbart skall
leda till äktenskapsskillnad, att medlingsinstitutet utbyggr. Vissa av dessa förslag (t. ex. beträffande medlingen och otrohetens följder) stärker snarare än försvagar äktenskapets status. Justitieministern har inte
ens förmått samla sig till ett förslag som innebår att
det orättvisa förhållandet att barn födda utom äktenskapet till skillnad mot i.ä.-barn inte ärver fadern och hans släktingar. Den vidgade arvsrätten
till barn födda utom äktenskapet hänskjuts till en
andra "etapp i reformarbetet" som det heter i departementschefens yttrande.

Giftermålsbalken den 1,1. juni 1920 består i sina
huvuddrag och den är koordinerad rned samhällsförhållandena och den samhällsstruktur vi har liksom de flesta av vära lagar. Därmed inte sagt att
vissa förändringar och förbättringar inte kan göras.
Det finns emellertid alltid en risk att sådana förändringar kan leda till en konfirmering av äktenskapet. Detta gäller också olika reformer som gäller
familjen. Ett exempel: Många har påpekat det orimliga i att vi har ett ekonomiskt skydd för kvinnan
vars make dör, änkepensionen. Däremot finns det

inga änklingspensioner, vilket är en klar orättvisa,
som givetvis snarast bör avskaffas. Därmed stärker

man emellertid äktenskapets roll som försörjningsoch trygghetsinrättning. Men som samhället nu är
konstruerat vore det givetvis fel att gå emot införande av änklingspensioner. Och som jag ovan påpekat måste man kräva att barn födda utom äktenskapet ges samma rättsskydd t. ex. ifråga om arv

ÄKTENSI{,APET
år vigda. Men i en strategi
för jämställdhet måste enligt min mening ingå kravet att arvsrätten l-relt avskaffas, att alla arv över
en viss summa indras till samhället.
En ornfattande revidering cller för att vara
ett avskaffande av äktenskapsverkligt radikal
lagstiftningen måste leda till omfattande förändringar av olika sektorer i samhällslivet. En frivillig, icke
av la,gar reglerad, samlevnad förutsätte r att alla
märrniskor är ekonon-riskt och socialt oberoende av
andra enskilda personer. E,tt slopande av äktenskapet som ekonomisk institutior-r förutsätter också att
ull" gut"nteras rätt till arbete och inkomsttrygghet'
Det innebär vidare
sonr barn vars föräldrar

att sociala förmåner inte skall bindas vid en viss
bestämd levnadsfonl. Om alla människor garanteras rätt till arbete och ir-rkomsttrygghet kan såväl
änke- sorn änklir-rgspensioner avskaffas,
alla barns ekonomislia standard och jämställdhet tryggas genom att samhället övertar en större
del av kostnaderrra för barncu. Barnetls ekor-romiska
beroer-rde av de egt-ra föräldrarna reducet'as till ett
minimum.
att serviceinstitutioner av olika slag utbyggs för
att ge kvinnor med barn rnöjlighet att söka och inneha anställning på sanma villkor som tnäntten,

att

att

skattelagstiftningen revideras. Individuell be-

För att rnotverka att lågavlönade
i t. ex. industriorter får en inkomstsänkning
garanteras alla kvinr-ror som söker rlen ej erhåller

skattr-ring införs.

farniljer

arbetc arbetslöshetsuuderstöd, omskolnir-rg och utbildning. Arbetslöshetsuuderstöd skall också utgå till
föräldrar soin tvingas stanna i hemmet på grund av
brist på

daghemsplatser,

till sami form av skärpt arvsbeskattning.
Sådana förändringar i samhället skulle vidare vara

att

alla arv utöver en viss sulnma indras

hället

ctt verkligt steg mot jämställdhet mellan människorna. mellan alla barr-r, män och kvinnor' gamla och
unga. Detta ställer också krav pä människorna.
Ingen kan tillåtas profitera på någon annan' alla
nråste göra sin iusats i samhället. Exploatering i
alla former avskaffas. Vinsterna av arbetet tillfaller de arbetande, och kvinnan kan är-rtligen befrias
från sin roll som obetald slavinna i hemmet, från
det improduktiva hushållsarbetet som redan Lenin
drastiskt beski:ev på följande sätt:
"Kvinnan förblir oavsett lagar om hennes eman-

cipation en slavinna i hemmet, så länge hushållsarbetei trycker ner henne, förkväver, förslöar och degraderar henne, så länge det fjättrar henne vid köket
och barnkamrnaren och hennes arbetskraft förslösas
i ett arbete, som är rellt barbariskt improduktivt'
petir,;'c, encrverande, förslöande och hämmande.
krri,r,.,a,.ts verkliga frigörelse, den verkliga kornmur.risr.nen

böriar först när

masskan-rpen (urrder ledning

av proletariatet, son-r ir-rnehar statsmakten) tar sin
början mot det liila farniljehushål1et, eller bättre,
när' dess massiva omgestaltning till socialistisk stordrift tar sin början."
Gunnel Granlid

Isvinnlig arbetskraft är bra
Företagare anscr enligt en uudersökning av konsulent Ingegärd Örne, publicerad av Arbctsmarknadens yrkesråd, att kvinnor är pålitliga och nogr';ranna. Kvinnor arbetar villigt och uppför sig vä1.

I(vinnor her oftast fast bostad och stannar länge
på samma jobb. I(vinnor har känsla för kvalitet
och är mer aktsatnnrA om grejor . .
Vissa jobb passxr också bättre för kvinnor än
.

för nrän. Trr.rck- och traversförarc t.

cx.

. . . Inonr ve'rkstldsindustrin har prövats "partnerarbetc" som innebär att två kvinnor svarar för
samma jobb. De får sinser-nellan göra upP om ar-

rna. Huvudsaken är att någon av dem
finns på jobbet så att ingen arbetsplats står tom.
Irörsöken har slagit mycket viil ut

betstide

(Ur Bankvärlden obt.

1968)

Det personaladministrativa rådet vid AB Svenslia Salpeterverkcn i Köping har uncler ledning
av fil. hc. Bertil Gardell gjort cn undcrsökning
enligt vilken "Kvinnorna trivs bättre med sitt arbete än männcu, de upplever det som mer intressant och engagerande och de är mer positive tili
erbctsledare och chcfer, förtiänst och informa-

tion...
Dc pcsitiva rcsultatcn talar för att företagen
mcd ganska enlila åtgärder lien tillvarata dcnna
arbctskraftresery är'en på områdcn som man tidigare på grund av ffrer eller mindre konventionella
föreställningar ansctt vara förbehållna manlig arbetskreft . . ."

(Ur GHT 5.e 1e68)
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Vår entusiasm för "Flickorna" väckres förra hösten
när vi såg det vackra fotot av de fyra (det stod i
Vi Kvinnor nr 8, 1967) och DN:s intervju med
Mai Zetterling, där hon sade att filmen handlar om
ett riksteatersällskap på turnd med Aristofanes Lysistrate. "Komedins allvarliga budskap
kvinnornds
kärleksstrejk t'ör dtt tvinga männen -att sluta kriget
vävs ihop med sbådespelerskornas privata liv
i en- -oärld där t'red är bonnörsord ocb aldrig realitet."

Vi gick och såg filmen så fort vi hann. Och vi
blev inte alls besvikna. Det år ju en bra film. Den
negativa kritiken hade kommit oss att frukta att
Mai Zetterling misslyckats trots dessa fina skådespelare. Men nej, flickorna spelar strålande och Gunnar Björnstrand har en storartad scen i glädjen över
att Lysistrate tycks ligga död.
Så när vi kom hem ringde vi genast till några
De sade
att de haft för mycket att göra för att gå på en
filrn som fOrefOll att vara dålig. Vi berättade om filmen och om dess budskap till kvinr-rorna sorn tydli-

framstående kvinnor bland vära vänner.

gen inte intresserat recensenterna. De lovade

att för-

söka rädda filmen från att försvinna.
Vårt intresse för Lysistrate väcktes redan under
mellankrigstiden. Då spelade Gerda Lu.ndequist
med hjälp av några kursdeltagare
Lysistrate för
den kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. Hennes text var en svensk översättning av en bearbetning av Lysistrate gjord 1896 av dansken P. A. Ro12

scnbcrg. Aristofanes grovheter v.rr helt utelämnade.
Inga "fnla ord" störde uppmärksarnheten när den
berörnda skådespelersiran grandiost tolkade Aristofanes fredspatos.

När mall tänker efter ir det kanske först llu
vi blivit immuna rnot Aristofanes språk friin
ir 411 före vår tideräkning! Och n-rycket riktigt
nu i år har vi fått er-r ny ör,ersättning av Lysistrate
gjord av Tord Backström.'l) Han säger i sin ir-rledning att de "fula orden" fir-rr-rs yn-rnigare i originalet men att han återgett de ord han använr med

som

svenska motsvarigheter. Och han sammanfartar tankegången i Lysistrate så här: "Aristot'anas pläderar
t'ar t'red med mänsklighetens clementäraste drit't som

drgument." Vi inser alltså att den fräcka tonen i filmen är Aristofanes fel och inte Mai Zetterlines. Den

dråpliga sängkammarscenen som Ifarriet Andersson
gör suveränt är förresten ord för ord Aristofanes.
På några ställen kon-rmer Mai Zeuerlings tanke
med filmen klart till uttryck.
Det är när Gunnel Lindblom Gunilla i filmeil
talar till en n.rängd kvinnor i liarlskrona.

Hon -säger:
"Koinnor! LäSg ner ert sticleningar och stekspadar ocb sluta wpp att fostra era söner till högavlönade vä|t'ärdsslaaar . . . Vi kan väl dernonstrera . . .
Ja, men det måste jw finnas minst en miljon bainnor i det bär landet som är mellan 20 ocb 60 år . . .
am ai hAll ihop, vilket jättedemonstrdtionståg det
skulle bli. Det skulle skrämma slag på öaersåtar-

nd..,"

FLICKOR,NA

en film av

kring Aristofanes komedi
I ett samtal efteråt säger Bibi Andersson (Lrz t
filnren) . . . Vi koinnor bar lika mycbet ansadr sorn
männen t'ar oad som bäitder i aärlden. Men om 'ui
vägrar ingripa så måste z,i i alla fall ba klart t'ör oss
oart'ör oi inte gör det. Det är för att ai är rädda . . .
ocb dumma... ocb tankeslöa... ocb rädda att
t'örlora en tryggbet som ai i alla t'all kommer och

t'örlora. . .

. Vi kanske inte kan göra det så mycket bättrc
men männen klarar i alla fall intc ar-, och vara bcderliga. Det har dom beaisat. Så nu har ai aår
chans och bjälpa till . . .
..

Det viktigaste talet håller Bibi Anderssol't

sistrate till

teaterpubliker-r

iKiruna efter-

I-y-

före-

ställningens slut.

". . . jag mcnltr det här är t'aktiskt sakcr som dnoss allibop. I(an man öL,erbu'uud tdgct t'öränd:'d udrdnn och rtärlden ci lever i. Kan oi det? Kan
ai ändra på ossi Det 'udr därt'ör som Aristot'ancs
shrert sin 1tjäs [ör att t'örsöba ändra på saleer oclt
ting, t'A, att t'å folk dtt bry sig on't' och IA, dtt
t'å oss att, jaa, inte sitta där ocb tro dtt det inte
t'inns nånting som ai kan göra, t'ar det t'inns nånting som vi ban göra, oa, framt'ör allt så aill ban
t'å oss att inse att ai inte är så t'Artrat't'liga som vi
tror själaa. Ni sitter ju bär nu och är alldeles nöjda
ocb tycleer dtt ni är bra. Ocb det här som ni har
sett det aar iu bara en liten bagatell. Det adr cn
leontedi, ingenting annat, ingenting å bry sig om.

går

Föregående

sida:

Mai Zeuerling

L Y S I S T fl A T E

I{.lassish och bildad och t'itt, men ingenting som ni
i:crkligen tänleer på... lvi sitter jw där som' ni var

trppstoppade. Säg nånting då! Förstår ni inte att
v-i måste tala med adi'ann. Kan ni inte låta bli att
bara sitta och oara generade ocb leritiserd. . . . I[änniskor måste lettnna tr)rdttt mcd aarann . . ' Fattar ni
intc att världcn blir vad v-i gör den till."
E

Det är intressattt att Aristofaucs låter Lysistrate
der-r att få kvinnorlla att avha bara en sr'årighet
stå från sexualurngänge. När lion väl fått dem att
högtidligt lo';a cietta och förstås tagit hand om stadskassan så tl,clites det helt uaturligt att kvir-rnorllas
prestige räckte för' att framn'iuga fred. Man bör
t",-rok" t-t-tinuas att ävett ol-n Atens kvinnor var förtryckta på ,Aristofxl'res tid så låg ciock n-roderåldems
stora epok nryckct ttärntare än 11u. Man kan intc
begära mera av VIai Zetterling än derl antydau hon
gcr om att en samlad l<vinitoopinior-r kurrde vara en
stormakt att riikna n"rcd. I vcrkligheten lyckades det
ir-rtc heller för livinrrorna år 411 f ' Kr. på våren att
göra slut på kriget. Det pågicii i sju iir till och slu-

för atenarlta. . .
När vi häronrdagen råkade Gun Allrotå sadc horr
att den hiir filnter-r loortJe visas för skolungdom. Vi
instämurer helt och fullt' De skulle säkert inte bli
chockeradc av språliet ocl.r f ilmens budskap gäller
ju främst de u'ga'
A. A. och H. S.

tade ill;r

Gunnel

Lindblom, Bibi Andersson'
Mai Zetterling och Harriet
Andersson

vid

insPelning-

en av FLICKORNA

Foto:

1967.

Pressens Bild.

På denna sida: Rollfoto
från Aristofanes Pjäs LYsisrate i filmen FLICKOR-

na. Harriet

Andersson

(Myrrine), Bibi Andersson

(Lysistrate)

och

Gunnel

Lindblom (Kleonike).

*
Riddarna

. Lyststrate. Av

Aristot'anes. Oversättning
f

rån grekiskan av

Tord'

Brecleström. Bokförlaget
Forum, Stockholm 1968.
163 sid. Pris

kr 17:50.
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KVINNUOR I VIETNAM
En man som kallades t'ör Filosot'cn bcrättade iölianclc ti;å Iegender under en jeept'ärtl söderut. Anledningen L)dr en sten vid r;ägleantcn.

Hustruns väntan
eller
kvinnan som våntade så
I ro
'rI hon blev en sten
lange ulls

Skuggan på väggen
eller
lcvinnan i Nam Xuong

Under kriget blev en liten pojke skilcl från sin familj. FIan visste varken var liaus far, nlor eller
syster fanns. Efter flera år av krig kon-t äntligen
freden. Under tiden hade har-r blivit vuxen. Han ha-

dc vandrat från syd till norr och slr"rtligen

han provinsen Lang Son.

I

nådde

Lang Son nriitte hatt

et't

flicka.

Flickan berrittacle

fiir

hor.ror.n

onl sitt liv. Avett

hon hadc vandrat från syd till norr och let;rt cfter
sin familj. Gripna av varandras ödc uppstod cljup
förståelse och krirlck nrclian clenr. Dc två unga gifte
sig rned varandra. L,fter ett år föddes ett barn.
iin dag tvättade kvinnan sitt lång:r hår. Sorl clc

flesta vietr.rameiska kvinnor tviittar hon sitt hår
framåtböjd, sittande på huk.
Hennes man råkade gå förbi. Matrnen såg att hon
hade ett V-format ärr i nacken. Han blev förskräckt.
Hans syster hade haft ett likadant.
Hans hustrus ålder, öde och ör,riga likheter med
honom samt det V-fornrade ärret f ick honom att
förstå att han var gift med sin syster. Hans sista
l'ropp var att hor-r fått ärret som vuxen. Mannen frågade her-rne och hon berättaCe att hor-r fått det som
banr. Hur kom hon inte ihåg.
Mannen teg om det han visste och utan att säga
ett ord lärnr-rade hen en dag hcn-rrr-ret. I(anske lämnade l-ran iiven landet. Hustrun förstod inget.
Ilörstur-nnrad och n-red barnet på armen väntade
kvinnan varje kviill att rnanllen skulle komua hem.
FIon väntade kväll efter ll,äll, rr-rånad cfter månad.
Hon väntade så länge att bådc lton och lrarnct cu
dag förvandlades

till

sten.

Det finns än i dag stenar som kalles för hustruns
väntarr. De synrboliserar de tragiska öden som upp*.""m de tråuga lirig sonr förts i och tlot Vict;,r;:r:
14

I byn Nam Xuong togs llla de unga rnänncn ut till
krigstjänst, bland dcm en ung man som just fått
sitt första bam, en son. Har-r lämnade sin hustru och
sitt nyfödda barn för fronttjänst.
Efter flera år kom mannen åter till sin by. Glädjen var stor när rrallnen och hustrun rnöttes. Flustrr-rn gick till marknadcn för att köpa den bästa mat
s;orn fanns att få för sin rnan. I{on valde noga och
stannade borta en lång stund.

Niir hon var borta

talade mannen nred sin

son

och sonen frågade:

Är
mir-r far, du kan inte vara rnin far.
- jagdu
är
din far, sa n1anr1en, men j"g nråste
län-rna dig när du var myckct liten.
Det kan inte vara så, sade sonen. Min far liotnnrig varje kväll.
Iradem svarade inte. Iiände bara stor tornhet och

rrer

till

sorg.

F{ustrun återvände och ställde maten framför hus-

altaret för att tacka den gode guden som gett henne hennes man tillbaha.
Mannen tillät henne intc att utföra tacksägelseceremonin vilket var liktydigt med att han inte
längrc erkände henne som sin hustru. Med stor sorg
i sitt hjärta gick hustrun till brunnen, steg ner i vattrrct och dränktc sig.
På kväller1 var rlaunen ensam. Soncn låg på sin
träbrits.
lVlarrnen tände sin oljelan-rpa och gick för att se
på sin son. På väggen vid sängen avtecknade sig

hans skugga.
Sonen gladde sig och visade på väggen.
Se där, se där är min far, ropade han.

- förstod fadern. Mer-r han förstod 1ör sent.
Då
Varje kväll hade hans hustru tänkt på honom.
Varje kväll hade hon visat sin skugga på väggen
för dcras son och sagt:
Sc clär, där iir din far.
-

Ur dagboksarrteckningar
av Gunilla Palmstierna
Mai Hoy berättar
Mai Huy t'rån Ha Tinb. Iilädd i dc vanliga aida,
svarta byxorna, en ait bltts, på t'öttcrna sandalcr
gjorda aa bildack. Hcnncs bår är stramt tillbaka-

Till min ära, ct'tersom jag leom långt

it'rån,
bar hon på gammalt traditioncllt 'uis lachat tänderna svarta. LIon ser farbi mig.

leammat.

Mai Hwy berättar om t'lygangreppct cn

i april i

morsort'

år:

Jag levde i en lycklig familj. Min fanrilj be- av
miu ntau, min svärmor, mina tre söner och
stod
våra två döttrar. Barnen och svärntor var evakuerade. Vi längtade efter dem . J^g väntade r'årt sjätte
barn. När jag skulle föda hämtade vi hem baruen
och svärmor. Vi ville vara tillsamr-naus. Vi trodde

att begränsad bornbning betydde rninskad bombning.
Tidigt på rr-rorgonen den 9 april korn flygplauen.
Jag vaknade av dår'ret. Jag vaknade för sent. På
rnin bänk låg poikarna och sov. 13- och 6-åringarna låg bakom min rygg. Den lille låg med huvudet
på min hand frarnför mig. Huset störtade samman
över oss. Jag kunde iute röra rnig. Jag kunde iute
sc flickon-ra. Jag ropade på miu man: Rädda oss
rädda mig! Jag hörde houorn svara!
Ropa inte, andas försiktigt, hela luftcr-r är full
art- aska.

l\4in äldste soll skrek

-

också:

Rädda mig också, rädda mig!

Gunilla

Han skrek tvä gårtgcr, scdau var hatr tyst. 6-åringeu var tyst. Deu minste kunde irlte tala l'nen hau
sirrek och jag visste att det var hau:s dödsskrik. Jag
kundc inte röra niig. Har-r dog r-ned huvudet på rrin
har-rd.

Grannarna grär,de fratrl oss. Vi fördc's till sjukfick en spruta. När jag vaknadc satt nriu
far bredvid niig. Jag frågade cftcr miua barn, efter
huset. Jag

Far grät.
Dina söner är döda. Flickonia är skadadc. Din
nrarl hjälper till att grär'a fram fler r.r.ränniskor i
kr.arteret. Farn-ror har dom inte l-rittat äutru.
När jag såg de trc liken förbanr-r:rdc jag angriparna. Jag förbatrtrade och hatet kom it'r i rnitt liv'
Mitt hat, mitt hat och min sorg fir-rns djupt i mina
r-nin rnan.

kotor och för alltid i n-ritt skelctt.
Jag villc n,ätta miua söner och klä dcrn till beg."unirrg.n. jag fick inte. Jag var för svag. Klocka,n 13 samma dag begravdes nliua barn. Jag kan
inte se bam i samrxA ålder. Vi älsliade våra barn'
Jag vill ha en son till. Men jag är fortfarande
s\rag. Jag orkar inte arbeta. Jag måste arbeta, jag

äi

svarvarc.

Angripareu l.rar skövlat n-rin familj, slingt olyckan
ör,er oss. Va-d har vi gjort denr?
Mai Huy titter pli rnig och sägcr:

Kamrat, du som kommer från ett fjirta'n

l:rnd, tala om för kvinnorna, tala om för männen
vad du sett och vad du hört. Tala om att vi komnrer att slåss, att vi kornmer att göra vårt hat till
cnergi för att hämnas våra döda.

Palmstierna

omgiven av Thaiflickor

(Thai är en av minoritctcrna i Vietnam).
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Gunhild Tegen
L.ars Irorsscll har

rit. Dct börjaclc

recens erar

blivit

clcn känsliga publikcns far'omccl "snurra tnin jord" och "Iln-

-_ vårt kairlitc svältfödda hiärta.
Ocl-r nu kt,nrmcr ott tvcksamt ANDÄ . . . liircts
bittra brygcl kan skaldcn intc utrclkomtla, r'ill intc
sam och rädd". Det gick oss till hjärtat

ske

r,rndkornma on:I han är ar' äkta sort. Bittcrhetr:n måstc få utlopp, sanningen måstc fram . . .

TV-publikcn tog älskvärt crxot skaldcn och vicc
clct var cn
vcrsa
c'lc poesistudium.

fin förbcrcc{clsc för ctt komn-'an-

Jag förcslår att cic sotn skaffar sig diktbolicn flir
2,6:50 slår upp sidan 87 och läser om Den svenska
sommaren:
K,:nnst du dos Lond wo die Konone n bltjlren? (Köstner)'t)

Könner Du lqndet dör kononen blommor
Och sprider f römiöl över helo vörlden?
Befruktor krig så de slår ut i sårskorpor,
Blödonde kolkor över helo vörlden,
Vqllmo som gronoter?
Könner du londet? Könner du det londet?
Könner du londet dör kononen blomrnor?
Det heter Sverige qnnors, ligger vid en
insiö,
Och speglor sig i ovklött skick i vottenyton
Eller en komerolins. Det skryter görno
Med sin figur, den yppigo,
Och med sin völförd
Som grundor sig på odlqde kononer
Som ympos i Bofors, f rån vilket sommorvinden
Sprider sin oförd över vörlden . . .
Det lillo londets valfArd grundor sig på

oförd,
På vorgult frömiöl från kononerno
Vid stronden ov Bofors, som glimmqr röd
I solnedgången över vörlden.
Så lyder Sveriges log i värmebölion
Att död ger bröd.
t) Kennst du dos Lond, wo die Ziti'onen bluhn (Goethe)
t6

Könner Du lqndet dör potronen blommor?
Och inte de potronernq som förr i vörlden
Drev stotorno till orbetet med silverkryckon
Uton iog menor de potroner
Som motos i gevör
Med vilko ondrq dödor ondro
Långt bortom insiön oliefet ov sillstim
I vilket Sverige speglor sig belåtet
Långt borto långt från horpoklongen
I ollo guldströngor som vröker över stupen
I Bofors . . . Könner Du londet?
5å lånEt långt bort qtt knollen qldrig hörs
| öronen på dem som völtror sig
På strönderno ov insiön völlustigt
Cch plåtos i Expressen
Med oskuldstungo bröst
Om sommoren, då enligt gommol sed
Hörförorno tog chonsen
Och krigen blommode ikopp . . .
Könner Du lqndet dör kononen blommor?
Könner Du lcndet? Könner Du det londet?
Det heter Sverige, ligger vid Bofors
Och steker sig i solen
Medon det svensko stålet biter utomlonds
Och lamnor köftmörken ov kulor
I ondros skinn . . .
Det svensko skinnet bits på lår och rygg
,Av sommorsol och mygg
En frömling springer vrålonde och
d u bbelvikt
Medqn den svensko solen brinner rikt.
Din sol ov glodhett splitter
Goronteror min.

Könner Du londet dör kononen blommqr?
Könner Du londet dör potronen blommor?
Könner Du londet? Könner Du det lqndet?
Det heter Sverige.
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krig

Gudrun Ryman i DN 17,101968

Under dcnna rr"rbrik skriver Hans Palmsticrna i DN
27.8 1,968 en artikel som är en fruktansvärt allvarlig anklagelse mot Förenta Staterna och mot Dow

De här 18-åriga vämpliktsvägran'ta ska under ett
två-tre timmars samtal rned en "utredningsman"
kunna artikulera och bevisa att de "har tänkt igenom" sin blivande djupa samvetsnöd inför ett tänkt
nrord på medmänniskor . . . Ingerl frågar däremot
efter om det är ctt moget och övertänkt beslut de
50.000 unga pojkar fattar son-r varje år gör sin värnplikt och därmed lovar att döda på befallning utan
att fråga varför.
Sarnma dag refererade hon Bo Söderstcns radioanförande från Kuba, "der där lilla socialistiska experirnentlandet söder om USA" . . . Det gällde ett
av Fidel Castros långa tal dår han diskuterade faran för att revolutionen kunde hotas av undergång
gel1om er1 ny och mycket allvarlig invasion från
USA. Man riktar in sig på ett utdraget gerillakrig
som i Vietnam . . . Kubanerna förbereder sig på det
värsta: seger för en Nixon som stöttas av Wallace.

Vietnam: USA:s kemiska

Chernical Company, den firma som utorn napalm levererar de r,äxtdödande preparat rned vilka Sydvietnam nu övcröses.

Vi Kvinnor hade i nr 4-5

ker-r-riska

1.967 en artikel orr
och biologiska vapen av en kvinnlig fors-

l;are, Elinor I-anger. Liksom Paln-rstierr-ra talar hon
om Fort Detrick och orrr den rnedicinska forskr-ring
"ned omrränt förteckcn" son-l bedrivs där av mer
än 5OO forska-re. Pahlstierna uämuer särskilt en "förbättrad" r,ersior-r av derr mikrosvamp sonr i alla tider hotat och ibland förstört Asiens risskördar.
Elinor Langer varnar för att "desperata åtgärder" kan bli lockande under ett långvarigt krig.
Flans Pahnstienra säger:
"Vilhen tryggbet, vilken garanti bar z;i att den
nation sorn a(tr dcn första dtt t'alla atombomber
öztcr leaande männisleor, sorn är den t'örsta dtt dnr'ända bemisba stridsmedcl mot skogar och skördar,

inte

rtecknat Genåzseleonaentionen, inte
också blir den t'örsta att i ett än trängdare läge sprida sjukdomsalstrande baktericr, mögel ocb virus
t'ör att bebämpa t'icndens husdjur och människor?"

soTn

unde

Nervgasen räcker

dll oss alla

Detta enzyrnförstörande ämne upptäcktes under andra r,ärldskriget i Tyskland men kom ej till användning då. På 1950-talet började det tillverkas i USA.
I samband hänr-red stod en stor artikel att läsa i en
av de mest spridda tidskrifterna i Amerika. Man
föreslog att alla borde inköpa och bära med sig sprutor med en atropiniösning som kan rädda livet på
en persorl som fått en droppe på huden eller andats
in gasen . . . Vi berörde deuna nya möjlighet till kemisk krigföring i en broschyr utgiven av Svenska
fredskommittdn 1960.

Den 1.4.1,0 1968 hade AB en stor artikel från
Denver Colorado om det enorma lager av nervgas
som finns där (med bild). Det som hänt var att ett
jctplan från USA:s flygvapeu prövat en ny gasspridare i hård vind. Gasen fördes flera mil bort till en
hjord får sorn dödades.
Artikeln i AB säger att gasmängden i lagret är så
stor att man ända sen 1,957 (då tillverkningen upphörde) hållit på att överföra den till flygbon-rber,
granater och trarnptrtitror.

Bullersamhället
I DN

4.10 1.968 skriver Kwrt Bergengren: "Samhället har för närvararrde inte kraft att kräva att producenterna i sin tillverkning av nödvändiga fordon
ska arbeta bort en biprodukt som år skadlig för
mär-rskligt

I DN

liv."
1.4.10 1.968 skriver Daniel

'Wiklwnd om

överljudstrafik över befolkade landområden att
Europarådet. 26.9 1968 enade sig om att rekommendera förbud mot sådan trafik. "Man kan om man
måste." När måste man?
a

Buller, rök och gaser I
LKAB:s gruva
Redan innan vi l,åst Sara Lidmans bok från gruvan i Kiruna övertygade oss recensionen i DN 23.1,0
1968 om att "Mammon" råder även där. Så vi är
alla nredskyldiga till att gruvarbetarna fär uthärda
ett buller som är långt starkare än det som uppmättes vid caravellernas start från Bromma flygfält.
Och därtill rök och gas som kunde väsentligt minskas genom el-drivna truckar och bättre ventilation.
"Mamlnon" härskar över vår egen gruva.
Gruva. Av Sara Lidman. Bild Odd Uhrbom. Bonniers, Stockholm 1,968. 148 sid. Pris 36 kr.
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Aktuellt

alkaliindustrin. Det lrerättas onr nrctylkvicksilvrct
är farligast. Vi lär oss att fiske ute till havs
ger ofarlig fisk. Symtom pä kvicksilverförgiftning

Naturvård

sorn

I vårt blandekonomiska land måste lnan hålla tunrför naturvården i dess kamp mot "Mamvid floder och sjöar, vid Västkusten, vid
Ostersjön, i luften, på marken och under jord.

beskrivs. Minamatasjukan t Japan ger material. Mart
citerar docent Claes Ramel som säger att vi ättnu
ingentir-rg vet om vad som händer på lång sikt vid

marna
mon"

Kvicksilver
I(vicksilvret

ä.r

ett anllat exernpcl på hur ekouomis-

ka hänsyn kan fördröja åtgärder för

människors

bästa.

Fågeldöd, fiskhot, kvicksilver. Av Nils-Erib Landell. Bokförlaget Aldus/Bonniers, Stockholn-r 1,968.
133 sid. Illustrera-d. Pris kr 11 75.
I denna bok skildras sakkunnigt vad som hänt i
kvicksilverfrågan sedan mitten av 195O-talet. Man
läser om de minimala mängder som tidigare funnits
naturen. Man läser om betningen med kvicksilver
och om fågeldöden. Man får veta att kvicksilvret
i vära vatten kommit från skogsindustrin och klor-

i

i VÄR

PfOtein

tid

Vår tidning har några gånger tidigare berört det ytterst allvarliga problem för n-ränskligheten som äggvitebristen i födan utgör. Frärnst för barnen i de
fattiga länderna. När de under sina första levnadsår får en äggvitefattig föda leder detta till rubbningar i hjärnans un'eckling sonr aldrig kan rättas
till. Hjärnans celler förnyas inte. Dessa undernärda
barn blir aldrig som vuxna vad de anlagsmässigt
hadc förutsättning att bli.
Mot denna bakgrund talade Gösta Ehrensvärd,

i

biokemi vid universitetet i l,und, om prooår rid vid det symposium om nya äggvite-

professor

tein i
produkter som hölls

i

Stockholm 9-1,1, september

1968.

Han sade att rnålet för forska rna ä.r produktion
av äggviteämnen och äggviterika produkter nxegdtonvis för omedelbar och snabb fördelning bland de
folk som behöver dem.

I krigstid brukar en otrolig effektivitet vara n-röjlig. Men vi år faktiskt i krig mot en hänsynslös
det
hungern
och mot
fiende
- låt oss säga - den kan-vålla oss alla.
"obehag"
t8

av kvicksih'erfisk. Hans undersökningar
på växter och djur föranleder honom att säga att
sådan fisk mycket väl kan innebära en genetisk risk
för människan.
Nu har man kommit så långt att industrierna slutat eller skall sluta använda kvicksilver. Det går att
rena sjöarna efter hand. Man har minskat betning
av utsädet. I november 1968 skall det i Stockholm
hållas ett internationellt forskannöte om kvicksilvrets giftverkan. Då får vi väl slutligt besked om
förtärir-rg

högsta ofarliga livicksilverhalt i fisken.
Under tiden som gått har många yrkesfiskare fått
lida. Det finns en gripande berättelse om ett fiskaröde, tragiskt för kvicksilvrets skull.

Den siste fiskaren. Av Sven O. Bergkaisr. f idens
Förlag, Stoclihohn 1968. 160 sid. Pris 32 kr.

ur föredros qv Gösrq Ehrensvörd
I krig - fortsatte han - offrar staterna pcngar
I krig hoppar man över en nassa byråkratiska hinder. I krig tillåter man inga flaskhalsar
på vägen från laboratoriet till ir-rdustriell produktion
i stol skala och till marknadsföringen.
Vi har oräkneliga flaskhalsar som fördröjer löol.rän-rmat.

sandet

av de ken-riska, industriella och

sociologiska

problen-r som finns. Han påminuer också om

siater och laboratorier har

att

både

att öven'inna prestige-

problem, avundsjuka, hernlighetsmakeri och egoistisk
isolering. Vi behöver entusiasm. Vi forskare som vill
överföra kunskap till dem sorn inte har (the have
nots), vi behöver samverkan med el1 grupp på regeringsnivå och på industriell nivå, villig att utnyttja
laboratoriearbetares entusiasm för att påskynda hela
äggviteprogrammet. Biokerni på proteinon-rrådet måste bli en del av kampen i världsformat mot global
hunger'.

Vi kräver, slutade professor Ehrensvärd, ett krigsråd och så lite kommittder sorn möjligt. Vi kernister
önskar protein

i vår trd.
A. A.

I
I

Zigerrare pa Dramatert
I)cn clalrc Dr Gormandcr, Sverigcs kanske kvickaste
kåsör, utesluten från Aftonbladet men verksam i
Tidssignal, har skrivit textunderlaget till "Ztgenare"
på Lilla Dramaten. Men själva föreställningen har
I

utarbetats

av ett kollektiv, där

skådespelarna haft

eller vad man nu
en mycket aktiv roll. Pjäsen
informatior.r
skall kalla detta stycke drarnatiserad
bedönicies entusiastiskt av bland a'',och polemik
Bengt Jahnsson.
dra Dagens Nyheters
Och föreställningen sviker verkligen inte fön,äntningarna. Redan biljettköpet är spännande: när mat-t

vill

köpa program får n-ran bara en tryckt förteck-

över skådespelare och tablåer. Förklaringen
kommer efter föreställningen, då utdelas programnir-rg

met gratis. Det program som iordninggjorts med citat från bland annat Stokely Carmichael, Katariua
Taikon och Internationalen måtte ha ansetts alltför
provocerande för Dramatens publik att läsa i förväg och betala för.
Men åskådarna står säkert pall och själva före-

Viktor Rydbcrgs Singoalla prcssas på all sirt falska
sentimentalitet i er-r tårdrypande scett och kontrasteras rnot de folkhemskas valhänta, mästrande och
nedlåtande sätt att ta sig an en zigenarfanilj. Rune
Johansson, borgarrådet Frank, Carl Herman Tillhagen har fått släppa till textn-raterial, men också
Ivar Lo-Johansson har skattats på några av sina
praktfullaste stilblommor i zigenarfrågan och Johrr
T'akman

genom skådespelarnas mun med till-

får

kämpad avspär-rdhet rapportera

lighet idag

i

orl

zigenarens verk-

Sverige.

Allt detta prcsenteras med ett argt, festligt och
Lrtmanande hurnör av skådespelare som själva tagit
ställning. Inte n-rinst lysande är Lena Nyman, bland
annat som den allsmäktiga och n-rilt överseende ordföranden i förenir-rgen Solidaritet, ovau alla partigränser men öppen för all slags liohandel.

tablåer presenterar den en god del av problen-ren
och koriflikterna ornkring r'åra få zigenare, den visar på våra vanligaste fördonrar och klär av oss mo-

Ty r-raturlign,is stir "Zigenare" inte bara för zigenarfrågan i Sverige. Några gånger under föreställningens lopp vidgas perspektivet globalt och mycket
ofta år det möjligt att under beteckningen zigenare
läsa in andra minoriteter och majoriteter: ltegrerna,
judarna, u-ländernas folk, kviunorna, barnen, åldringarna alla de i vårt sarnhälle och världen

raliskt in på bara kroppen.

handikappade.

ställnir-rge'r

har inte censurerats. I tjugon'å

snabba

W

Katia Valddn
.tij*

Zigenarc vid husvagn utanför Orebro. Foto: Riwkin.
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Dec finns cn ny sorts utställningar nu. 'l'ill formctr
ofta enkla, förhåilandevis billiga, till inneliållet pro-

vokativa, bråkiga. Som ställer frågorna så att rnan

inte kommer ifrån dem, som oroar långt cfter det
nran sett der-n, som inte län-rnar cn i frccl utan kräver ett eget ställningstagaitde, elt egelt aktivitct.
Sonr skäller ut mer än ställcr ut. Sköna stu.nd cn

utskällning heter också cn av dem, cll r,audritrgsutställning från Riksutställningar sorn nyss började

i Norrköping. Iionstfacks endagsutställning i

sor-t-t-

l'as var el1 annall. An sen t!å och Dcn rike mdnnens
borci ä.r två andra exempel.

Ätt

sen dä

en undergångsvision
Chalmersteknologernas (tekirologer vid ChaLrers
arkitektursektior-r) upprnärksammade An sen då år
en effektiv utskällning, €n drastisk och direkt exemplifiering av Borgströms och Palrnstiernas böcker.
Formen är enkel: en labyrint av wellpappskärmar,
svartvita fotografier, påmålade texter, ljusbilder från
u-land och i-land i kontrastväxling. Elegans, form-

att göra i de här samrnanhangen.
Ingenting ffu hjdlpa åskådaren att fly från innehållet. Och innehållet är ofrånkomliga fakta som vi
måste lära oss se i ansiktet, soln intc är en debatt
mellan forskare, politiker, kulturelit, experter utan
som rör oss nu och 'uår framtid. Till erempel att
världens befolkning i dag år 3.500 miljoner. Av
dem svälter 2.000 miljoner. Är 2000 år vi 6.500
miljoner. . . Att jordens åkerareal är nästan maximalt utnyttjad redan i dag och inte kan utnyttjas
effektivare av brist på vatten . . . Att vi nu på några
hundra år förslösat de naturtillgångar av Bäs, kol
och olja som det tagit 400 miljoner år att lagra. . .
Att vårt välstånd bygger på utsugningen av u-länskörrhet har inget

derna... Att städerna bara r'äxer: i dag bor

300

nriljoner människor i rniljonstäder, är 2000 en miljard 300 miljoner. . . Att kemiska växtskyddsmedel

snart blir en vanlig sjukdornsorsak . . . Att vattenoch luftföroreningarna i dag gör frisk luft och rent

till en ouppnåelig lyx i morgon.
An sen då år en fruktansvärt effektiv utställning,
en praktfull undergångsvision. Man blir mindre och
mindre medan rnan ser den, man är mycket liten
och ödn-riuk när man står inför den sista skärmens
frågor: "Vill vi verkligen betala ett så högt pris för
r,år femrummare, avfallskvarn, färg-TV. . . Måsr.i inte tänka oln?" Jor.isst, r,ill man ropa i ångestvatten

20

frälsningsiver. Jovisst vill vi tänka om, avstå,
till vad!
särrka vår star-rdard. Men tänka olx
"Minska vära n-rateriella krav. . . hjälpa u-länderl1a . . . efterlikna naturens kretslopp." Visst vill jag
a\rstå min färg-TV för det. Men vart går dorn pengarna? In i ett ekor-romiskt system som bygger på
utsugning av u-länderna och ökad industrialisering

fylld

:

nedsmutsning.

Att göra en utställning kring de här problemen
utan att samtidigt ifrågasätta det ekonomiska, politiska och sociala system som skapar problemen är
en orirnlighet. Visst ska den enskilde individen väckas

till

medvetenhet och

till

ansvar

men också

till

- blivit så hår.
politisk medvetenhet om oart'ör det
vi
Det räcker ir-rte med den enskildes offervilja
-

nråste ha ett sarnhälle som garanterar att den används

pi rått sätt. I

det kapitalistiska systemet finns inget

att man plötsligt ska börja slå av på
sin egen standard och utveckling för "världens"
skull. Sven Lindqvists alternativ ligger närmare till
hands: "När större delen av mänskligheten blivit
på en gång tekniskt ör,erflödig och oförmögen att
försörja sig på våra villkor, på en gång upprorisk
av hunger och ekonon-riskt betydelselös, vad kommer då att hindra en slutgiltig lösning av världssom tyder på

problenren?"
An sen då ställer många frågor. Men den ifrägasätter inte det politiska systemet. Det är en brist.
En brist som förvandlar den från en väckelsepredi-

kan till err undergångspredikan. Där man
än sen då...
s\iara inte ja, ja utan

-

frestas

reeension av utställningarna
Den rike mannens bord
med plats for få
Opolitisk år dären-rot inte Göran Palms och Sigvard Olssons utskällning Den rilee mlnnens bord'
som nu i Riksutställningars regi gåt på vandring
runt Sverige. Det finns likheter med An sen då.
Inr-rehållet består av frågor i form av fakta. Formen är enkel, ärrnu enklare äu An sen då: bara ett
skrivbord med ett sjökort på skivan där "stora fartyg rör sig ganska snabbt mot norr och tömmer sin
yrnniga last i rikemans famn. Mindre fartyg rör
sig ganska långsamt mot sydväst och sydost och
tömmer sin magrare last i fattigmans farnn". Skrivbordet har ätra rikemanslådor på ena sidan och åtta
fattigmanslådor på den andra.
Lådorna motsvarar varandra och har samma rubriker. Drar man ut rikemanslådan för mat (med
dagsransonen för en svensk tax som innehåll) förs
automatiskt fattigmanslådan ut på andra sidan (med
den betydligt blygsarnrnare och näringsfattigare
dagsransonen för en indier).
Varje fräga som ställs i Den rihe mannens bord
är en ekonomisk eller politisk fråga som hela tiden
leds tillbaka till samma faktum: den u-hjälp vi ger
är liten i förhållande till den i-hjälp vi får. Genom
att köpa billigt och sälja dyrt. Genom att stödja
reaktionära regimer som håller folket nere och bevarar den billiga arbetskraften. Genom att dra till
oss u-landsakademiker och lågavlönad arbetskraft.
Genom att skydda det ekonomiska och sociala sy-

att vi kan fortsätta suga ut u-länderna på de råvaror vi behöver till alltmer pressade
prisår (.g54 kunde ett u-land köpa en jeep för ,t4
iä.k". kaffe. 1962 kostade samma j..p 39 säckar

sten'l sonl gör

kaffe).

Det är inte bara en fråga om lieografisk skillnad
nrellan rika och fattiga länder utan en fräga om
internationell klasskillnad mellan rika och fattiga,
säger Palm/Olsson. "I oljelandet Saudiarabien där
gemene n-ran tjänar 650 kronor om året har kungen
och kungen beta.r-rr",r, 10 miljoner i veckopellg

-

las av amerikanska oliekoircerner sotn hemma i Statema bidrar till att hålla de färgade nere. 80 procent av alla de pengar som tjänas i bananrepubliken

till 12 persc-rner - och större delen
av alIa.ri,titer i Sverige går till 15 familjer. De få
som har pengar och makt kan ta varann i hand i
alla länder. Och det gör de för att stärka sin makt'

Honduras går

N{en de många som saknar pengar och makt, de måste ta .rru."r-,,t i hand i land efter land, annars kan
nöden aldrig hävas."
Där ger Den rilee Tndnnens bord sitt alternativ till
lösning på problernen i att samhället, det ekonomiska-syit.-.t måste förändras. Så att det inte blir

fräga om en hjälp till : iuvestering i u-lände-rna
utan om en rättvis fördelning av resurserna. En fördelning som görs av folket/folken och inte genom
r-nellan de makthavande'
pei-rningrnanipulationer
På det sättet år Den ribe mannens bord i sin enkelhet, saklighet och odrarnatik en mycket mer provokativ utställning ån An sen då.
Louise Ryddn

Den rike mannens bord, ett skrivbord med
lådor åt båda sidor, en rikemans- och fattigmanssida. På bordskivan en världskarta

(sjökort). FN:s lilla båt i mitten.

Hit konrrucr Den rike ntannens bord
de närnraste nrånaderna:
l!{otala 28.11-8.12 1968
Tranås 9.12-18.12 1968
Nässjö 19.12 1968-6.1

1969

Sävsjö 7.1-16.1 1969
Vär'nanro 17.1-26.1'1969
FIälsingborg 27 J-5.2 1969

l.andskrona 6.2-16.2 1969
Nlelnrö 17 .2-27 .2 1969
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MILJÖVÄRI)
I

Naturhistoriska rlrusects entröhall

i

Götcborg kun-

dc man under oktober nrånad studera ett färgglad
r.rtställning med överskriften: Vår milfö och våra
livsvillkor.
Utställningen är resultatet av miljöstr.rdier i klass 9
i Porthälla skola i Partille strax utanför Göteborg.
Sverige skall försvaras till lands, till sjöss och i
luften står det skrivet med stora bokstär,er.
Till lands gäller det a,tt försvara landet mot skräp.
Iiökkenmöddingar visas på bild. Texter-r klargör att
de inte utgjorde någon fara för dåtidens mänrrishor. Men vår höga bostadsstandard skapar stora
skräpproblem bilvrak, ength'rgsglas och mycket
annat som vi liastar bort. Exempel på välskötta
soptippar i Partille visas på fotograficr. De illa
sliötta finns också rned. Bilvraken håller på att växa
oss över huvudet, läser mau uuder en bild av gamla
bilar.

Avdelningen "till lands" avslutas med: stopp,
plocka oss ej! över bilder av fridlysta växter.
I(retsloppet i rtaturcrr fråir växter till människor
och djur och åter till växter beskrivs med bild och

text. Tillräckligt renat vatterl ar en nödvändighet
blir nan upplyst om.
Att luften i Göteborssornråciet i mår'rqa avscen-

iir hä1sor,åcllig visas tncd kartttr, diagranr och
fotografie r. Fördärvama år eldningsoljor, avgaser
r',ch nrycket anlrat.
När man vandrat så långt och inser att vår miljö
iir rätt illa tilltygad komrrrer man till avdelningen
för buller. Hjärta, blodtryck, magsäck, nerver, ja,
dcn

hela vår kropp utsätts genom buller för skadlig inverkan läser man ut av tidningsklipp, diagram och
fotografier.

Hela utställningen slutar med en fräga, aem besotn. måste göras? E,fter uppräkning av
olika verk och styrelser får vi klart för oss att det

talar allt

är vi som

betalar.

Jag hade roligt när jag studerade mig frarn genonl
hallen. Det hela var klart och överskådligt ordnat
och behandlade väsentliga ting.
Musect som endast hyste utställningen tillfälligt
hade gjort i ordnir-rg ett litet häfte med arbetsuppgifter för skolklasser som besökte utställningen.
Frågorna var många. Jag hörde hur elever från ert
skola son-r just besökt utställningen ivrigt samtalade
nred varann innau de fyllde i svaren på frågoma.
Utställningen är en vaudringsutställning sorn skall
visas på flera orter i landet och sluta i Stockholm.
S. S.

Ur teaterstycket SKIT spelat av
en stadsteatergrupp Regi
Vad kan man göra?
Du som har bil:
kör intc med irögolitanig berrsin
kör inte tomgång
skaffa avgasrenare

liör inte i onödan
Du, som har

clda inte rncd svavclrika oljor

Du sont trsättar:
använd fosfatfria tvättmedel

Du som lcat' dislemaslein:
låt bli att använda den innau det finns fosfatfria nraskindiskmedel

(linnu iinns

))

t1

r'irl

e

ntlirst- fosfirtf:rttigil r\'ätt- rcsp. diskrlrcde l')

Pi Lind

Du sorn inta har diskmaskin:
köp ingen förrän det finns

sådana

medel

Du. som inte bar au-fallshvarn:
köp aldrig någon
Du som har stuga på landet:

iirstallera inte vattenklosett
dct fir-rns andra fullvärdiga lösnir-rgar

Du som är törstig:
köp inte er-rgångsglas
Du som gör utt'lykter:
kasta inte skräp i backarna
Du som har bladlöss på dina rosor:
använd nyckelpigor i stället för DDT

Miliövård

Maskintvättmedel och maskindiskmedel dn en gång
Begär varudeklaratiotr om fosfathalten ! I)et firrr-rs
några medel med låg fosfathalt. Bättre blir det när
man löst problemet att är-rdra NTA (nitrilotriättihsyra) så att det irrte skadar porslir-r eller vissa r-netaller.

Ätret teknologerna vaknar
I

sornras utgick f rån utbildningsdepartemelltet och

tuniversitetskanslerärnbetet en uppmaning

till

studen-

terna att söka uya vägar för universitetsdemokrati.
Aktioner som följd av dentra uppmaning pågår
n'red varierande cntLisiasm och framgår'rg på olika
kårorter.

jen FNYS som betyder Försöksmed
nya samarbetsformer mellarr eleverksamhet
f'ekniskampan

r.er, lärare och annan högskolepersonai, säger i ett
flvgblad som gått ut till 4.700 teknologer och lärare:

c Hittills har vi utbildats till att bli lydiga
cialister.
För vilka?

C
3 Företagen använder
faktr dc behöver.

t))

Floden utan ätervåndo
Det är engångsglascr-r.
Trc elever vid konstfackskolan vill göra något för
miljövårclen. Inotl rarnell av sitt skoljobb vill de
göra affischer och broschyrer. De nrenar att lokal:t
aktioner blir nrer direkta.
(Tidssignal nr ^{1, 1968.)

n

Doporna
Soporna återspeglar levrradsstandardetr, skriver l{y
Dag nr 45 1968. I Sverige produccrar vi nu över
2.000 miljoner kg per år.
Byggnadsvärlden nr 20, 1968 ger utförligt besked. "Sopmängden i Stockholm uppgår nu till 300
kg per individ och år . . . 78 procent utgörs ar. PaP-

per, plast, plåt och glas, dvs. huvudsakligen förpackningar . . . Förpackningsindustrin förbrukar över
hälften av allt producerat papper.
Matresterna som en gång i tiden dominerade soporna utgör nu blott 8 procerrt av sopmängden eller
mindre än glasets 9 procent. Glaset ökar för varjeår rned engångsglasen ."
Stockholm måste bränna soporna. En ny förbr,inningsar-rläggning i Högdelcn skall ge clkr,rft och senare även fjärrvärme.

Privata reningsverk
En id6 för orter sorr endast har låggradig

rening

och kan fortsätta den på cletta relativt billiga sätt.
Iddn lönar sig också for ett par tre villaägare sotl-l
slår sig ihop. Skriv till civilingeniör Sigaard Nord^
gård, Nacka.

spe

spe-

cirlisten för xtt få

de

o Företagens målsättning är tnaximal vinst.
c Denne målsättning prägler vår undervisning.
o Hittills her de tckniska spccialisterna lånat sig åt:
e Att framställa atornvapen' biologiska och kemiska stridsmedel,
o Att förstöra luften med svavel och bly, iorden
och vattnet med DDT, kvicksilver ln. m.'
o Att planere för bilen och företagarne.
3 Intet av cletta är i folkets intresse!
c Före tagarnas och allmänhetens intressen sammanfaller inte!

H.i,SKV
Har våra avdelning

även de miusta

-

sysslat något med miijön på der-r egna orten?
Har andra organisationer redan gjort allt sonl
behövs? Sarnarbetar iri med dcm i så fall?
Det är lätt att ordtra ett sammarrträde. Bra
om man lian få en nänindkvir-rrta n-red. Någon

liair liisa er-r bit ur Pah.ustiemas bok som vi
tala-dc om i ur t, 196ti. Och s:l diskutera.

Hur är

avloppsfrågan ordnad? Finns det

något reuiugsverk? Hur pass höggradig rening?
F{ur gör lr}arl med soporna? Ar det snyggt
i onrgivar.rde skog? Finns det någon aktion rnot
cngångsglas? Vet alla hushåll att man bör använda disk- och tvättmedel på tvålbas eftersorn de har Iåg fosfathalt?
Skriv till oss och berätta orn det ni gör

vi lovar att trycka era inlägg!

-
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Den svensko förfottoren Edito Morris
blev vörldsberömd genom boken Hiroshimos blommor som kom ut 1959.
Beröttelsen om vod som sedon hönde, The seeds of Hiroshimo, govs ut
på engelsko 1965. Den hor ej övermed försotts till svensko förrön
fottorens ovörderlioo medverkon
1967. Det öret stoide tio försto kopitlen ov Hiroshimos skörd som följetong i Vi Kvinnor. Hör följer nu bokens bådo slutkopitel.
De nummer ov Vi Kvinnor 1967 som

innehåller kopitel l-X ov Hiroshimqs skörd kon fortforonde erhöllos
från SKV till ett pris ov 10 kr,

XI

"Ett brev till er, Oku-son. Nögon
gov mig det vid busshöllplotsen i
Kiosoko. En gommol tjönore..."

r derr
vönlige busspossogeroren, På det
Jog

to

r budskopet,

tocko

vockro gröno kuvertet ser jog Ohotsus stil och mitt hjörto börjor kloppo.

Hqr Iillo syster ångrot

gördogens

beslut? Hor hon ötminstone bestömt
idog?
sig o'it inte genomföro det
"Köro storo syster," löser -jog, "vor
snöll och kom till Kiosoko i eftermiddog. Klockon sex går Hiroo till templet med sin örode moder, så jog ör
ensom. Jog vill ott du skoll hjölpo
mig ott klö mig i min bösio kimono.
Jog ör inte stork nog ott knyto obirr
sjölv eller sötto upp mitt hör för den
storo höndelsen. Vor snöll och kom i
en toxi. Vor snöll och föij nred mig
till Osimo, Med lydnod och körlek",

sluiode hon, "Lillo syster".

Ohotsus skrivfel kommer

mino

ögon ott töros. (Hur ofto hor jog inte grölot pö henne {ör hennes rysligo hondstil). Jog behörskor mig och
öppnor bombugrinden. Jog hor hör'.

tclvbussen kommo och fottot ett
plötsligt beslut. Hur plögsomt, h.rr
svårt det ön må voro skoll jog göro
ett besök hos Komei-son i Hondomochi. Efter det kommer jog ott ve-

to hur jog bör hondlo
24

!

"Kiosoko?" frågor chouffören, för

hon kommer ihåg min vonligo be-

"Nej. Kon jog fö en biljett till
Hondomochi,"

Jog sjunker ned på min plots. Ah,
i

denno {ottigo stodsdel dör de elöndigoste ov otombomboffren bor! De
ör så örrigo och vonstölldo ott ingeir
vili ge dem orbete, Det ör tur ott
ingo turister besöker denno skomligo

dei ov vör stod. Boro ett

speciellt

örende kunde fö en ott hölso på i
rr.rcklen vid den illoluktonde floderi,
"Komei-sons hus? Vid slutet ov
grönden," svoror en gommol mon
uicn ögonlock. Hon tittor på mig
under sino tjocko keloidörr. "Men
hon slöpper inte in någon i kojon.
Det ör böst ott ni vöno'er," söger
hon borskt.
Jog skokor på huvudet och skyr,dor vidore i blåsten frön floden. Her-

re

! Komie-sons bostod k:n
knoppost kollos en kojo. Vöggorno
bcstör ov bröder och bitor ov plöt.
"Dörren" ör en söck fostspikod vid
Gud

det ruttno tröet. Och den böjdo kvinnon ser liko sliten ut som kojon.
"Får jog kommo in, oku-son?"
,,Nie!,,

i

sode,)

Komei-son lögger sin hond mjukt på

min orm. Nu vet hon vorför jog kom-

stömmelseort, (Så vönligt ov honom,)

jog bövor vid tonken pö besöket

ott sluto sitt verk som Som

Komei-sons "nej" ör som ett slog
i onsiktet pö helo vörlonsik'tet

den, Ar det möjligt ott denno oskgrö vorelse en göng vcr den vockro Komei-son, som ögde en butik pö min mommos goto? Om jog

bcrro kunde ho vönt om och sprungit
bort !
"Jog ör Yuko Nokomuro," söger
jog generod. "Syster till Ohotsu Shimitzu."
"Ah !"
Så det ör redon könt i helo Hiroshimo ! Komei-sons ögon blir storo

mit

I

"Jog kon inte be er stigo in, stockoi's Nokomuro-son. Ni förstör jog
hol oldrig låtit nögon fö se..,"

Jog tor ett steg boklönges.
kvöver

elt skrik. En plötslig

Jog

vindstöt

frön floden hor lyft söcken och jog
fö r' syn pö en vo nstö lld vo relse, ett
monstrum, pö golvet. Missfostret stir-

ror på mig med ögon som uttrycker

qll vörldens smörto, ögon som tycks
onklogo mig {ör ott jog tillhör det
slökte som bör onsvoret för dess
obeskrivligo nöd,
"Stockors Oku-son I Jog önskor ott
ni inte fött se henne. Konske ödet
och förstö."
ville ott ni skulle se
Långo ör ov sorg hor slitit ut Ko-

mei-son. Hon lutor sin trötto rygg
mot kojons vögg.

"Nokomuro-son, ollo könner till
min historio, Jog vor grovid nör förintelseplonet f lög över Hiroshimo.
Bornet jog fick, vor ett ov de möngo
missfoster som föddes ov kvinnor
vilko vor grovido vid tiden för eldstormen. Fö ov de ondro levde mer
örr nögro dogor men nyo missfoster
mångo fler ön de bokhor fö;ts

-

för'do, De flesto ov dcm hor också
lyckligtvis dölt vid födelsen."
Hon ser sö underligt på mig. Jog
könner ott Komei-son vill sögo nögol mero och jog fruktor hennes ord.
Jog hor onot vod de kommer ott bli.
"Er lillo syster", mumlor hon, "må
hon fö krolt ott göro vod jog borCe
ho gjort. Ni mösle beskrivo mitt vonstölldo born för hcnne. Jo, jo."

Vi söger snobbt odjö till

voronC-

ro. Jog somlor ollo mino krofter och
kostor önnu en blick pö hennes hyddo men den bormhörtigo vinden hor

ov medlidonde och jog förstår ott

mojnot. Söcken hor blivit en dörr

om Chotsus missfoster hcrr
spritt sig som en löpeld blond tle
olltid skröckslogno överlevonde,
(Ack, otombomben hor önnu in*.e
slutot sitt verk. Den kommer oldrig

igen.

nyhe',:en

Jog bugor mig för Komei-son ocir

sö bugor jog mig omigen för derr
ormo vorelsen som jog inte kon se,
Jog

flyr.,.

"Då

"Ar det du, storo syster?"
Det ör lillo systers röst, Sö hon hor
redon stigit upp? Jog ber den unge

toxichouffören vönto och öppnor
skju:döi'ren. Chotsu står fullt klödd i
det svogt upplysto rummet.
"Jog ör {ördig," söger hon.
"Men lillo syster, jog trodde jog
skulle hjölpo dig ott sötto upp hå-

ligt blivit en person ov hög rong.
Hon lyfter bornkorgen i dess plostl-ro ndtog och stiger lött ut gencm
den öppno skjutdörren och in i toxir.
"Till
Osimo!"
(Ah, -nej! Inte Osimo, inte Osimo !)
"Vill chouffören st;onno på strondvcigen bredvid Csimoklippon," söger
Ohotsur till honom med sitt miido le-

rct ?"

Dö ser jog ott min syster,

gör vi," viskor Ohotsu.

"Jog -sko följo dig, lillo syster."
Det ör noturligtvis oiönkbort oit
en yngre syster gör före en öldre'
f4en Ohotsu förstör ott hon plöts-

fos'lön

hon önnu ör svog efter förlossninrTen, hor lyckots ordno håret på ett
utsökt sött. Hon hor sjölv krrr-rtit Cen

lcvo uton min ölskode lillo syster',
Jog vill följo henne till toppen ov
klippon

och vidore.

"Lillo -syster, jog kon,mer med dig
...helovögen."
"Nej." Ohotsus röst ör en visknirig, men den hor sommo mokt sotn

cn befollning. "Nej, du måste levr,
slo:o syster." Hon ser på mig

och

hennes ögon ör f ullo ov medlidonde,
"Det ör du som sko bcrötto för mönniskorno vorför jog måste dö. Det

ör du som sko kömpo för en fredlig
vörld, Om mitt offer skoll tjöno till
då måste du levo, storo
'1f'got -

oilbssvörligo obin. Jo Ohotsu ör
dclc,s fördig! Ett plott poket står lutcr mot dörrkorme n och en korg m'-C
henncs krukvöxi:er står brcdvid bo,''rkoigcn, Dess goicJincr mcd volonger
ör fördrogno så völ ott ingenting

e.n

Di,rr enormo sjölvbchörskning som
Ohotsu ölogt sig sedon hon fick
missfostret hjölper henne ott upptrö-

gett sin sisto befollning, Att inte lydo skulle voro en synd.
"Nu sko jog lömno dig, storo sys-

(Äh, himlen vore tock för det!)
Med sin ljuvo röst ger Ohotsu mig

cic som om detto vore en vonlig dog.
fded lugn i blicken ser hon pö londris{ölten,
skopet som susor förbi
de: soligo smö trödgördorno. lnte en

te'r'," söger Ohotsu,

l-lon hcrr lyckots folo så lugnt ott
jcg stirror pö henne övervöldigod'

syns.
f

öreskrifter.

"Storo syster, idet

hör

de.

poketet

finns Hiroos sjölvportrött som du såg

nruskel rör sig ihennes onsikte nör

i9år. Jog vill ott du skoll stöllo

den köndo sjölvmordsklippon

ut

ov mot

tycks hon helt föröndrod. Milt mc'rr
berstömt ger hon mig vidore order.)
"Be Nlichiko ott to hond om min':
vöxter." Dör ör ett uttryck ov nöstcn
för stor förståelse i lillo systers ögort
nör hon ser på de blommonde plorrtorno. "Det tog tusentols år för vorje

vöxt oit nö sin nuvoronde fullöncJnirrg, storo syster. Men på någro
ögonblick kon oll vöxtlighet på jor'den förstöros för olltid."
Ohotsu knöpper hönderno med en

bedjonde åtbörd. Det ör

hennes

ölskligoste gest. Hon tittor mig
ögonen och utropor:

in

i

"Bed förgörorno ott inte förstörcr
helo jordens skönhet på en minut.
Lovo mig göro det, storo syster,
vo mig !"

"Jog lovor."

reser

sig fromför oss, Pö bergets topp lyfter en fiskmös vingcrrno och ger sig

det. Du måste berötto för folk vorför
min mons hör blev vitt på en nott,"
(Äh, jog könner vördnod för lillo
syster! Vilket mod, vilken stil! | regel
ör hon skygg som en mus, men nu

Lo-

hovet.

Toxin stonnor och vi stiger ur, Det
syster, inte jog, som betolor.
Fö. ott fö se pö hennes strölonCe

syster."

Jog böjrr huvudct. Lillo systcr

hcrr

"Det tor bolo
någro minuter. Vönto hör. Snort
kommer du olt se mil:t onsikte i derr
nedgående solen," lovor hon mig,
"Mitt onsikie kommer ott lyso dör i
och ge dig mod ott
oll evighet
kömpo."
Min syster tor upp den blö bornkorgcn som hon sott ned meCon vi
iolot. Hon rötor upp sin smolo flick-

ör lillo

rygg.

skönhet en stund till {örsöker den

"Adjö, storo syster. Tock för ott du
inie försökt hindro mig. Jog hor oll-

uliguä rTloDnen

proto litet.

"Sko frun to bobvn till
f

rågo

r

"Till

hovet?"

hon.

hovet? Jo,

jo till hovet,"

svo-

ror Ohotsu, "Kom, storo syster," viskor hon,

Vi skyndor löngs stigen som leder

till klippon

-

klippon liknor en soc-

ke,r;opp. Ohotsu går fort, konske för

ott solen höller på oit gå ned. Vid
fo','en ov det furuklöddo berget stotrnor hon.
"Flör sko vi sögo odjö, storo sysenter', Jog måste klö"tro upp
som."

-

Plötsligt står jog in'le ut och tigger

Ohotsu om ott låto mig få kommo
med. Jog könner ott

jog inie

orkor

tid lilot pö dig. Jog visste ott jog
till mitt livs
kr"inde lito på dig
sisto minut."
Lillo sysi:er"s lugn och sjölsodel fylIer mig med stolthet. Jog följer hennes exempel. U,;on ott krönglo brrgor vi djupt, småler lugnt och tockcr
vcrorrdro för den lycko som vorit. Sö
vönder Ohoisu sig om och tor stiger-r
r-rpp{ör klippon. Jog vet ott hon inte
kommer ott vöndo sig om för en sisto blick och jog möste kömpo för oit

inte skriko hö9t.

Chotsu

!

Stonncj

I

Min ölskling !
Jog följer henne med ögonen, Nör
min syster nörmor sig toppen ov det
furuklöddo be.rget
med bornkorgens hondtog fost i honden
bör-

-
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Hiroshimas skörd

jor hon röro sig sö snobbt som ett
löv för vinden. Jog höller ondon,
Nled vördnod ser jog på henne, err

mii för ott hedro lillo syster. Jog
gjorde rött i ott to dem med mct

som en förvuxen pojke

enkel joponsk flicko som ger sig ut
pö ett stori uppdrog. Sö ung, så top-

systerdottern

moster Motsuis röd. Systersonen och
till en stor hjöltinno ör

jens mön i kimono ser Som verkligen
sr som en frömling. En frömling?

crvingor till en förmögenhet. Jo,

Som! Den blick hon ger mig visor
ott hon förstör min grönslöso sorq.

per och brinnonde hor lillo

sysler

slitit sig loss frön personlig lycko för

ott fullföljo ett öde mot vilket hon
vc,rit på vög öndo sen den sjötte
ougusti nittonhundrofyrtiofem. Ah-i
Plötsligt vet jog ott hennes offer ej

!

kon ho vorit {örgöves, Mönniskorncr
kommer ott förstö! Ty kriget ör som
den stockors vo relsen i korgen, ett
monstrum uton hjörno vilket ej kon
tillåtos ott få levo vidore.
Nu!
Solen gör neC. Den nörmor sig hcrve':s yto. Jog foller på knö på stronden och medon jog lyfter ögonen

mot solen ger jog upp ett rop ov
glädje. Min systei's onsikte ler mot
mig från mitten ov den brinnonde
blommon. Jog betrktor hennes droq

oclt de ör så fullöndode ott jog
ströcker mino ormor mot henne i
dyrko n.

"Lillo syster !"
Äh, förlöt mig Ohotsu I Förlöt min
klogon, mitt endo rop ov smörtc.
Bergets eko å'ierger ordet "syster"
och jog löter mig sjunko ned po
sonden. Nej, jog hor inte fött min
bröckligo systers styrko önnu. Det
sörjer jog över,
Men notlen kommer snobbt oclr
döljor min svoghet och mino töror

Ohotsu hor gett Michiko och dokkochon vido mer ön sino ölskode vöx-

"Äh, ursökto."
Herre Gud vod hor hönt med Hiroos mor? Hennes onsikie ser liko
förgrömt ut som sonens. Och den

gomle fomiljetjönoren, som

stör

bredvid dem fromför den öppno kis-

ton, hor olldeles sjunkit ihop. Hcn
hölsor på mig enligt sitt gommoldogs sött och ordnor on:sorgsfulls
mir'o vito roscr vid kistons huvud-

donde Hiroshimo så som min ölskode Som?

Hiroc stiger from. Herre

Gucj!

Hans hör hor sommq föro som hons

vito sorgkimono.
"Arode förföderl" mumlor hon och
bugor sig för fotogrofierno ovonför
Ohotsus kisto.

viskor jog

köroste leksak skulle få höllo Ohotsu

den ör djup medcn Hiroo fuktcrr
l-rennes löppor och vönder sig till

öndo. Sedon utbyter vi cn blick.

"Vor snöll och tog ut bornen",
till honom.
Just nör jog slöpper deros vormo
små hönder sticker min pojke sin
lillo sommetsduvo i honden pö mig.
ic visstl Jog lovode min son ott hons
söllskop och jog kon inte sviko mitt
löfte. (Jog smyger fredsduvon med
de rödo glosögonen ned i kiston nör
ingen ov Shimitzu-fomiljen ser det.

lnte kon det göro något?)
De ör ollo hör. Helo fonriljen

hor

xll

sprökslös. Men hon domineror rum-
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Så stillo rummet ö: I Ingen ondos
medon Hiroo doppor fingrorno i det
rc:node vottnet och sedon lyfter den
slöjc som töcker lillo systers onsikte,
Ah-hl Mon lrör en flömtning. Hel::
fcmiljen Shimitzu tycks övervöldigcd
ov den fysisko skönheten hos flickcn
som redon slogit denr med höpnoC
genom sin sjölsligo skönhet. Tystno-

frön berget nör mörkret foller över
inlondshovet, Syster,.. syster,..
"Titto, mommo-sonl Det ör tusen
rnönniskor vid forbror Hiroos grind.
Mer ön tusen, Hundro l"
"Ar det, dokko-chon?" soger jog,
för' jog skulle inte viljo rötto min lille son, Hur skulle en liten pojke kunno ho redo på siffror Förresten
det ör bro ott bornen ör imponerode
över hur mångo mönniskor som kom-

Nej, Som ör ingen frömling,

någon identifierot sig med det li-

{or

somlots och tröngs i det svogt upplysto rummet. Jog ör höpen över hur
Hiroos öroCe siökiingor hor {öröndrot sig, de som brukode göro oss sö
rciddo, Nu ser de
helt vonligo ut.
- förstör jog, Det
Obstydligo! Plotsligt
ör- Ohotsus storo personlighet sorn
fött dem ott krympo. I skenet ov två

uncler sitt mörko töcke, Jog hör ekot

i sin kostyrn

som krympt I Blond Shimitzu-fomil-

ljus ligger lillo syster dör sö

on-

cti hon fört olycko in i ötten.
"Ni måste ocksö förlåto mig för
o';t jog inte fortsötter min gren, ör,:de förföder. Jog kon inte gifto om
nrig, Jog kon inte ge er orvingor.

Jr.rg

ör'mero död ön min ungo

hustru
som offrode sin personligo lycko ocir

sitt liv för ott vorno mönskligheien
för'den strölnings{oro som hoier
kommonde generotioner. Förlöt mig,

met.

"Yuko , . ,"

Det ör

förfödernos fotogrofier.
"Min hustru ör på vög, örode för{öder, Det dröjer inte lönge nu", sögu^r hon till de örcvördigo fotogrofierno, Hiroo tvekor. Så behörskor
hcn sig och ber sino för{öder förlötc

Som-son

! Jog hode

inte

sertt honom förut itröngseln. Köre
Som! Högtiden till öro hor l',on togit
på sig holsduk och slötot till sitt rufsigo hör. Min trolovodes onströngnirigor ott se snygg ut kommer mino
ögon ott töros, Äh, hon ser precis ut

förföder. I morgon tröder jog in i
etr buddhistkloster."
Gudl Mino hönder hor brutit min
solfjöder itu. Bombuflisorno skör in i
mino knutno fingror.
"Förföder", söger Hiroo, "Hör på
vod jog måste sögo. Det beröltos ott

cn ov besöttningen på det plon

som

bomborderode Hiroshimo hor stönqt
in sig i ett kristet kloster för ott sono
sitt död. Jog kon oldring sono mitt!
Jog tvong Ohotsu som vor beströlcrd
ov bomben ott födo ett born. Det
vor ett ovskyvört brott. Men jog gjorde det för er skull, örode fomilj. De
mörsom föllde bomben och jog

-

dode Ohotsu".
Jog hör en snyftning. Det ör Hiroos mor, Men liko snobbt som sonen ötervinner hon sin somuroivördighet och står i giv okt under roden
ov förföder.
Och nu ör det min tur ott to forvöl
ov oll personlig lycko. Som kommer

inte ott förstö mino joponsko ord,
rren hon vet vod jog söger för jog
hor skrivit det till honom i ett brev.
"Lillo syster., ." (Ah, vod hor hönt
min röst? den stockor sig i holsen
och boro en viskning kommer from.)

"Lillo syster," söger jog och fuktor
hennes löppor med votten, "jog bod
dig om lov ott följo dig i döden,
nren du sode ott det vor min heligo

plikt ott fortsötto ott levo, Du sode
ott jog skulle tolo om för mönniskor
hur och vorför du dog, Nu viger jog
mig till den heligo uppgi{ten."

Äh, så storo ord för mig ott uttolo! Heligo plikt! Högo uppgift!
Men vi tre, Ohotsu, Hiroo och jog ör
södono smö enklo mönniskor. På

grund ov de storo höndelserno i
vörlden hor vi blivit uppfor,drode ott
hondlo som storo mönniskor. Vi tre
hor gjort det totolo offer som Moedo
scde krövs för fredens skull.
"Lillo syster", söger jog och somlor min styrko för eldprovet. "Jog lovode ott uppfyllo e,n onnon ov dino
önskningor.Jog skoll oldrig gifto
mig ! Aven jog berördes ov bomben
och jog ville inte bli till förbonnelse
för en mon genom besmittod ovkommo. Detto ör min ondro ed. Hör mig,
yngre syster!", ropor jog, men min
blick glider över onsiktet och möter
Soms förtvivlode ögon.
Jog vocklor, Genost fottor Moedos

hond min ormböge. Ah! Min

vöns

Minnesmärket
över de dödade i

Hiroshima 7945.
Foto: Riwkin.
hqnd kommer olltid ott finnos dör
ör min etrför ott stödjo mig
- det
under denno
do tröstonde tonke

böjer i rummet bredvid. SÖ underligt! Det tog boro en sekund ott
brönno upp vör stod och orsoko

fruktonsvördo dog. jog rötor pö miq'

hundrotusentols trogedier vilkos slut

Nej! Lillo

vi inte kon skönjo önnu. Kon det voro så ott det ör löttore ott brönno
en hel stod ön ott utplöno de sistc

syster gick uton stöd upp

för sjölvmordsklippon i Osimo. Inte
heller jog för lito pö stödjonde höncjer, endost pö min inre styrko -som min lillo syster. Jog tor ett steg
fromöt. Jog stör ensom.
Men, vod ör detto? Som hor gått
from till Ohotsus kisto och fostön
jog tyst bönfoller honom ott inte tolo
inför denno möngd ov sörjonde Hiroshimobor så ser jog honorn öppno
löpporno. Ah, Som svettos, hons
ponno ör fuktig dör hon står och
ser ned pö den ungo flicko vors död
indirekt völlodes ov sommo bomb
som dödot möngo tusen före henn".
Hon rör löpporno. Stockors Sornl
Min stockors ölskling! Hon ör som en
mönnisko under tortyr och endost

efter löng onströngning kon hon tö
from ett endo ord. Men det ör det
svörqste ov ollo ord ott uttolo.
"Förlåt", söger Som. "Förlöt".
I detto storo ögonblick hör jog bilor köro from och den gomle tjönoren onmöler ott det ör tid ott foro
till kremotoriet. Alfo stopplor ut för
ott få luft och för ott dricko ett glos
sok6 under de skuggigo cypressernc.

i en bil.
Booml Boom! Kon verkligen en hei

Jog tor plots

i detto fulo Hiroshimo-kremotorium? Sö löng tid det tor
ott brönno en ung flicko I Mon skulle
trc ott hennes spödo kropp kunde
timme ho gött

förtöros på ett ögonblick, men en
hel evighet hor gått medon vi knö-

följderno ov brottet?
Äh, nu
öntligen !
Allt det som ör kvor ov lillo sYster
.-- en skål full ov ben och osko
ceresisto
tid
för
den
ör
in.
Det
börs

monin. Hiroo och

jog stiger UPP

och knöböjer sedon igen på totomin
stråmotton. Vi tor en ötpinne vor'
-(Vod
det ör kvövonde vormt. Min kirnono klibbor vid huden,) Vi monöv-

rerqr vöro ötpinnor

tillsommons,

plockor upp Ohotsus ben och lögger
dem i ett lockerot skrin som skoll stö
i Shimitzu-fomiljens förföderrum.

Nej, nej jog kon inte fortsötto !
dorror för mycket. Göng På

'!og
göng toppor jog lillo systers ben,
Ah, men det dör ör inte ett ben den dör lillo rödo pörlon i oskon.
Herre Gud! Ar det inte glosögot På
dokko-chons fredsduvo? log nöston
kvövs. Dokko-chon ! Min lille son !

Ah, jog måste fortsötto för din skull
och för den oskyldigo vörld som

-Ohotsu gov sitt liv för.

Den tonken ger mig styrko, Den
stölsötter min viljo. Hur skoll jog
kunno kömpo för en f redlig vörld
om jog inte ens kon lyfto lillo systers
ben som ör liko lötto som snöflingor
och liko vito?
Atpinne, ber jog, Hjölp mi9 ott gå
igenom mitt eldprov, Hjölp mig, ötpinne, toppro lillo ötpinne.

-
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Bornen och modern hode hoft en trevlig kvöll tillsommons, och de skulle just gö
Modern blev förryckt.

till

söngs, dö det hönde.

En småsok retode upp henne till vild ilsko och förtvivlon.
Bornen hode fött en tillsögelse och lydde inte. Tonken

på ott de inte lydde henne gjorde, ott hon könde sig
moktlös. Hur skulle hon kunno ledo och uppfostro dem,
nör de inte gjorde som hon sode isö sjölvkloro soker?
Nögro robotor hode hon dö oldrig velot göro dem till.
Nör hon såg trotset i sino borns ögon, mindes hon
ocksö ett por ondro ögon. Bornets fors ögon. Hon sonr
sd möngo gönger gjort henne liko moktlös. Och hon såg
i bornens ögon ott de vor inte boro blod ov hennes
blod, slökt ov hennes slökt. De hode möngo individers
onlog och möjligheter i sig. Hon hode en hel hop ott to
upp kompen med.
Men hennes förtvivlon göllde ocksö henne .sjölv. Att
hon inte hode hoft den styrko och fosthet som behövts för
ott tidigore pö dogen få bornen ott lydo. Göng på göng
hode hon efter ett por tillsögelser givit efter för deros

tilltog. De hode ju så roligt och de vor ju sö trevligo.
Nu förebrödde hon sig för ott hon inte krövt lydnod
förut. Born vet ju oldrig vor grönsen gör och moderns
plötsligo trötthet förstör de inte nör de sjölvo ör fullo

Modern skrek rokt ut. Uppsvullen i onsiktet och meC
håret i vild oordning sög hon hemsk ut.
Hör ser hörjot ut, sode dottern och sög med ovsky
pö- röron omkring modern.
skoll plocko upp det, sode sonen.
- Jog
Nej, jog hor sjölv kostot det. Jog skoll sjölv plocko
upp det, sode modern.
Dottern börjode gröto. De gröt ollo tre.
Dö sode dottern nögot som fick modern ott tystno och

ov energi och leklust.

hennes gråt ott upphöro.

jog ör glod. Vorför
- Vorför lyder ni mig inte, medon
måste jog bli org, innon ni förstår, ott jog menor, vod

Du bör dig öt som om du inte vor klok, Folk
ju -sögo, qtt hon som bor dörinne ör inte klok.

jog

söger?

Det vor inte försto gången hon stöllde den frögon till
dem, och de svorode inte som vonligt. Boro teg.
Hon hjölpte dem i söng, och det blev tyst.
Modern gick in i bodrummet och plötsligt vor det över
henne. Hon visste inte vod hon gjorde. Hon tog ollt vod
hon fick tog pö och kostode omkring sig. Popiljotter,
kommor och honddukor flög i bodkoret. Hon slog sino
hönder i roseri mot bodkorskonten. Hon könde sig som
ett vilt djur, som stöngts in ien ollt för trång bur och
berövots ollo sino möjligheter till frihet.
Hon sprong in i sitt rum och kostode sig på söngen
och medon hon stönonde bet i huvudkudden och slog
hönderno mot söngkonten ronn tårorno hejdlöst.
Efter nögro minuter gick hon ut i bodrummet igen.

Stödd mot tvöttstöllet tjöt hon ut sin förvivlon, ensomhet, moktlöshet och smörto över det onsvor, som hon
könde sig för svog ott böro.
Men hon kunde inte voro ensom.
Nu röckte inte hennes Gud, som hon onnors olltid
påstod sig sötto oll tro till. Hon måste ho mönniskor hos
sig. Noturligtvis ville hon viso sig. Hon ville ott de skulle
se hur hon led !
Hon ropode pö sin son. Bödo bornen kom ut. De stonnode i dörren,
28
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- Det ör
Det vor völ inte sö forligt ott dottern sode sö.
völ ett gonsko vonligt uttryck som tonklöst onvönds.
Det hemsko vor emellertid ott det vor just detto som modern fruktode mest ov ollt. Att hennes nerver inte skulle
höllo. Djupt inne hode hon burit som en hemlighet tonken på, ott för en nervsjukdom fick hon oldrig ge efter
hur tung hennes bördo ön skulle bli. Men pö sis'ro tiden
hode hon löst en bok, som hondlot om en sinnessjuk
kvinno och hon hode könt igen sig sjölv pö möngo sött
i denno

kvinno.

Hon hode mer och mer foscinerots ov kvinnons öde,
mer och mer levt sig in ihennes personlighet. Till sist
blev ollt som störde henne utifrån irritotionsmoment.
Dotterns ord skrömde henne. Hur kunde hon voro sortt

hon vor? Vor hon på vög ott bli sjuk? Genom bornets
mun öppnodes hennes ögon.

Hur oröttfördigt hode hon inie levot! Genom den ensomhet, den obotligo och tristo ensomhet och isolering
hon hode rökot i sedon hon genom döden hode berövots ett normolt liv hode hon tröngt in ivörldor dör hon
inte hode rött ott voro, Hon hode tonklöst lekt med demonisko tonkor. Ansvorslöst hode hon utsott sig för risker, som hon inte hode rött ott to, just för det onsvor hon

bor pö.
Nu börjode hon onklogo sig sjölv och glömde genost

novell av Hiördis Levin
bort vod som hode gjort henne org, Att bornen trotsot
henne och vögrot lydo den sjölvkloro uppmoning hon
givit dem onsög hon nu voro en oontogbor utsökt för
sitt utbrott, Vod vor de små bornens olydnod mot henne.c
egen brist pö behörskning och oförmögo ott kloro upp
situotionen

?

Och born ör hördo och uppriktigo, lnte tyckte Ce synd
om henne. De såg ner pö henne och i deros ögon vor
hon en obehörskod och trotsig vorelse, De tyckte enbort
illo om henne just då.
Dörför stod det med ens klort för henne, ott isin förtvivlons stunder skoll hon olltid, olltid stå ensom. Ingen
mönnisko, inte ens hennes born, konske ollro minst dem
skoll hon kunno vönto sig nögot ov vorken medkönslo

eller förståelse.
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ju ingen stolthet inför dem. Ingen vördighet. Hon vor
endost en mönniskotroso, som tyckte sig {elo i ollt hon
företog sig. De skulle oldrig ölsko henne södon hon vor
med fel och brister och utbrott ov förtvivlon och ensomhet. Aldrig nögonsin skulle de förstö henne.
Det vor hon som möste göro sig förtjönt ov deros körlek. Hon könde så storkt, ott det ör detto som gör moderskopets koll till det ensommqste ov ollo. Just nu kunde hon inte tro, ott nögon kunde ölsko henne södon hon
vor och uton ott hon gjorde sig förtjönt ov det.
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Bornen öngrode inte ott de vorit olydigo, De bod inte
modern om förlåtelse. De visode endost sitt förokt för
henne. Hon fick be dem om förlötelse. Hon gröt, tiggde
och bod och lovode dem ott oldrig mer göro sö'
Hur skulle bornen betrokto en södon mor? Hon hocie

'41å.

Det försto bqrnet
ör en sensotion!
Det ondrq ör ett komplent

till lyckon.
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bokhandeln i folkrörelsens tjänst
med en välsorterad

BOKavdelning: svensk och utländsk litteratur

Mitt försto born
vor en virvlonde ström

KONSTavdelning: grafik och reproduktioner

som hönde mig.
Det ondrq vor en lugn flod
som kom till mig.

MUSlKavde'lning: grammofonskivor och prisbiliiga gitarrer

Bådo överroskode mig
liko mycket.

men och f loden
tömdes i ett diupt hov
ur vilket iog öste
glittronde, levonde votten.
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Teatern mitt
i stan

Ur

Att teatenr en gång var en folklig konstart, conunedia clell'artc och n-rarknadsgyckcl är iätt att glön-rn-ra bort när man sitter i sammetsfåtöljer, i salongerrs förväntansfulla dunkcl och väntar pi att ridån
ska gå upp för det magiska tittskåpet. Nuets reater
och skådespelare har gjort en del för att riva ner
barriärerna
- arbetat kollektivt, informerat sig om
samhället, till och rled försökt ta steget ut mot de
platser där r-r-ränniskorna möts eller arbetar.
Just nu arbetar i Stockhoh.n två teatergrupper sonr

båda mcdvctet sökcr sig ut till sina åskådare, som
är du och jag och alla andra, och dessutom försöker
gnpa tag i dem genom att behandla aktuella ämnen.
Per Edströms teaterbit., Arenatedtern, har under hösten presenterat. fyra aktuella uppsättningar, orl Tjeckoslovakicn och Indonesien
konventio- där Jolos
nclla framställning av Tjcckoslovakicts
historia bröts
mot bittra Clartdrapporter från Indonesien
om
Skärholmen, bitskt och polemiskt
om Olympiaden, där sportjournalisterr-ras egna- texter verkligen
var aningslöst avslöjande
nu senast om kon- ochhar kallats
centrationsutredningen. Formen
tidningsteater, den bygger i hög grad på klipp ur dagstidningar och debatt och framförs med enklast tänk-

bara dekor. Desto viktigare

blir

skådespelarnas ak-

tion, mimik och plastik
här bygger man frejdigt
vidare på commedia dell'artes folkliga traditior-r. Det
blir ingen nyanserad, finslipad teater
men den
är effektiv, engageraL-rde och rolig. Alla -stockholmare har möjlighet att se Arenateaten-rs föreställningar
gratis under lunchtid.
Ficleteatern arbetar

på liknande sätt, men litet
mera utstuderat och genomarbetat. I september blandade den sig i diskussior-ren om Stockholms city
med ett framträdande på Stadsmuseets trappa, nu

ett brev

frän

Moa Martinsson till
Tore Wretmanlg57
" Jog vor som mycket ung, sö ung ott du skulle
inte tro det, försto kollskönko på ett turisthotell
norr oppöt. Jog hode tvö infödingor, fullkomligt

odugligo lortlorpor som hjölp. Ett f ronskt brudpor
som hode en svit hode förölskot sig i min kolvsylto som de noturligtvis kollode olodöb. Den
ungo fronsyskon ville löro sig och jog som inte
kunde ett ord fronsko lörde henne, Jog hode mitt
eget knep med kolvsylton. Det fick inte soltos, dö
kolvlöggen eller bringon koktes. Vidore skulle ett
flöskben eller lögg kokos för sig, ocksö osoltot,
Sen jog silot spodet efter flösklöggen hockode
jog en rödlök f int och lo i spodet. Löken fö r
obsolut inte kokos, spodet sko dro ur oromen som
boro för onos i sylton. Kolvspodet kryddodes med
mycket vitpeppor och en oning logerblod. De bådo spoden soltos och kokos ihop, Kolvköttet skors
så dör fint som mon fick löro sig på den tiden
(f Iöskköttet fick inte onvöndos i sylton, köket f ick
det till Iopskojs eller pytt i ponno. Alltså Iöken
måste silos ifrån flöskspodet, Jog skör rödbeto,
gurko, lök ön idog uton ott se på. Reno snobberiet pö min lörotid, men jog lörde det. Sylton blir
völdigt god, spodet som kristoll och hört så mon
kon sköro fino skivor. Inte en endo pörlo fett, för
det voro i spodet. (Gelontin onvöndes oldrig i mitt
hushöll.) Det dör med osoltot kött och flöskspodet

och löksmoken vor min uppfinning. Det osoltode
köttet gov försksmok, flöskspodet gjorde smoken

fyllig. Lökoromen en extro piff,

Köllormöstoren
kunde fronsko och skrev upp åt domen. Det vörsto
vor ott hennes mon tyckte jog vor sö söt. Men de

reste efter ett por dor, så det blev ingen trogedi ...

Svensk husmonskost. Av Tore Wretmon. Bokförloget Forum, Stockholm 1967, lllustrotioner ov Stig
Cloesson. 294 sid. Pris 49:50.

I

låter den tre personer starka truppen höra sig från
Stockholmsterrassen men gästspelar också

i

i

förorter-

Skärholmen. Inte minst viktig är
dess uppgift i sovstäderna: att väcka de resignerade
som tror sig nöjda, göra dcm medvetna.
K. \r.

na, bland ann^t
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Karen
Horney
Kvinnans

psykologi

Då kvinnons roll som somhöllsmedlem olltmer kommit i blickpunkten ör Koren Horneys tonkor och teorier om kvinnons psykologi sörskilt relevonto för vår
tid. Hon ger en djupgående insikt i de problem
problem som ofto led,er
kvinnor sl:ölls inför i dog

eller
till psykiotern, skilsmössoodvokoten

prösten.

Med introduktion ov Horold Kelmon,

NATUR OCH KUTTUR

Inb. 34:

-

STOCKHOIM:

HöGDALEN:

GöTEBORG:

KAOS
Sagas ois- och ainrestaurang

Vid köp

av

Radio-TU-Kylskåp
kontakta

t Gaml,a stan

Philip Garlsson

populär för sitt goda kök och
för sin ljuvliga atmosfär med

Husargatan 24, Göteborg.
Tel. 11 15 86

|

'r1

HöGDATENS I.IUS
Skebokvarnsv. 193. Tel. 47 37 43
Edert lir.,s
triesel o. kztalitet
en gång
alla gånger!

-

-

Radio o TV
KÄRRTORP:

sång och musik.

Oppet kl. 79.00-24.00

-

Festvåning

BIöRKTIAGEN:

-

Völkommen till

Ritas

Ilamlriserin$
Stora Nygat^n 27. Tel. 20 58 86

Båstadsv. 6, Björkhagen.
Tel. 59 2410

HAMMARBYI{öIDEN:
5öder

KUNGSBROBAREN
KUNGSGATAN

3J:.,
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REKOMME,NDERAS

Telefon

NYöPPNAD!

50 20 18

I llre

59 08 49

T-stationen Hammarby-Ulricehamnsv. 2
o Måndag-lördag 2O-öppet

DRÄKTER
och

KAPPOR
till iättelåga priser

Årex modeller
DRÄ|(I.OCt| IfiPPAIIAR
Kärrtorpslpltn

7

Tel. 59 481,4

Sjuhäradsbygdens

TryckerL AB
ger förmånliga priser
Borås

-

Tel. 033/1170 30

rätt adress för trvcksaksbes tällare

/lAt' stor"a resurser

få, större resc{,rser
3l

FrS{,*}iå
Sommoren ör slut och julen stör för dörren, men
foktiskt dröjer mon hellre vid sommorens skimronde minnesbilder ön vid julens hondfosto ingredienser
skinko, lutfisk, gröt, böcker, leksoker och
frqmför ollt pengor, pengor, pengor.
Pö sommoren trönger vi ihop oss tre generotioner och göster på cirko 60 m2 golvyto och 700 m2
mork. Systemet fungeror utmörkt blond onnot för
ott sommoren i Sverige olltid ör vocker och underbor
i minnet, Storfomiljerno i Indien och Afriko
ör de konske en klimotfrö9o? Blir mon mindre folkilsken om mon ör omgiven ov idel vörme
olltså
i fysisk bemörkelse
och oldrig tvingos in i ett
överbefolkot hus för- ott inte fryso ihjö1, Fritt from
för en sociologisk-klimotisk undersökning.
1

AIltnog, det ör helt underbort ott konfronteros
med tredje generotionen dygnet om, Visst ör det
roligt ott to emot uppsnyggode bornborn på söndogsmiddog eller i form ov bornvokt löso dem till
sömns kulno höstkvöllor. Men tönk ott l'röro en
ivrig röst klockon fem en sommormorgon förkloro
genom den lövtunno vöggen: "mommo jog vet ott
hon ör voken" och strox efter ho en sprottlonde
figur bredvid sig i söngen.

Oftost ör figuren
ön ej tre ör fylldo
bevöpnod med två pickor, Mormor som i likhet med
den övrigo fomiljen ör storkt fredsvönlig gör ett
stillo försök.
Lillo Potrik vod sko du ho pistolerno till?
- "$s1s fienden" och så i en teoterviskning
- "1'1-1e1'1 jog sko oldrig
- suto dig fstös". Jo dö blir
-mon rörd och tocksom.
Vör lontligo toolett delos med en ovhållen och

tålig gronne. Lillo Potrik finner en dog

stöllet

upptoget, lyfter sin picko och utropor som den
sheriff hon just då ör:

-

| logens nomn, öppno!

Born bör upplevo kor och kolvor och om möjligt höstor för ott nu inte tolo om hundor och
kotter. Och ollt detto ryms nu definitivt inte pö
60 eller 700 m2. Dörför beslöts ott de små med
föröldror skulle besöko de lontligo nejder som
sett morfor födos och dör det olltjömt existeror
rejölo lontbrukore i slökten.
Hönförelsen blev stor på ollo konter
om ocksö blondod med nögon förundron. En dog finner
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foster Korin Potrik utrustod med en jöttespode
försökondes grövo en grop på sjölvo gördsplon
under sekelgomlo lönnor.
Men lille Potrik vod

-

ioll sin dor ör det

hör

nu dö?

-

iog sko grövo efter förföderno söger

bornet

högtidligt. Jo, för den som inte följt mumintrollen
blir det förstös nögot nöston visionört över detto
yttronde,

Serier, TV, bornböcker pröglor vöro borns ordvol och dirigeror deros intresse
det ör inget ott
diskuterq. lnte heller gör det ott skyddo dem förbudsvögen, mönskligt ott dömo. Försvoret får sötto in pö den inre fronten. Genom en nykter men
inte tjotig kritik frön de vuxnos sido kon mycket
vinnos. Broder Rolond vid den mogno åldern ov

åtto år vorvor Bonniers konversotionslexikon, Tont
Mittiprick, Kolle Anko och Stölmonnen. Nör Bröderno Cortwright vor högoktuello ingick de blond
det oumbörligo. Förkloringen löt så hör:
Egentligen tycker jog som du ott det ör trå-

- men mon möste se dem för
kigt,

kompisornos

skull.

Moo Mortinson so en gång "det viktigo ör ott
born och folk löser sen ör det inte så nogo vod
dom löser," Hon menode ott boro mon löser tillröckligt sö lör mon sig snort ott sovro.
Men det ör minsonn inte boro sjölen som påverkos på ett egendomligt sött. Lille Potrik kröver
oovbrutet nyo huvudbonoder ollteftersom hon
upptröder som sheriff, cowboy, mumrick, jultomten eller Pippi Långstrump, Dess böttre ör det
inget fel pö fontosin så ott de flesto huvudbonoder kommer völ till poss, Pö dogis vöntor mon
vorje dog med spönning på vilken mösso Potrik
skoll upptrödo i. Hittills hor dock modern förhindrot den dromotisko entr6 som Potrik förbereder sedon lönge och som hon också ovslöjot
för mormor.
| morgon (oll fromtid ör för gossen koncentrerod
i detto begrepp) sko jog ho mormors polismösso pö do9is.
gulnod studentmösso
Mormors polismösso
relik sen fyrtio ör och öterfunnen på vinden,

-

Tisbe

EBrev fnåm
Ftr5GffiXETå,
Vår vär'r Fwnmilayo Ransome Kuti, er1 av KDV:s
vice ordf., skriver från Abeokuta 22.L0 1968.
Jag är alltjämt mycket olycklig över situationen
i Nigeria. Vi kvinnor hade aldrig trott att detta
kunde hända i vårt land. Vi kämpade och led för att
våra barn skulle få leva lyckliga, för att kvinnorna
skulle erhålla samma rättigheter som män och för att
ernå framsteg, fred och nog att leva av för varje
rnänniska.

Vqrför USA måste

Beniomin Spock
Mitchell Zimnrermon

bort
från
Viet-

En protestbok som verkligen bör

tjöno sitt syfte, Fromstöllningen
ör glosklort enkel. Indignotio.
nen över det vietnomesisko fol'
kets lidonden lörmedlos till lö'
soren pö ett sött som obönhör.
ligen tvingor vor och en otl to
stöllning.

En originolpocket 9:

nam

Min största missräkning är att se hur några länder som kunde ha handlat så att vårt land fått
fred nu sänder vapenhjälp till båda de stridande
och att se l-rur dessa förstörelsevapen dödar vårt folk
på båda sidor. Vi önskar ett Nigerit men vi kvinrror önska r intc död och ödeläggelse . . .
Vi hoppas och ber att fred iuom kort skall kon,ma tillbaka till oss.

ANDRA UPPIAGAN.

-.

NATUR OCH KUTTUR

Gustau lohansson
SÄPO-metoder

TITEN PRISTÄUIAN

tiallare och

Gamla dikter

mytomaner

Vor stör desso roder? A.ngiv skaldens
och diktens nomn.
1. Guldet fick mokt ott förtrycko . . .
2. Min egen klogon vill jog ödmjukt
drönko . . .

BOC-serien

Den rötto lösningen pö denno pristövlon i Vi Kvinnor nr 5-6 ör.

1.

15:

ATLANTIS

Gustof

Guldet fick mokt ott {örtrycko,
rikmönnens kost, en förnöm myriod,
stol millionernos lycko,
öt och drock och vor glod,
vonn sin förfinings
segror, och nöden
vöxte med segrornos rod . , .

Bo Gavefors Bokförlag

2. Erik Axel Korlfeldt: DET RöDA

E,xempel:

KORSET (1e17)

Möbler för I.000:

jog ödmjukt
klogon
drönko
i vörldens möktigt storo sorgebrus
och minnos: hvod den ringe nu bör

Ingen handpcnning

Min egen

skö

n

ko

ör ej sitt mörker men en glimt ov

ljus...

möbler
1..

O

Ir

t

lormanllgt

Ivlotto:

-

Låga omhostnacler.

RECES

MÖBETTAGER
Drottninggatan 1 10
1 tr. ner - ovanf. Tegnirg.
Måndagar öppet

till kl. 20.
J)

BAGARMOSSEN:

BAGARMOSSEN:

lu lgotter
Goda presenter hos

Völkommen till

OGES SNABBKöP
Lagaplan

Evas Fruktshop
Lagaplan

PareIIa
SPECIALAFFÄR

Individuell inprovning

l.edande f abrikat
Även stora storlekar
Snörliv

hos

Bogormossens
Blomsterhondel
Lagaplan - Tel. 39 19 39

-

Ringvägen 89,

snett emot Eriksdalshallen

crln.

Tel. 43 42 06

Daron uanna
MANNE NILSSON
Odengatan 75 (vid Odenplan)
Allc i modern hårvård
Torsdagsöppet till kl. 20

Tel. 30 74 95

CHIC MAMMA
Upplandsgatan 60

Lämpliga IULPRESENZER

PARFYMERI MARI
Lagaplan mitt emot

posten

Kiä!landers
Lagerbutik AB
C)delbergsvågen 22

Sundstens Konditori
Rekommenderas
Lagaplan

God

service

STOCKHO[M:
Köp julblomman

OCH BH

KORSETTER

1

Rekommenderqs

6

STOCKHO[M:

Bagarmossen
59 28 20

-

121

63 Johanneshor'. Tel. 59 30 40

HA]IID$I(IN

Tel. 307374

fi lJANIIl\l

Odengatan 704, 113 22 Stockholm

Allt istrumpor,

Allt i förger och

topeter
per rulle.
Plasttapctcr fr. 2:
I']VA-färger fr. 2:25 per liter.

-

scorves och poroplyer
10 proc. rabatt

till

tidningens

läsare

Nyheter vorie vecko

ELDNINGSOLIA

O. L:s
Manufaktur
Emågatan

29

Tel.

+s

ARA Lav6n AB

Bagarmossen

ol +t

Tel. 22 99 4A

De flesta

som köper symaskin

väljer HusqYarna
2000

med Trimotion och friarm
förstås.

ALLT

I HATTAR

Beställningar

i

skinn

IIIIII
TU- Radio - Transistor
alltid ett fynd

hos

Ateli6 EVASSO
Blekingegatan 6, Stockholm

Tel. 40 96

IIIIII
at

_tt

11

Ring Er auktoriserade
Husqvarna-representant.

å

Ilrrsqrrarna@
Ring 50 90 25
demonstrqtion!

för

Vårt behov av
Vem bringar
uppmuntran
ordning
i tingen?
Finns det på helo iorden ingen
som kqn bringo ordning itingen,
drq from sonningen i dogen,
visq oss den rötto logen?!
Någon som kqn skopo fred och ro
på den iord dör mönskor bo,
någon som kqn viso oss ett sött
ott levo meningsfullt och rött!
En enkel moning borde röcko

ott mönskqn till besinning vöcko:
se inte borq till ditt eget bösto
tönk liko mycket på din nöstq!
Gång på gång upprepos ordent
Blir det oldrig fred på iorden?
Alltid får vi somffro svor:
Delo med din nöstq vod du hor!
Merope

Det fanns en gång en berömd svensk kvinna som
hade för vana att ringa upp eller skriva nägra rader till den som hållit ett anförande eller skrivit en
artikel eller bok som hon tyckte var bra. Hon har
få efterföl jare i dag. Det är alldeles n-rärkvärdigt hur
inte bara för
mycket en sådan vänlighet betyder
en helt vanlig samhällsarbetare utan också för de
mycket framstående.

Tyvårc är det sällsynt att man i der-rr-ra hetsade
tid kommer sig för med en sådan upPmuntran. Sorgligt nog tycks kvinnor vara speciellt snåla på denna
punkt. Troligtvis beror det inte på avundsjuka. Snarare är det väl så att vi med allt vårt dubbelarbete
har mer ont om tid än män. Kanske är vi också litet
ovana vid det offentliga livet och vid PR-verksamhe'i.

Avsikten med dessa rader

är att väcka er

upP-

märksamhet. Fråga er själv: när sa jag sist ett vänligt och uppskattande ord till en kollega? Jag tyckte faktiskt att hon gjort eller sagt eller skrivit en bra
sak men så blev det inte mer. Lyft telefonluren nästa
gång!

PÄLSAR

På

20-KONTO*
TILL KONTANTPRISER UTAN RÄNTOR
'r' betala

20 olo i handpenning och resterande pZ zo

månadsbetalningar.
Se säsongens vackra pälsar

HANDBOK I SAMLEVNAD
som objektivt behondlor juridisko och ekonomisko konsekvenser ov trolovning, somvetsöktenskop och öktenskop' I boken LEVA
TILLSAMMANS gör också den ungo förfottorinnon Kotorino Apelqvist-Lorsson i nör-

komp med vöro vonligoste fördomor

vår pälsavdelning

Carlboms
Korlbergsvögen 40. Tel. 34 04 90 vx
I vår ungdomsbutik "Pricken" finns pälslingar
Måndags- och fredagsöppet

scmlevnodens omröde.

TIDENS FöRIAG
Kr. t6:

på

i

T-bana

till S:t Eriksplan,

till

19

uppg. Torsgatan.
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NGUYEN THI BINH

leder FNL:s delegation
vid fredssarntalen i Paris

Fängclse för dcmonsrationens ledare. Förhör.
Råclgivare. Metoder. Arren är kvar på din panna,
den fria världens otänkbara sn-rå tecken.
Du sa härom året: "Man tänker att man kommcr
att tala . . . det finns en gräns . . . man är säker på
att rrran ska bryta semman man ska bara uppskjuta
det. . . försöka uthärda en enda gång till. Och sammanhållningen i fängelset den övcrgår allt . . . När
man tas ut till forhör så fOljer kamratcrnas tankar
med cn . . . man ser deras ansikten för sig när man
är färdig atr ge upp . . . och man får kraft av deras
tilltro . . . Sedan när man blivit mcdvetslös och kasoch dc får \-eta att man
tats tillbaka in i cellen
intc talat . . . dcras tacksamhet
då . . . och nästa som
tas ut får uthållighet av det... och alia tänkcr: r.i
ska fijrsöka uppskjuta det . . . Dct finns ctt syskonskap i Victnams fängclser, en ön-rhet sorn världen

utanför inte fattar. Hur stolta vi är över
. . . och vi hyllar varandra med sånger.

varanc{ra

Vi som övcrlcver och kon-rmer u[ det finns ju
ändå intc en timrne sorn r.i victnamcscr inte tänker
på r'åra anförvanter som är kvar i fängelse. På poula
Condor sitter minst 10.000. Och allt r.ad som finns
av skollokalcr i de ockupcrade områdena har förvandlats till fängelscr av USA.
Nguyen Thi Binh och Sara Lidman vid den soard för Vietnams barn som ordnades av SKV i Stockholm 3.10
1966 i samband med den internationella barnkonferensen.
1950 när vi nästan inte visste att Fran)'rike napalmcrade Vietnam därför att vi r.ar så upptagna med att
tacka USA som räddadc oss undan Hitler i åratal cfter det att Sovjet besegrat honom. Vi välsignade
USA:s färder över världshaven utan att i detalj fråga efter dess strandhugg. Det hördes inte hit när
hangarfartyget Boxcr och kryssarna Stichel och Anderson ur sjunde flottan angjorde Saigon den 1,9
mars och ldt 7l flygplan stryka lågt ör'er staden för
att visa saigoneserna: hit men inte längre! huka er!
om ni inte godkänncr den franska friheten ska ni få

känna på den amerikanska!

Nguyen Thi Binh, studentska, 1.8 är det året.
När du tillsammans med Nguyen Ho Tho ordnade en demonstration och fick en halv miljon stadsbor pi fötter. Små väna vietnameser med stenar i
händerna som ni kastade mot USA:s rövarskepp. Du
i ditt hemland Viernam
fängsladcs av Frankrike
- inbjudna g.".st i ditt hemty USA var Frankrikes
land. Hur vågade du kasta sten på den fria världens
skepp?
36

Nu i år kommer x*trr.ri Thi Binh till Paris, "r'ärlvacker, förfinad trots förhörsledarhjärtx"
- Alla kommer att bländas av din
nas klonrärken.
skönhct och intelligens, försöka "vinna" dig. Och
c{u kommer att betacka dig. Du har hundratusentals
fängsladc anförvanter inom dig som blodkroppar.
Ditt hjärta bultar med deras hjärtslag. Du kommer
att avkräva världen ditt land. ditt folk. Vietnams
clens

rätt.
Nguyen Thi Binh. Kvinna mitt i viirlden, mitt i
seklet. Du går inte till en tortyrsal i Paris
men
likväl följer dig tusen fångars tankar och förhoppningar: att du ska orka, att du ska besegra fiendens
förhandlare, stå emot deras utpressningsmctoder.
Tusenden som sitter i förhör får kraft atr tiga av
dina ord i Paris, de väntar på din dom över napalmens herrar, väntar på din befriande nyckel.
Tusenden och andra tusenden som sitter fångna i
den fria världens okunnighetom folkens villkor
vi hälsar dig, hyllar dig, tänker på clig, lyssnar -på
dig.

Kära, kära Nguyen Thi Binh

-

orka vara som du
Sara

För Vietnanrs kvinnor
och lcarn

Nör detto skrives ör bombstoppet just ett foktum. Det könns som en oöndlig
löttnod: det regnor inte löngre bomber över Nordvietnoms jord. Mon tönker
på bornen som nu kon gå i skolon ovon jord, slippo ott sitto i provisorisko
utrymmen undei jord. Och de kon sovo lugnt och slippo bli vöckto och ner-

stoppode i skyddsgroporno.
Vi vet ott de fortsotto förhondlingorno kon kommo ott bli löngdrogno och
vi vet en sok till: vår hjölp får inte ovstonno, den behövs konske ännu mero
ön förut. Nör freden kommer skoll nedbröndo stöder och byor byggos upp
igen, den ödelogdo morken beorbetos för ott om möjligt ge nyo skördor.
Och ollo skodode, involidiserode och olyckligo mönniskor ho yörd. Låt oss
olltsö inte förtröttos i vört soli.doritetsorbete uton i stöllet öko våro onströngningor ott bistö Vietnoms kvinnor och born!
Hör följer redovisningen:
lC5.lJll: .16

l-.

l-inclcr,

-lC:
ICC:

lO: ---

SK\'-avti

15:

.

ICC:
5l:
90:
l6li: 1l
5CC:

lCC:
50:
lC:
lC: -ICC:
IJU:

I'lnr.r ,r. .,\lg,rt Nilss,rn, I Iudclingc 50:
(-iustaf Friibont, I)orjus
5C:
H. Persson, Landshrt:na, insanrl.
llC:
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5C:
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Böcker på svenska
v retnam
om r7.
sydkinesiska sjön. Av .lobn
alentan. Clartö, Stockholm 1959.

Vår vid
7

1,10

sid. Pris kr 6:50.

Vietnarn ockupanterna och folket. Av lobn Takman. Cavcfors,
Stockholm 1965. 118 sicl. Pris kr
9:

5C.

det smutsiga kriget. Av

Vietrranr

Victor -Vinde. Rabön 8{

7:

5C.

Napalm. Redigerad av .lobn Takman. Kabön & Sjögrcr-r, Stockholnr
1967. 189 sid. Pris kr 8: 50.
Framtiden är vår! Av Vo Mc.u Yen
Ciap. Rebirr & Sjögrcn, Stoikholnr
1967. 144 sid. Pris kr 7:50.

Vittne i Vietnam 1953-1966. Av
llernharcl Il. Forr./. PAN/Norstedt,

Stockholm 1967. 352 srd. Illustrerad. Pris kr 17: 50.
Vietnams två världar. Av Micbile

Ra1,. PANI'Norstedt.

1

LÄMPLIG JUIKIAPP
De omerikonsko kvinnornos protestskivo mot kriget i Vietnom kon ön-
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