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I)etta står på paketet

Hiigsta rräringsvärde - I(alori'
hali: ?.?00 kal/lig - Fetthalt:
S2% Endast vegetabiliskt
fett - \ritatlinerat: Vitamin A
30.000 IE (Internationella En-
heter) per kg - Vitamin D
f .500 IE per kg - Lika tnYcket
viramirrei året om - LämPlig
fiin'arirrgstenrperatur: *6 till
+10"C -Bästa bredbarhet vid
*15 till -F20'C.

N öringst'iirde
Tre Ess Lyx har högsta närirrgs'
värtle. Vil<tigt är att siffronra
för halorihalten och ft'tthaltetr
är tlesa:nnra sorll hos alla altdrit
f asta rrratf ett. Vitanrinhaltell i
Tre Ess L1-x är nrycket hög och
liha året orn.

En skribent som svsslar mecl konsumentfrågor frn'
ner tlet alltitl tilltalande, när en proclukt cleklarerar

väsentliga fakta om sig själv. Det gör 'fre Ess Lyx
retlan på paketet, sont bl.a. informerar om närings'

r-iirtle, vitartril- oc[ kaloriftalt och förvaringstern-

Peratur. På paketet återfinns också fabrikantens

tlatunrnriirkning i lättfattlig kod, sorn innebär en

värdefull färskhetssaranti.

Den behagliga, friska smaken, den goda br1'nings'

förmågan, de utmärkta bakningsresultaten - 
allt

-"arnverkar till att jag finner vegetabiliska Tre Ess

Lvx väl fvlla tle funktioner jag krär'er av ett bra

rnatl'ett. \/arl'iir irtte stttaka siiilr'!

V egetubiliskt
Vid franrställnirrgen av Tre Ess

L-vx användes elrdast de linaste
råvaror, och fettet är rrteslrt-
tande vegetabilislit frårr
r'äxtriliet.

F ör rar in g stenr p er 0 tur ert

I(1,lskåpet är idealiskt fi'rr Tre
Ess Lyx, sont har lärnPligaste
förvaringstenrJleratur mellarl
-F6 or:h +10'C.

Bredningen
Tre Ess L-vx går lätt att breda
och är lika smidigt året onr;
konsistertserr aIr[)assas nänrligerr
ef ter årstitlt'rna. Bästa brerl'
barhet vitl *15 till f20"C.

Varle Tre Ess l,1x-Pakel ar
r,är inrrehållct år tillverkal.

smaken rat
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Debotten om kvinnoorgonisotionernos voro
eller icke voro fortsötter, Det ör en gom-
mol debott. Socioldemokrotisko kvinnoför-
bundets ordföronde, Liso Mottson, erinrode
nyligen om ott kvinnoorgonisoitonernos
existensberöttigonde börjode ifrögosöttos
redon 1909. Amnet ör olltjömt oktuellt.

Ingen hor völ hövdot ott kvinnoförbun-
den ör betydelselöso, Om nögon skulle on-
se det tror vi ott folk med sö originello me-
ningor kon lömnos utonför debotten tills
vidore, Vod debotten går om ör ott de
kvinnor som verkor ide oliko kvinnoför-
bunden skulle snobbore och effektivore
frömjo de ståndpunkter de företröder om

de enbort vore verksommo i de orgoniso-
tioner dör mön och kvinnor orbetor ge-
mensomt. Argumentet verkor bestickonde.
Men vid en nörmore eftertonke visor det
sig ott det inte håller. Den undersökning
som socioldemokrotisko kvinnoförbundet
gjort om vilko kvinnor det ör som hor för-
troendeuppdrog i det offentligo livet visor
ott det genomgöende ör medlemmor i

kvinnoklubborno. Vi ör inte överroskode
över undersökningens resultot. Det stöm-
mer gonsko gott med vod vi helo tiden on.
sett sonnolikt. Det möste voro svört för
exempelvis ett porti ott löto sig represen-
teros ov kvinnor som inte kommit from till
kloro ståndpunkter isö viktigo somhölls-
frögor som jömlikheten mellon könen. Jöm-
likhetsfrögorno det ör inte frögor som kon
stoppos in i ett sörskilt fock vid sidon ov
ondro eftersom den principiello synen på
desso frögor ocksö förgor ov sig pö be-
dömningen ov exempelvis bostodsf rögon,
orbetsmorknodsfrögorno, utbildningen, den
somhölleligo servicen etc. Det bör konske

i det l:ör sommonhonget också sögos ott
en monlig politiker som inte förstött jöm-
likhets;kiovets reello innehöll skoll en voc-
ker dog - vi hoppos mycket snort - upp-
töcko sitt svåro hondikopp idet politisko
o rbetet.

Låt oss slå fost: Kvinnorno hor under
lång tid stöllts utonför demokrotin och sö

:,ker önnu på viktigo omröden. Kvinnoor-
gonisotionerno spelor en stor roll nör det
göller ott göro slut pö diskrimineringen
och göro ollo liko deloktigo i demokrotin.
Detto göller mer eller mindre ollo kvinno-
förbund, öven om det, nör det göller de
portipolitisko kvinnoförbunden, kon finnos
en del stöllningstogonden som förefoller
mycket inkonsekvento, men som kon ho sin

förkloring i portitoktik och portilojolitet.

Löt oss öterigen slå fost vod vi redon ti-
digore fromhöllit i denno debott: Kvinno-
förbunden ör inte nögro konstlode skopel-
ser uton rörelser som fromsprungit under
somhöllsutvecklingens göng som uttryck för
sociolo, ekonomisko och kulturello behov
och intressen. Huvudporten ov kvinnoorgo-
nisotionerno företröder olltjömt desso be-
hov och intressen och de hor sitt existens-
beröttigonde from tili den dog då som-
höllet tillgodoser dem. Generellt sett be-
troktor vi kvinnoorgonisotionerno som bruk-
boro vopen i kompen för ott vidgo och för-
djupo demokrotin.

I ett rodioprogrom i vöros förekom en

debott under rubriken "Kvinnosoksmön".
Deltogonde vor Gunnor Fredriksson, Gobri-
el Romonus, Dick Urbon Vestbro och Björn
Bec'kmon med Evo Moberg som debottle-
dore. Ur den uppfriskonde debotten vill vi

bringo i erinron en viktig frögestöllning:
Det finns en ontifeminism, som kon voro
medveten eller omedveten, och som i bö-
do follen utgör ett hinder för strövondeno
till jömlikhet. Med ontifeminism menor vi

bl. o. ollt som bidror till en fixering ov
kvinnons nuvoronde roller. Antifeminismen
ör en iroditionell, efterbliven kölkborger-
lig uppfottning, Sökert spelor den inte så

liten roll i debotten om kvinnoorgonisotio-
neinos voro eller inte voro. Vi bortser inte
ifrön ott en del ov dem som onser ott
kvinnoförbunden inte löngre ör öndomöls-
enligo besjölos ov örligt uppsöt och tror
ott kvinnoförbundens existens konserveror
könsrollsfördelningen. lcke desto mindre
hor desso fel. Kvinnoorgonisotionens fröms-
to uppgift ör ott verko för en utjömning
ov könsrollerno. lden hör debotten hor
också fromtrött en och onnon kvinno som

sjölv könt sig så emonciperod ott hon trott
ott kvinnoemoncipotionen överhuvud toget
ör ett ovslutot kopitel. Om detto behöver
völ endost sögos ott en södon ottityd ör
yllig, högfördig och struntförnöm.

Kvinnoorgonisotionerno behövs! De bör
bli djörvore och oktivore! Deros betydelse
möste bedömos inte nörmost ur synpunkten
om hur storo de ör uton utifrön vod de
utröttor. Uppgifter fottos sonnerligen inte.
Det göller ott dro med storo, önnu possivo

kvinnogrupper till oktivitet för en löne- och
orbetsmorknodspolitik fri från diskrimine-
ring; en bostods- och miljöpolitik som ör
fomiljevönlig; en utbildnings- och skolpo-
litik som gör slut pö gommolt könsrolls-
tönkonde; en oktiv fredspolitik med ökot
bistönd till U-lönderno och ondro bidrog
till ovspönning och fred. Birgit Jonsson



ÄR SKOLAN OBIEKTIU?
eller fostrar den fördomar?

Storstockholmsdistriktet stortqde sin höstverksomhet med en stor estroddebotf
om skolon. Teknolog Jocob Polme inledde och i övrigt deltog docent
Joochim lsroel, fil. kond Ingrid Fredriksson, redoktör Cloes Nordeen somt
socionom Mörto Westrell.

Distriktsordföronden Herto Fischer erinrqde i sitt hölsningstol om de gonskq
diffuso begrepp mångo skolungdomor hor om den historisko verklighet
som inte ligger sörskilt långt tillboko i tiden och som sotte så diupo spår
i helq Europo. Och mot'ookgrunden ov en undersökning som giorts ov en rod
historieböcker stölldes frågon om skolon verkligen ör obiektiv eller om den
fostror till fördomqr?

OBJEKTIV _ PÄ VILKET SATT?

JACOB PALME: I läroböckerna finner man diskutabla om-
dömen, till exempel om MRA, homosexualiteten och annat. Men
hur ska skolan uppfylla kravet på objektivitet i kontroversiella
frågor?

Jag kan nämna fyra olika möiligheter. Skolan kan helt enkelt
hoppa över de kontroversiella frågorna. Den kan försöka fram-
föra något slags kompromissåsikt. Den kan också tala om att det
f inns olika åsikter och att vissa människor hyser en åsikt och
andra har en annan. Slutligen kan skolan också göra så att den
propagerar för en bestämd åsikt. (Alla de här alternativen före-
kommer i skolan.)

Ser man på skolan för 5-10 år sedan, så måste den då antingen
kompromisCa eller hoppa över de kontroversiella frågorna. Att för-
klari att man antingen tyckte så eller så, det förekom inte i läro-
planen. Varför? Antagligen var man rädd för att förlora auktorite-
ien bland eleverna. Gymnasieutredningen har i sitt betänkande tagit
avstånd från den gamla skolan och menar att undervisningen ska
vara objektiv. Fakta och värderingar ska redovisas så allsidigt som
möjligt. Eleverna får själva ta ställning. Detta är något alldeles
nytt.

Därmed vill man att eleverna ska bli mer toleranta och skaffa
sig större förståelse för andras åsikter, även när de bildar sig
egna åsikter. Ett annat skäl är att eleverna ska bli mottagliga för
förändringarna i samhället. Äsikterna förändras snabbt och skiftar
från grupp till grupp. Förstår man det är man också beredd på att
förhålland-ena förändrar sig. Denna beredskap blir mycket värde-
full i framtiden.

Men detta gäller gymnasiet. Tar man utredningen om fack-
skolan exempelvis, så är den varken så radikal eller fördomsfri.
Här föreslås t. ex. att religionskunskap och sexualundervisning ska
meddelas i samma ämne, en rent vansinnig uppfattning. Det blir
iu de eamla kristendomslärarna som tar hand om det ämnet. Och
i grunäskolan ska morgonsamlingarna med karaktär av religiösa
andaktsstunder bestå.

Problemet med att genomföra den stora reformen är att de som
ska göra det är de gamla lärarna som själva uppfostrats efter det
eamlä systemet. Det illustreras av en utredning som SECO gfort.
Elevernä i landets alla skolor utfrågades om vad de läst i skolan.
Detta iämfördes sedan med den nya kursplanen. Resultatet blev
sanska skrämmande. Lärarna försummar i stor utsträckning nu-
öidrhi.tori" och samhällslära, modern litteratur och främmande
religioner.

Lärarna måste få en utbildning enligt de nya riktlinierna. An-
nars blir allt vid det gamla, hur bra det än låter i betänkanden
och kursplaner.

Några illustrationcr på hristande obiektivitet: I könsrollsfrå-
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gorna hävdas äldre åsikter om att vissa uppgifter är ftirelagda ett
visst kön. Kristendomsundervisningen bedrivs ännu sotll propa-
ganda. I sexualundervisningen gäller fortfarande skolöverstyrelsens
gamla, föråldrade handledning som kritiserats i flera år. Det är
ikrämselpropaganda för att hindra eleverna från sexuella förbindel-
ser.

När det gäller sexualundervisningen finns det flera olika skäl
till kritik. Typiskt är att gymnasieutredningen, som iu i alla fall
är radikal, blott nämner sexualmoralen en enda gång och då un-
der rubriken "kristen sexualmoral". Finns det ingen annan sexual-
moral än den kristna? Det gäller att inte framföra någon speciell
uppfattning, eftersom det finns oerhört många skiftande uppfatt-
ningar. Det finns också risk för att det blir en motsättning mellan
elevernas moral och den som skolan propagerar för. Moralen
blir alltså förljugen, eftersom den inte tillämpas i verkligheten. En
annan fråga är skolan som rättssamhalle. När eleverna först kom-
mer till skolan, är det första gången de får kontakt med en stor
och anonym myndighet och med samhället, som de har mycket
vaga föreställningar om. Om skolsamhället är odemokratiskt och
auktoritärt, påbjuder utegångsförbud, förbjuder politiska möten,
bestraffar sexuella förbindelser och så vidare - hur blir då ele-
vernas inställning till samhället? Om skolan har ett rättskipnings-
system, som inte ger eleverna rätt att själva medverka, så får ele-
verna en känsla av orättvisa - skolsamhället är emot oss. Blir
däremot skolan uppbygd på förståelse för elevernas rättssäkerhet,
så blir eleverna också mer positiva, till skolan och till samhället.
Också här kommer något nytt med de disciplinnämnder, sonr
SECO föreslog för några år sedan och nu tagits upp av gynrnasie-
utredningen. SECO kommer att satsa stort på kursverksamhet för
att vidga elevernas kunskaper fiir denna uppgift.

ATT TA STALLNING

INGRID FREDRIKSSON: Skolan ska inte vara ob-
jektiv ifråga om man ska ha demokratiska värderingar eller inte.
I läroplanen heter det t.ex.: skolans sociala fostran ska grund-
lägga och vidareutveckla sådana egenskaper hos eleverna, som i en
tid av stark utveckling bär upp och stärker demokratins principer
om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan kön, nationer
och folkgrupper.

Skolan har alltså till uppgift att påverka. Ibland måste det emel-
lertid bli konflikt mellan skolans värderingar och föräldrarnas. Om
det säger läroplanen att det är av största betydelse att kunna över-
brygga de olikheter i uppfostringsnormer sonl finns mellan hem
och skola.

Men hur ska det gå till? Föräldrar som är nazister eller tillhör
någon annan ytterliihetsriktning, som ogillar dcmokratin, måste
ju"tycka att det är biistande obiöktivitet från skolans sida att pro-
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pigera fiir denrokratin och kanske inte gå in på tle irrviindningrr
mot den, som finns. Andi anser jag att skolan måste ta ställning
i denna fråga.

Likaså anser jag det riktigt att ta ställning i rasfrågan. Orn man
ser på kursplanerna och lär'oböckerna, har rasfrågan fått alldeles
för litet plats för att skolan slia ha någon möjlighet att förverkliga
läroplanens intentioner. Den som nu går igenom grundskolan får en
nrycket dålig beredskap att möta den invandringsvåg av männi-
skor med en annan hudfärg eller att hamna i ett land med ras-
motsättningar. Det är en rnycket allvarlig politisk fråga, som här
kan leda till svåra spänningar. Jag tror att vi med ökad invandring
av utländsk arbetskraft kommer att få uppleva att svenskarna är
minst lika fördomsfulla som många engelsmän visat sig vara.

Med beredskap mot rasfördomar menar jag, att det inte räcker
att deklarera att människor ska ha samma rättigheter oavsett ras.
Man måste också känna till de sociala mekanismer, sorn gör att
människor med olika hudfärg - trots att de har samma biologiska
rnöjligheter när de föds - kan komma att uppvisa genomsnittligt
olika gruppbeteende genom samhällets påverkan. Exempelvis: en
svensk som kommer till Kongo kan ju tycka att de svarra uppfiir
sig precis så som han fått lära sig att det är fördomsfullt att tycka.
Han kommer då hem som övertygad rasist för att han inte lärt sig
förstå den sociala miljöns betydelse för mänskligt beteende. Det
är det som barnen måste lära sig i skolan. För mycket små barn
är fakta i rasfrågan givetvis för komplicerade att fi;rklara - tlå
får nran istället ta till andra, suggestiva metoder.

Läroplanen talar också om likaberättigande mellarr könen och
det är en fråga, där många svenskar har en odemokratisk inställ-
ning. Skulle skolan böria att propagera för jämlikhet mellan kiinen,
så skulle nog många föräldrar reagera mot det.

Sen finns det olika uttolkningar av begrepper likaberättigande.
Vissa människor skulle vilia tolka det som "lika men olika". Det
vill säga: mannen har sin roll som yrkesarbetande försöriare oclr
kvinnan sin som husmor och barnuppfostrare, och båda roller har
lika mycket värde. Detta resonemang återfinns i läroböckerna. De
visar en man vid en maskin och kvinnan vid en spis. Och så sä-
ger man att båda arbetena är lika mycket värda.

D"! är självklart att detta inte är det slags likaberärtigande, som
Iäroplanen talar om, utan att män och kvinnor bör ha samma
rättigheter och skyldigheter både inom familjen och på arbetsmark-
naden. Det framgår av kursplanen, art pojkar och flickor ska ha
samma undervisning i slöjd, hemkunskap, matlagnins osv. Ifråga
om slöjden så bojkottar visserligen många skolor läroplanens irr-
tentioner i praktiken genom att clela upp barnen efter kön på
mellanstadiet och låta fIickorna få nrer textilslöjd och pojkarnr

.loat'ltint I sracl: V ad skolan

ska lära ungclonten är att

vara kritisk, att inte accep-

tcra aad som helst. Var kri-
tisk, ta inget liir giter, ,trt-

t,äntl ditt hut-rttl.

I ngritl F redriksson: Det

finns massar aa fakta i

leönsrollsf rågan som kan

7tåverka attityder ocb un-

danröja misswp pt'attningar.

Men dessa t'akt,r undcraisar

skolan ;nte lrn.

I:ort r,it tnirtg p,i silan | 6
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Il trr Statsntinistar jag anklagar er t'ör
rnortl

p,i min älskade katt Mwstaf a.

Jag lät skjuta honont t'örra böstcn

tr|t';t nu act jag att ltan aar bclt utatt
sleultl

till sontntarcns tonuna t'ågclbord,
ioiLultare ocb tornmo-re ocb tommdre
(v-ttr iir "bot't'an", "Ossicut" ocb "Arlan

Erlartlcr" )

or'lt alla softt. kvittranrle leon niir i.{g
rc, padc?

Ocb ucm gjordc rappltönans l0 igg
sterila?

Otl: L)cln ska {arblara lö, L','irrt ltarn-
barn att -

[,t'tcrsorn jag inte kan anklagd cr
jör misstro rnot Lyndon Jobnsons politib

son't. t' ör git't ar rnänsleligbeten

ellcr t'ör uttalad misstro mot anclra regi-
mcr ztilka brwkar och missbrw-
kar allt slags git't

allt slags påhl och tortyr
t'!lt'r ctts misslror sanningt'tt
ev aårt välstånds ckonorniskd cxperters

kalkyler balanser.
Sci anlelagar jag er för misstro mot och

mord
på rnin älskac{e katt tr[ustat'a
oclt tlt'tta är inget .sntånäpet sleämt

iÅf DJ

utail sa)anskt bittcrt allvar
.lag :ltkl,tgtr Er ntig oss.

På brevct till Ilxcellensen följde en våid-
iarn ahtivitet. Exccllensens egen handsekre-
terare, rned uppv:rlitning f rån pressen in-
ställde sig personligen med rosor i hand -f'y, man hade ir.rst beslutet att utnämnr
katten Mustaf a och hans tragisha öde till
"veckans avledningsmanöver". Det blev in-
tervjuer i 'fV, mycket skrivande i pressen,
cn tcclinare skapade i hast en serie där kat-
ten Mustaf a i pratbubblor berättade onl
hur fint han hade clet i sin katthimmel. -Och allt dctte med baruens gråt i fiär-
fan . ..

(<tcb tl<tck untlcr tiden
ja untler titlcn
bcla tidcn
barncns ö'ucrgivna skrik i fjiirran
tle sudltandes öacrgiantt shrik
kriget
bo t'or s leanoltcrn d
pen.gdr/?ds rasscl
ocb våra
untlant'lykter . . .

untlanJ'lyktt'r.

Kritiken mot regeringen tycker vi nog
skiuter en aning över målet. Aven om me-
ra'kunde göras från det hållet, så är dock
våra regeringsrepresentanter ganska en-
samma om att ha åstadkommit oro i ame-
rikanska UD, om man jämför med andra
regeringar i västeuropa.

ii"tti"-r'rtställningeÅ f lyttas ef ter hand
till en rad andra städer i landet, bl. a. Gö-
teborg, Uppsala, Orebro och Sundsvall. Vi
hoppas att 

-Vi 
kvinnors läsare ska passa på

att- ie clen. Den är verliligen mycket sevärd.

)Kl l.r \

frrr:dl*

ksnstträrer i $olidaritet

med Uletnnms folk
I StocLholm har under några veckor pågått
en alldeles unik konstutstäilning arrangerad
av Arbetsgruppen för stöd åt Sydvietnams
Nationella Befrielsefront. Hela behållrring-
en av försäljningen, liksom av den insam-
ling som bedrevs jämsides med utställning-
en 

-går oavkortad till Befrielsefronten.
Det ligger utanf ör vår kompetens att

göra en iikkunnig bedömning av de sam-
l"ade konstverken, men vår ticlning vill
gärna uttala sin stora uppshattning av ini-
i'iativet som sådant och av de cteltagancle
konstnärernas och författarnas klara ställ-
ningstaganden och fina solidaritet med det
sydvietnamesiska f olliets bef rielsekalnp.

Vacl man så här efteråt särskilt minns iir
bl. a. Helga Henschens kollehtion av skulp-
tlrrer där "De hungrancle" och "De över-
givna" hade en klar appell till besöharetr.
Siri Derkert - naturligtvis - som var re-
presenterad med en av skisserna till sina
;'f redsristningar" i Ostermalms T-banesta-
tion. Staffan Hallströms Affisch, som kun-
de (och alltjämt kan) köpas för 15 kronor
var i sina dunkla färger med inslag av
orange ett allvarligt memento.-.-På- avdel-
ningän för fotogralier och grafik fäste vi
oss särskilt för ett grafiskt blad av Linnea
Andersson. Här fanns också ett bidrag av
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg som ha-
de klar inknytning till hennes uppmärk-
sammade debattinlägg i våras i Dagens Ny-
heter om vår förmåga till engagemang.
Hennes "Brev till Excellensen eller Histo-
rien om den svenska katten Mustafa" var
ett välriktat slag mot dem som är mer el-
ler mindre oförmögna till engagernang som
går utöver den egna mycket trånga kret-
ien. Brevet handlar som sagt om den sven-
ska katten Mustafa. Vi citerar ett par av-
snitt:

6

RJ.



forcera insamlinge$r

det är nu h;älpen behöus
Kril;ct iVictrr;rrn rrlsrlr vicl:rrc. USA
ii li rr r s in rr t ru p psiin cln in grr r. 'l'c rro r-
bon-rbningcn i1\. frcdliga byar fortsättcr.
Varjc clag drabbas oskyldiga männisli.or
onr omätliga lidanden. Det är så litct
vi förrnår göra i f iirhållande till det
enorma behov av hjälp som finr-rs. Men
låt oss vara övcreus om att det vi ban
göra, dct sl<a vi göra. rtu. I våra stän-
cligt återkor-nnra.nde rcdovisnins:rr av in-
flutna mcdel till SKV:s insarnlingsak-
tion f inns åtsliilliga SKV-avdclning.rr
sor-n gjort cn utonlorclcntligt lin insats.
Insiindir listor r.'ittr-xrr'()nr ctt träget ar-
betc och om cn strtrstilad solid;rritet.
Men - nu väntar vi på er alla andra
som ännu inte rcdovisat. Vi vcr err
flera avcielningar är i full gång och gär-
na vill "göra fiirdigt" innan dc redovi-
sar. Till cr riktar vi clcnna gång upp-
nranirrgcn : Dclrcclo'c,isa dct är nu
pcitgdrnd bclcöas!

'l"rartsltort

Ar;c sttt S KV -aadclning
Luleå SKV-aaCcLning
LuttJ S K V -ar',1 t,ln in g
A,l unlesund- P iteå S KV -avd.
V e tlanda S I{V - ar:dclning
Ljungby SKV-avdclning . . .

Ambjörby SI{V-aztdalning . .

I(ö pitt g S K\/ -av-deln ing. .

Il r"llst alt atn,ndr S KV - aa dcln.
B jurslått S KV-aadclning
P nrtillc S KV -aatJclning
ItaltnstarJ SItV-aadcl.ning . .

Sollentwna SKV-aatlcln.ing . .

Alica LIansson, Hägcrsten
o':',,i; n':"" 

::!-''
Ina Bergsten, Brontfttd . . . .

Svcnska Byggnadsarbctare-
förb. atd. 193, Uppsala ..

6.'522:9,)

l)C: -
129:35
.32: -50: -.
25: -23: -50: -

I .10: -60: -54:50
198: -50:-
85: -
Ilt, 

-

20: -
25: -

300: -
Krottttr 8.161: 78
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namninsamling

Pä initi:rtiv a.v Kanrpan jen n)or at.onr-
\/rpen genomfiirs f. n. en landsomfar-
tancie namninsamlingskanrpanj. Namn-
listorna viclarebefordras av KMA till
USA-.rmbassrdcn

"Vi lionstaterar att USA genon-r det
menini;slösa och barbariska kriget i Vi-
ctnam hotar världens fred", heter det
i te xte n på listorna. "Förhandlingar
nrellan berörcl:r parter - i första hand
mellan USA och den nationella befriel-
.sefronten (FNL) måste snarasr in-
leclas. Det rr"råste bli slut på kriget i Vi-
etnam. Eljcst riskerar konflikten atr ur-
vidga sig till en värlc'lsbrand.

Underteclin:rclc irnslLlter sig till krl-
vet pii frc.l ocl-r frihct fijr Vietnam. Vi
krär.'er att bombninsarna av Nordviet-
nanr omedelbart upphör. Vi kräver atr
de amerikanska trupperna skall länrna
Vietnam".

De som önskar göra en insats i detta
arbete kan re kvirera listor hos Kam-
panjen mot Atomvapen, Box 5138,
Stockholm 5.

SUENSKA UIETNAMKOMMITTEN:

FÖR FRED I UIETNANT ftir fred

t Uietnamn
En ollt storkore opinion för fred i Vietnom
vöxer from överollt ivörlden. Humonitöro
crktioner hor igöngsotts i mångo lönder och

Vietnomkommitt6er bildots till stöd för de

krofter som önskor göro slut pö det me-

nirrgslöso lidondet och dödondet.

Svensko Vietnomkomrnitt6n bildodes den

19 ougusti 1965 ov personer som reogerot
mot USA:s militöro intervention - med

krönkning ov 1954 års Genöveovtol, no-
polmbombningor ov byor och stöder, för-
störing cv bevottningsonlöggningor i syfte

ott östodkommo hungersnöd, nyttjonde ov

stridsgos osv, Vi könner f rukton för konf lik-
tens fortsotto utvidgnirrg och riskerno för
ctt vörldskrig. Vi vönder oss emot de me-

loder som USA tillörnpot, så rnycket mer

groveronde som USA onser :,ig företrödo
ideol som frihet, mönniskovörde, humoni-
tet och demokroti. Ocksö vi i Sverige blir
medonsvorigo om vi stillotigonde åser hur

ett folk hotos ov utrotning idesso ideols
nomn. Genom ott förbli possivo ger vi in-

tryck ov ott
hondling ov

solidorisero oss med denno be-

Vietnoms folk.

Vietrromkommitten hor med tillfredsstöl-
lelse hölsot ott uttolonden för fred i Viet-
nom gjorts ov utrikesministern och ov

stotsrådet Polme och ott stotsminisiern
onslutit sig'iill desso.

Vi vill verko för ott ytterligore breddo
derr opinion som stöder vör regerirrgs ör-rs-

kon ott få till stånd fred på Genåveovto.
lets grundvol, iförsto hond genom för-
hondlingor mellon USA och Notionello
befrielsefronten i Sydvietnom.

Vietnornkommitt6n stöder oll hurnonitör
hjölpverksornhet till förmön för offren för
oggressionen iVieinom. Det ör kornmit-

l,6ns förhoppning ott s,vensko stoten sko

vid'iogo åtgörder för humorritör hjölp sornt

förberedo medverkon i öteruppbyggnods-
orbetet efter kriget, Vi kröver ott Sverige

erkönner Denrokrotisko republiken Vietnonr
(Nordvietnom).



harul råd med
era könsroller?ual

Den 22-24 scptcmbcr gertontfiirdcs ltä
Biskops-Arnö, med Föreningen- Nordens
Institirt som arrangör, ctt nordiskt semina-
rium kring teutat Könsroller och demokra-
ti. Där dcltog forskare och politiker frårr
Norge, Danmrrk, Finland och Sverige. Sc-

rrrinariet ingich sot'l-l ct.t led i cn serie uor-
diska övcrläggningar orn Nordisk dcn'rokra-
ti i dag.

l.O-"kotto,nett Pcr Holmberg rcdogjorde
för dc ekonomiska och sociala följdverk-
ningarna av råclande könsrollsfixering. Do-
centell Elina Haavio-Manilla gav cn sta-
tistisk översikt över de finska kvinnornas
deltagandc i det sociala och politiska livet.
Fil. llc. Rita Lilieströn'r redovisadc en so-

ciologish undersökning av de 10 mest lästa
pojk- respektive flickböckerna och -gav -en
irtomordentligt intressant redogörelse för
massmedias funktion och roll i förbindel-
se med hönsrollerrra. Forskningsledare Joh'
N. Noordhoek informerade om en stort
upplagd sociologisk undcrsökrTing bland
Lobo-danska kvinnor rörande omfattning-
cn av gifta kvinnors förvärvsarbete och dess

åtcrvcikan på f amilien. Forskningsleclare
Harrict Holter f örclästc på tenrat "Költs-
roller: tendenser i nutiden och franrtiden".
Seminarict avslutadcs med eu sammanfat-
tande diskussion om demokratiska konse-
kvenser och politiska möjligheter.-

Vi ska i dätta sammanhang i huvudsak
uupehålla oss vid de slutsatser sorn drogs
.u'P.. Holmberg i hans föreläsning om dc

ekonomiska och sociala konsekvenserna av
nu rådande könsroller.

Att det kostar samhället och den en-
skilde individen en hel del att vi håller oss

med specifika könsroller anade man. Men
att koitnaderna var så stora att ett avskaf-
fande av nu rådande könsrollsfixering, med
allt vad därtill hör, skulle kunna leda till
en fördubbling av vår nuvarande materiella
levnadsstandaid var en häpnadsväckande
upptächt. Till detta kommer så vad som
int" kan mätas i kalla siffror - de vin-
ster som kan ernås i socialt och mentalt
avseende.

De beräkningar som ledde fram till de
rent siffermässi[a slutsatserna grundade Per
Holmberg på följande: Vi har f. n. c:a 5

milioner 
"iniånare i åldrarna 15 till 65 ät.

Drä ifrån alla som studerar på heltid, som

eör militärtiänst, som är sjuka eller invali-
äiserade. Räkna ytterligare bort c:a 550.000

Dersoner som beiäknas vara bundna i hem-
itt.t r" vård av egna småbarn. Kvar blir
dit q,l miljoner som utgör den potentiella

8

arbctsliraftcn i värt land' C:a -3,3 nriliortcr
av dcssa står f. n. i produktivt arbete och
vi shulle såledcs ha c:a 800.000 vuxna ickc
ylkcsverksamma. lOO.OOO av dcm beräknas
vara nrän och c:a 700.000 kvinnor.

Onr dessa SOO.OOO kunde bercdas syssel-

sättning på arbctsrnarhnacleu och onl vi
san,tidigt 

-upphävclc 
alla formcr av nu cxi-

stcrandö diikriminering av den kvirrnliga
arbctskraften, skulle cletta tillsaurtnans ledl
till en 6O-procentig ölining av genomsui'.i-
lica lcala- hushållsinkomster och clärnrcd
oiikrå av rrationalinkomst och uatioualpro-
dr.rkt. Om man härtill lägger vad som kun-
de vinnas om vi genom en utjämning av
hönsrollerna fick -elr vettigarc arbetsför-
delning i arbctslivet och kunde tillgodogöra
oss de stordriftsfördelar som eu avlastning
av betungande husltållsgöronrål på samhäl-
lcliga scrviceorgan skulle inrrebärr. så sktrl-
l.' iåvnadsstandärden ytterligare höjas. Och
om vi därtill upphiirde mecl all ockorto-
rnisli inriktning åv produktiva resurser ocl.r

kundc komma-tillritta med cn stor del av

tle sociala tnissanpassuingar som har sin rot
i rådande könsroller, skulle slutfacit bli cn
fördubblacl nratcriell levnadsstandard.

f)et är alltså dags att på allvar ställa [rå-
gan om vi verkligcn har råd att hålla oss

med könsrollcr i fortsättningcn.
Till de sociala verkningarna av rådandc

könsroller räknade Per Holmberg bl. a. in
följande: att äktenskapet alltiämt spelar cn

avievärd roll som försöriningsinrättning,
att kvinnorna på grund av könsrollerna
blir mer konservativa till sin läggning än
männen och blir mindre inställda på för-
ändrinear och att detta i sin tur inverkar
konserierande på klassklyftorna -i samhäl-
let. Vidare påvisades det uppenba-ra sam-
bandet mellån könsrollerna och de avvi-
kelser och missanpassningssymptom som är
särskilt framträdande bland männen
större alkoholmissbruk, brottslighet etc.

Könsrollerna sätter också sina tydliga
spår i vår social- och shattelagstiftning där
lrela socialförsäkringen är uppbyggd på den
s. k. huvudförsörjarprirrcipen och där sam-
beskattningssystemet kan sägas vara det i
vår lagstif ining som tydligast återspeglar
könsrollstänkandet. Det råder också inom
socialförsäkringen en viss diskriminering
av männen: vi har änkePensioner men
inea änklinspensioner. En hemmafru får åt-
minstone 5'kronor om dagen i sjukpenning,
men en hemmaman får ingenting.

Ett annat avsnitt av de sociala fölidverk-
ningar är "änkproblemet" - det faktum

att vi har crt sä stor disproportiou tnel-
lan rntalet änkor och änklingar' De förra
uppgår till c:a 3OO.OOO ocir de senare till
roÖ.boo. Det är en elirckt fölid av rådan-
tlc könsrollcr och har att göra med de ål-
dcrsskillnadcr som anses böra f öre lionrnra
i ähtenskapcn. Dvs. att nlanllcn även i ål-
<lcrsrnässigi biir l'ra ctt övertag övcr kvin-
nan. Gerrirmsnittligt är mälluen 3 år äldrc
än hust.rut'na och så lcver cle geuomsnitt-
ligt 3 år kortarc tid - också bcrocnde på

hönsrollclna nred cn alltför tung arbetsbör-
da, stressande arbetstcnrpo med magsår och
kärlsjukdomar sonl fölid - vilket gör cn

differens på sanrnranlagt (, år. Ska det nöcl-

vändigtvis vara åldersskillnacl i ähtcnskapet,
vore dct måhäncla ut' måuga avsccnden dct
lyckligastc om åldersskillnaclcn vorc clcn

n'lotsatta, att kvinnan vorc äldst.

Vi betalar ett mycket högt pris för vära

ntrvarande könsrollcr. Har vi råd att fort-
sätta nred tlet? Svaret måstc bli NEJ. Dc
cnskilda människorna l'rar inte råd. lntc
hcller san'rhället har råd att avstå från den
starka stcgring av nationalproduktcn sonr

cn utiämning av rådandc könsroller skul-
lc nredföra. Men vcm vill ta de verkligt
radikala initiativen för att f ör det första
ställa om vår arbetsnrarknad så att den
kan ta emot åtminstone de 150.000 kvinnor
som är beredda att ta ett förvärvsarbcte
redan i morgon? Och vem iir beredd att
sätta in alla krafter på att göra om vår
skola och vår utbildning så att den fost-
rar nu uppväxande och kommande genera-

tioner för den människoroll som måste av-
lösa nuvarande könsroller?

Omslagsbilden:

till tletta ttummcr är ctt aprttpå till rlt'n
thtuclla dcb"tttctt. otn tnäns ,.tclt kvinnors

roller. Dcn här unga p.lppdn ltar r:alt

att drbeta på deltid - det gör också

nxdmmtt - och så delar man på ansvaret

t'a, barna,tården. För många kan det

varA en lycklig lösning, men för när-

varande torde ett sådant arrangemang

endast kunna prahtiseras ,la ett låtal'



BARBRO

BACKBERGER
lriskt tillskott
i könsrolls-

debatten

l]arbro Backberger hcter vär llyastc systcl'
i hönsrollsdebattcn. Hon har nyligen fram-
trätt med en briliant artikel "Det för-
krympta kvinnoidealet" i den traditionsri-
ka, åldriga (74:e årgången!) litterära tid-
skriftcn Ord och Bilds sexllummer, som
gett sådant eko att numret utkomnlit med
cu audra upplaga.

Kvinnans roll har i århundraden varit
att förhålla sig passiv, altlrig ta initiativ -
allra nrinst i crotiken, det är mättnen som
skapat historia inom politiken, konsten
och vetenskapen. "Kvinnorna är hela ti-
den o b i e k t: häxa att avsky och bränna,
madonna att dyrka, mätressen att ligga
med, fruar att göra barn metl och vara
otrogna mot".

Värst av allt, denna kvinnans passivitet
lovsjunges och förhärligas och pådyvlas
kvinnosläktet som något naturbundet. Vi
helt enkelt är sådana - inte av tradition
och påverkan - utan skapade sådana av
modern natur. Denna kvinnouppfattning
går ingen i folksagorna i litteraturen och
inte minst i filmen.

Ilarbro Backberger, som är litteratur-
historiker från Uppsala, gör ett svep ige-
non, böckerna, med tonvikt på de svenska
och åtskilliga fjäll faller från ens ögou.

Vilket våp är inte Ingeborg i Fritiofs
saga! Hur grymt straffas inte Gretchen i
Goethes Faust och Anna Karenina hos

Tolstoy för deras försök att kämpa för
sin kärlek. Hur passiv är inte i själva ver'
ket Constance Chatterly hos Laurence!
"Lady Chatterlys älskare". Fröken Julie
måste begå självmord "efter ett enda fut-
tigt samlag, och det med en knöl till på

Kopet

Var såg man en siälvständig kvinna på

film? Ja, inte är det i de svenska sexfil-
merna, varesig "Kärlek 65" eller "Tystna-
den", om någon möiligen trott det.

Hur kuvade var inte 18OO-talets författar-
innor - även de som revolterade - Fred-
rika Bremer, Victoria Benedictson. Hur
instängd var inte Agnes von Krusenstiärnas
värld, om än skildrad med genialitet. Elin
Vägner och Cora Sandels är väl de som
bäst belyser kvinnans roll i vår tid intill
de sista åren, då man spårar en ny tcndens
företrädd av Sonia Äkesson, Gerda Antti,
Nine-Christine Jönsson bl. a.

Barbro Backberger har också frarnträtt
rned en diktsamling i höst (Godag, yxskäft.
Bonniers kr 5:75), En frän och stimuleran-
de läsning som man inte bör försumma"
Här ett par citat:

BEKANNELSE, NÄGON SORTS

Jog ör missonpossod blond sjölvo de miss-
onpossode

jog ger de völonpossode komplex.
Skygg som en poronoisk Tintomoro
tossor jog runt i den okodemisko slummen.

Fyllo på rödvin och knork possor mej inte.
Sex betyg och reglerod befordringsgöng ör

exokt liko illo.
Sent om kvöllen gör jog utonför och ser
ollo somhöllets fönster blönko ov völputsot

somvete.
Jog kostor sten på ruton, Jog bonkor pö

den (stodgeenligt sedon klockon
nio) lösto porten

Jog möste in !

FRIGJORDHET
lntellektuellt bubblonde
bo bbel
Drinkbo lo nsero nde
ock sö rutinerot
Sö bjuder vi vorondro
ur holvfullo floskor
Sö bjuder vi vorondro
på trekvortsfullo fruor
Det intellektuello bobblet
bubblo r
Och dom som vill ölsko
gör in i sörrgkornmorn och poror sej
blond kolosbyxor pompuscher
och vördfolkets sexuolupplysto born
Frigörelse

::n,:u 
rutinerot... 

F

NU STICKER JAG
Det ringer sö hetsigt pö min dörr
Det pirror så nervöst i mitt rum.
Det ör hon!
Jog sticker !

Jog kliver ut genom fönstret
ger tuson i dom uppreftlomerode mönnen
och den omdebotterode sexuoliteten.

Oskyldig och lugn som en höxo på onnon-
dog pösk

rider jog pö åsen ov mitt tegelbjörto tok
kommor ut mitt hår över oluminiumskoddo

vito höghuskuber
och sponor under chockroso kvöllshimmeln.

Kanske blir hon själv den nya Strindberg
hon efterlyser. 

E" [r:
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REPUTSION

SANNINGENS ÖGONBLICK

GREPPET

Biohösten börjode storkt med nögro myc-

ket krövonde f ilmer i f römsto ledet' De

filmer jog hunnit se och hör med nögro

summorisko motiveringor vill påminno om

tillhör völ inte den sort mon völjer för stun-

dens lötto f örströelse, men Vi Kvinnor

håller ju heller ingo pekfingror hit eller dit

ott sloviskt följos ens vid biobesöket'

Försto pöminnelsen göller "Sonningens

ögonblick", Froncesco Rosis blödonde bild-

aitt tran det Sponien turisten gissningsvis

möste se men öndö blundo för: det mot-

sotsspröngdo förhöllondet religion-politik'

ci.

fottigdorn-prokt, stolthet-förtryck' viktigo

bito; ur bokgrunden till de roller' identite-

ter och stöllföretrödonde symboler som fi-

gureror ide grymt foscineronde rituol-

rord rot kollos tjurföktningor'Sonningens

ögonblick ör nyckelscenen i detto sköde'

sfel, det moment då ollo inledonde pro-

vokotioner hor genomgåtts och tjuren mö-

ter sin bonemon ögo mot ö9o i dödens

insikt, Den ondolusisko bondpojken Mique-

lin lovor ott viso sig vördig detto ö9on-

blick, och hon upplever det rnångfoldigo

gönger i sitt blodigo yrke' Men hon erfot

ochsö ondro sonningor: ott jokten pö lö-

neorbete i Borcelono eller Modrid ger liko

usel utdelning som foderns öndlöst primi-

tivo jordbruk hemmo i byn' ott idolskopet

ör tjönstgöring till monogers profit och ott

fromgöngens tid ör snubblonde kort med

fö .-honi., ott förvondlos till lycko' Den

s.lutligo sonningen undgör hon heller in-

te, den möter honom i den körrslo omgiv-

ningen kollor rödslo och rycker nörmore i

,ornto grod som hons kontokt med tjuror-

no vöxer och skådespelets obönhörligo

logik kröver rollbYte'

"Repulsion" heter Romon Polonski's

film och ordboken översötter "frånstötning'

motviljo" vilket völ kon fungero som en

nögot underdriven beskrivning på den

könslomössigo situotionen f ilmens ungo

flicko befinner sig i' Polonski skildror sexu-

olskröck som leder till totol personlig ko-

tostrof och hon gör det med bilder som

tongeror surreolism och skröckmelodrom'

Jog vet inte om "follet" ör kliniskt korrekt

refererot, döremot tror jog Polonski lyc-

kots förmedlo intrycket f rön viktigo nyc-

kelsituotioner dör d.enno rödslo kon sko-

pos och fixeros, Lör vi nögot ur denno f ilm?

Till exempel hur vi skoll undgö ott grund-

löggo en könslo ov rödslo f ör hot och

och våld hos mycket ungo? Frögetecknen

ör i hög grod mino egno efter ott ho sett

f ilmen och jog fortsötter ott f rågo: ör inte

könnedomen, kontokten iblond ett viktigt

steg på vög mot kunskop' Att upplevo

en ung kvinnos foso inför nögot som borde

r
bt
ryt;
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ge glödje ör en del ov svoret på frögor-
no lrur, vorför oclr vod göro. Polonski ger
ocksö ett hostigt memento i fomiljefotot pö

flickons byrå: fodern med hunden, modern
med systern och flickon sjölv, med 9-10-
öringens göngligo gestolt, fristöende, uton
fysisk kontokt med nögorr, med blickerr pö

vög bort, ut till en redon öldrod ensomhet.
Den som hor ungo "beotlor" i forniljen

hor konske erforit hur beteenden och stil-
orter stundom lögger tillsynes oöverstigligo
hinder för kontokt generotionerno emellon.
Ett sött ott kiko över muren kon voro ott
se Beotlesregissören Rickqrd Lesters filmo-
tisering ov "Greppet", som innehöller som-
mo respektlöso bildskoj som tidigore
"Yeoh, Yeoh, Yeoh . , ." och som somtidigt
förmedlor en rod frönt uppriktigo sonning-
or om vört Somhölle som de ungo uppfot-
tor det. Det kon t. ex. voro det snusbruno
hus som filmens tre ungo mön lever i, och
som den eno ölskor ott målo vitt; - eller
det kon voro den stoketorngördode stor-
stodspork dör tvö ungo mönniskor driver
sin utrnoningslek inför clrockode tonters
snobbo, misstönksommo slutsotsblickor, I

"Greppet" återfonn jog rrågot ov ungdo-
mens underboro obsurdism, den tid ov fri-
het, lek, experiment och rollspel som boro
tycks krympo ollt snobbore för senore
generotioner och som dörmed också, on-
togligen, blir sö mycket mero hektisk och
utmononde för oss öldre.

Birgit Ohrn

Bildernq på denno sido ör hömtode ur "Repulsion" och ',Sqnningens
ögonblick". På föregående sidq illustreros något ov
den ungdomens obsurdism som återfinns i ,,Greppet,,.
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au leszek Kolakowski

Ninc., \'ilr bagrrrgesiill, käncl för sitt

vackra ansiktc. Det var faktiskt clet

vackraste i trakten och flickornas blic-

kar fästes på Nino då han promcncrade

gatan fram - så tilldragande var den

r,rnge bagarens ansikte.

Tyvärr arbetade Nino vid ugnen i

clet fuktiga och varrna bageriet, och

rlet är, son-r bckant, intc så bra fiir ett

r,ackcrt ansikte. Dcssutom hacle han som

ella människor ibland bekymmer, och

c{ct inverkar som bekant, rnenligt på

skönheten. Då Nino alltså såg sig i spe-

geln konstaterade han sorgsen, att livet
iångrr-t börjat sätta sina tPåI i det

,rr.t., ansiktet. 'Irots det var det allt-
iämt vackert och Nino skulle gärna

vilia bevara denna skönhet moc tidens

ondska. Han begav tig till staden Li-
poli, där rnan sålde snrå specialkoffertar

12

lioffcrtcn och ililii.lclc sig clct pä hclgd;r-

sarnrt. Mcn så märktc han plötsligt, att

i.r.rännirkan inte ens på söndagarna går

iri från bekymmer och besvär och att

ansikte t kan unde rgå förstörelse' Hau

bcslöt c1å att inte alls ta fram clct ur kof-
fcrtcn och från den stunclen var det ing-

cn sonr kuncle bcskåda Ninos vackra rn-
siktc. Irlickorna upphörde ått skänha

honom någon r.rppmärksatnhet, för Ni-
no utan ansikte intrcsserade dem iutc

alls. Männislior som tidigare pekat på

hans vackra ansikte, gick nu likgiltigt
förbi rlänniskan utan ansikt'e. Nino 1-ra-

c{e blivit så rädd offr sin skönhet, att

han t. o. m. upphört att titta i koffer-
ten för att inte utsätta sitt vackra an-

sikte fiir fukt, sol ellcr vind.
Stadens invånarc gliimc'lc slutlige n

bort hur Ninos r,'aclira ansiktc såg ut
och själv kutrclc han snart intc crinrrt

r.iil hur l-ran tåg ut, då ha-n-n:i-mligcn

rrpphi,rdc att titt:r i clen lilla kof f er-

,.,-r. Tturs c{ct var han mäkta stolt då

hln bcsinnacle, att han var traktens sliö-

nastc yngling. Det \rar han nän-rlige n,

fast irrgen kirn.lc iivcrtySx sig om clct

ntctl cgna ijsou.
l:rr ijits kär-rd liirtl nran från [-rrilonicrr

vicl nrtttrn Kru ver cn gånu pä gcnonr-

res:r i clcn lilla stlclcu och clåligt vriclcr

tving,rclc hot-tonr atf, starlll;r till ttuclcr

r'rågå clagar i staclens värdshus' Han

fict gcn,rnr samtal nlccl gästcrna rccla pä

fallci Nino och iinskaclc lära kiinna ba-

g:rrgcsällen. Han bcgav sig alltså till det

i-rus" der clcn vackrc ynglingen boddc

,rch inlät sig i s:rmtal mcd clcnnc'

- Det sägs - inlccldc Kru - ltt clr'r

iir trllitcns skiinlste yngling.

- Så är clct - saclc Nino'

- Kan clu bcvise dct?

- .foclå, visst lirrn i.g clct saclc

Nirro. Mcn han l(onl strax att tänkrr på

rrtr hau i så fall måstc ililäda sig sitt
,rnsiktc t>ch alltså trl fraur clct ur koffer-
tcn; vincl och damm skulle clärvid kun-
na skacl;r clet sköna ;rnlctct. Han tilladc
:rlltså snabbt: Det skulle jag visst kunna,
nrcn jag har irttc lust, fc'r jag har ensik-

tct gön-rt.för förvaring ;rv ansiktcn. En sådan litcn
koffert var dyrbar och Nino var tvung-
cn xtt låna pengar av grannarna, för att

kunna betala den. Han ansåg emellertid,

att saken var så viktig, att det var värt
att sätta sig i skuld. Han köpte så kof-
ferten och lade sitt ansikte i säkert för-
var.

Förutom clet att kofferten var dyt
hadc den ättnu ett fel; man måstc stän-

cligt bära den med sig-och inte skiljas

frin clen för ett ögonblick, då man el-

jest med kofferten ju kunde förlora
sitt ansikte. Men Nino satte så stort vär-

de på sitt vackra ansikte att han Pitog
sig det besväret. Han gömde ansiktet
o.h b.t ständigt kofferten med sig -
plt arbetet, på Promenad o9h då han

gi.L titt vila. Hans iver att bevara sitt
ansikte tilltog. Under de första vec-

korna tog han försiktigt fram det ur

- Så tag fr,rtn clct clä r'rr

och visa clet.

- Dct kan jag intc, för då

kunna bli förstört. Jag måste

ansiktc.

- Men varför anviinder du cgentli-
gcn inte ditt ansikte?

- För att längrc bibchälla tlet ofiir-
stii rt.

- Dct vill siig,r, att clu vill h:r clct i

framticlen?

Nino tänkte efter. E,gentligen hade

han hittills aldrig övervägt detta så no-

ga. Han ansåg, att han måste spara an-

!ikr.,, men visste inte klart, om han i
framtiden någon gång ämnade ha det'
"Jag vet inte - sade han. - Egentli-
g.,',- ,r.t jag inte varför jag skulle an-

"ltrdr det. Erfarenheten har lärt mig,

gömställct

skullc det
skona mitt



ått l)l.lu lnlckct viil li;rrr le:r,:r trt;rn .rn-
'l rrsll(tc.

- Visst kan nrrrn - s:rclc tlcn liirclc
Kru. - Många nr:inniskor har lcvt ur:rn
ansikte. Mcn lcver nran bättre så clå?

- Kanske inte precis genr-r-rälde
Nino. - Men ansiktet blir intc förstiirt.

- Så ciu sparlr clct änclå nrctl tanlic
pii franrticier-r

-.lag vill, atr clct sli.rll vilr:l \,:lc-
licrt för e värdlig ticl.

- För vern?

- För ingen. Hclt enkclt för lrt clct
skall vara vackerr.

- .lag fruktar för sade Kru
att du vill det omöjliga. L,fter dessa ord
tog han farväl av Nino och lämnacle
h<,rnorn nrcdliclsamt skakanclc på hu-
v uclct.

L.nrcllertici hrclc frisrcn fa;r Ninos
iltcrbctalrring av sli.trlclcn h:rn åclrrrgir
siij vid koffcrtköpcr för längc sccl:rn
utlöpt. Men cn bagargcsiill f'örtjänar in-
tc så myckct ocl'r Nino hacle inga pcng-
ar. Hans grannar oc,h fordringsägarc
kriivcle bcstämt åtcrbetalning av lånct
och hotadc mcd ckrmstol och f:ingclsc.
Nino bcfann sig icrl fiirtr''ivlacl situ;r-
tion. Ingcn villc låna hr>norn pcngar, clii
dct var kiir:rt, rrt h;rn intc bct,rlat sin
lirrcgåcnclc skulcl. Och i Lailonicn h:rnr-
nar mån i f ängclse för unclcrlåtcnhct
;rtt bct:rlrr cn skulcl.

Irf tcr lånsvarisa in rc srriclcr och
fruktlösa försijk arr uppclriva pcngar
bcstiimcle Nino sig för att sälja rillbaka
lioffertcrr i butikcn och ikläcla sig sirt
rrnsiktc igen. Han for till srac{cn I-ipoli
och bcgav sig till butikcn, cliir han cn
gång tillharrdlat sig koffcrren.

- J*g skullc vilja sälja nrin koffcrt
n rr - sacle han.

. - Niir liiil'rtc clu clcn? frfii;adc fiirsiil-
J;r rcll .

- Iiiir fcnrtotr är seclan - slclc Ni-
11(). I;iirst i clct iigonblickct blcv h,rrr
r'lrcdvctcn on'l:1tt h;rn btrrit sitt ansiktc
i koffcrtcn i fe nrton år och fann cll
viss trösr i, irm han iinclå förlängt sitt
ansiktcs ungdom och friskhct mcc{ så

rnång:r år.
Men försäljarcn log rrredlidsanrr.

- llemton år - sade han. - N1[gr11

se på kofferten. Den är ju alldeles sli-
ten, repig, nött och slut. Ingen kiiper
sig en koffert till av clen här typen och
inte kan j^g sälja den här för tion-
delen av de t ursprungliga priset ens.
N.j, rnin käre Nino, clen kof fcrtcn
köpcr jag intc av dig.

- Mcn - 
jämrade sig Nino bcstijrt

- 
j"g kan inte länrrra tillbaka pengar-

na, sonl jag lånade för inköper av kof-
ferten. Vad skall jag göra?

- Inte vet j^9, vad du skall göra,
min käre Nino. Jag kan inte betala di-
na skulder. Var och en betalar för sig
och bör betänka sig innan han lånar
pengar.

Nino lämnade honom bedrör'ad och
förskräckt. Han såg sig reclan i fäng-

Lcszah K<tlakou;slci är cn 37-,irig polsh prot'cssor i m<tdt'rn t'ilo-
sof ibistoria r:id V/arsza,*^as univcrsitct. Vitl sidan azt sirt verk-
sambct ägnar ban sig åt politisk publitistik, sbrivcr cssdycr,
artilelar, komedicr oc'b bcrättclscr. I)an bcrättclsc ai här pubti-
ccrdr, tdgan ur tidskriItut Polul, tror vi shall ge läsckrctscrt
cn biltl av f örf attarcn.

clsc t,ch r,isstc irrte till sig. I-lrrn ätcr'-
viinclc hcnr, cliir uppbiirclsnr:ln11cl1 rc-
cl:rn viintaclc på honom och anmocl:rclc
lrononr att påföljanclc cf ternr iddag in-
stiilla sig i donrstolen. Nino grubblacle
hcla nattcn. På nrorgonen fattadc han
ctt bcslut och for åtcr till dcn lilla sta-
clen Lipoli.

Denna gång begav han sig till panr-
banken, där man lånade ur pe ngar
mot värdeföremåI.

- Jrg skulle vilja ta ett lån på tre-
hundra patronaler 

- sade han. (Patro-
nal iir ett guldmynt i Lailonicn, så myc-
kct hade koifcrtcn kostat en gång.)

- Vad lämnar clu i pant? - frågaclc
pantbarrksägarcn.

- tr'litr vackra ansiktc, som iir orört
rv tiden och så oförgänglighetskoffer-
ten.

- Låt mig se - sade ägaren.
Från en hylla tog han ner den bok,

där priset på alla ansikten fanns upp-
skrivna. Han öppnade kofferten och
undersökte Ninos ansikte under försto-
ringsglas. Det var verkligen ungt och

r.riist;rn oriirt. Nino blcv litct rörcl, då
hrrn nu såg tlct sjiilv fiir förstir gångcn
på nrånga är. Så unclersöktc iiglrcn
ocliså koffcrten och Iörklaradc cftcr
nrång:r onr och mcn:

- Iriir ansilitct och koffcrtcn till-
sAmnrans kan jag låna clig två hunclra
patronaler men inte ett öre mcr. Om ett
halvår löscr clu ur allt för trchunclra
patronaler.

Det var hårcla villkor och Nino tve-
kade; den erbjudna sunrman var ju läg-
re än den hans skuld belöpre sig på. Det
fanns cnrcllcrtid ingen annan panrbank
i trakten och clct 'n'ar fcjr övrigt myckct
tvivclaktigr onl man skullc gc hononr
rl1cr någon annanstans.

- Det går jag mccl på - s,rdc Nino,
fcir vad kunde han annar göra? Han
lämnade kofferten med ansikret, rog
de tvåhundra patronalerna och begav
sig till sin lilla stad, där han ögon-
blickligen sprang över till sin granne
och borgenär. Han överlämnade två-
hundra patronaler och lovade art snart

Forts. på sidan 18
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Öksde tekniskq och mönskligo felfoktorer ökor krigsforon

dog från dog. vi hqr ett försvqr och vi hqr hemvörn - men

vor ör fredsvörnet, frågor Erlqnd Dqhm som studerqt kon-

fliktforskning vid Göteborgs universitets stqtsvetenskopligo

institution.

Statsmän och vctenskapsnlän f ruktar lika
myckct krig "genom misstag" sorn--krig ge-

nom aggreision. Det f inns ytterligare en
möjlig äisak till världskrig, som doch säl-
lan tlykcr .tpp i dcbatten.

Dei är krig genom trcdie parts inbland-
ning. Krig lian orsal<as "genom misstag"
nrcö på g-rund av cn treclje part utanför
två block som hotar varrlrlr. Hur?

Alta ländcr. och särskilt stormahtet'ua,
nrstar för det högmekaniscrade krigct, där
masliincn sliall nåstan samtidigt upptäcka
f icnden, varna f ör den och tltrota dcn.
T. o. m. Sverige kan via Stril/60-kedjan luft-
bevaknings- öch stridsledningssystemet och
automatiska Bofors-kanoncr och nu senast
IJarvkralieterna, möta ett luf tangrepp in-
nan det nått Sveriges gränscr. Soviet och
LISA är omgördlade av ratlarkedjor som
kan gc någrj'minuters varsel - f. n. mel-
larr cn hvart och 20 minttter onl ell
vätcborrrbrakct är på väg - i USA the Bal-
listic Missile Early Vainin;; System nred

centraler på Grönland, Thule,-ocl-r Fyling-
dalc i Yor kshire och Clear i Alaska. Deuna
yttcrsta försvarslinje som -iullkom.nas mer
åch met för varie dag, skall i teorin gc -ticl
för civilbefolkningen att rusa till skydcls-
rum men går i praktiken ut på att lämna
ticlsfrist föi v e d-e r g ä I I n i n g, dvs. hinna
svara mcd samma förintelsevapen; 4 minu-
ter efter det Fylingdales radarsöliare, som
når innanför östblockets gränscr, varslat in-
terkontinentalrahetcr på väg, lyfter engel-
slia vätebombslastade flygplin. Idag alltså.
fjörsvarsf orskn ingen går dels ut på att
minsha denna förvarningstid, dels att upp-
finnl antirobotar och antiantirobotar. An-
talet kärnvapenladdningar hal redan nått
"overkill capacity" - är tillräckliga - 

för
att Lrtrota fordeni befolkning - f. n. full-
komnas vapenbärarna, rakctarsenalen. Agg-
rcssionerna- mellan öst och väst balanseras
av "terrorvapen" avskrächnings- och
soökvapen som redan förintat tlet gamla
li"gr"1'tp"t "försvar", tlvs. att hindra en fi-

"t'til" 
-eiöura 

egcn nrarh. Nu hesvaras utrot-
ning tuctl uirotning "vedergälluing"'
Krisct är avklätt all hcroisnr, livar står
bloitad destruktion.

Utrotningsvapnen verkar så totalförstö-
lande att deras- konstruktörer och t. o. m'
statsmännen fruhtar att, hela jordens be-
f olkning, ia, allt Ievande på iorden utro-
tas - ni hat böriat värtia oss vid tanken'
Där man inte är'säker På det, är man i
varie fall säker nog att v'åca lämna siffror
på Törmodat antal nrilionei dödade i för-

t4

sta angreppsvågen; "varaltnan amerikan cf-
ter föista 

-'atomnedslaget' med sovjetryska
f iärrakcter", säicr atomf ysikern Edward
iellcr som hade väsentlig del i vätebom-
bens konstruktion; 8OO milioner döda bara
i Europa i första skedet i ett kärnvapen-
lirig, sä Chrusjtjev i januari 1963..D"et är i

nredvctande om cletta som tcrrorbalansens
ckvilibrister mindre talar on-r "seger" i

nästa hrig - då nu krig har blottat sin
nakna pandcstruktivitct, finns ju intct att
bcscgra, att erövra. liådc öst och väst fö-
rcslår i stället oftarc ett "ideologiskt krig",
som bcstår av inbörcles välståndstävlar-r,
"fredlig samexistens". Ktltrakrisetl var kau-
ske er-definitiv vändpunkt - en rörclsc
från det överhettade "nervkriget"' i ömse-
sidic bcsinning inför riskerna i att skärpa

"tt'hot för starkt, alltför nära tryck-på-
hnappen-gränsen.

Dcita kan ge upphov till optinrism, tro
på ökanrle bcirov 

-av 
förhandlingar - och

varför sl<ullc dct vara förbiudet att liksom
Arthrrr l(ocstler tro på framtida f rcdlig
tävlan mellan öst- och västmaktsysten-lcn'
när rle två kyrkorna, den katolska och
protcstantiska, 

'efter 
väldiga krig till slut

i:ird. set leva sida vid sida i f rcd. I\{en
sarntidigi f inns målrga av de f aror kvar
som Itotar frctlcn: iryck och tvång mot
härskarna i öst och väst från de maktstarka
grupper sonr tror på hot f öre f örhancl-
lin*ar, obcräkneliga faktorer' t. ex. revo-
Iutioner och streiker som kan skärpa ett
läee så att erl sida ei han dra sig tillbaka
,,år, ttot plestigeförlust, och därför bring-
ar läget tiil kolipunktetr. En svårlöst hon-
f liht utgör Västtysklands krav, att som

kornpcniation för' sin stora insats inom
NATO få dela USA:s rätt att använda ve-
dereällningsvapen. USA:s strategi i Europa
är att m<;Ia ahfatl enligt en graderad skala
mcrl honvcntionella vapen i "NATO:s
shö1d".

"Svärtlet" är de ltärllvapuetl sonl USA
f. n. har cnsalnrätt på att 

-använda. 
Efter-

sonl Västtyskland f ruktar att USA förr
övergcr cti anfallct Tyskland. än tryckcr
rtå rjcdcrgällninesvaprrelrs startknappar. sö-

ker det utrtt"ttningsvägcn rätten till siälv-
ständiga kärnvapå gltlom planerna -på
franski-tvskt atömsamarbete. de Gaulles
och Adeåauers riken trtgör samma bekyrn-
mer för väst som Kinas atomvapen för öst.
Av fruktan för att härnvapen sprides in-
rräffade det paradoxala att Chrusitiev och
Kennedy pei brev över Genår'e-ncdrust-
ninesförlhattdlatttat huvuden sökte 'träf f a

överenshotnmelser on1 [tro'/stopp och lior-r-

troll. N{en också nyt, okända politiska
konstellatiouer kan innebära hot mot fre-
den. Framför allt hotas denna av försvars-
systemens ökande automatisering kopplad
rä-.t't"n mcd kortslutna mänskliga fakto-
ler. Största krigshotet år nu som alltid
människans psyhe. Erich Fromm nämner i
sin sista bok ;'May Man Prevail?" att clc

flcsta amcrikaner icag*rar som paranoiker
lrentemot kommunister, man ser i clern

.iiaul"r som vill underkasta sej värlclen till
varje pris. Fil. lic. Filip Stcnson vid Freds-
höeskålan har varierat ett liknande tema
i sina böcker, han talar om en kollektiv,
politisk paranoia som yttrar sej i att alla
bu.t.. äf medvetna om riskerna, men bara
i'idt"g"r ätgärdcr som drivet' dem djypale
in i färor. Äan citerar sociologen C. Vright
l,{ills ord om den "militära metafysik" sonr

tar sct uttrl'ck i fortsatt kärnvapenupp-
rustning, trots att ttuvarande vapen kan
utrota inänskligheten till 150 procent-' Den-
na anrlliea tttiitta spridcs i cn värld där
alla ktrlturcr scdan 

' 
trrtninncs tider vttxit

f ast i våldstratlitioncrnas hot-f iirsvar'-cirk-
lar.

I ctt fcberskärpt läge, cliir de båda bloc-
lieir lacldat upp- f ull- larnrberedskap., kan
kl'ig tänclas genom tredie parts inbland-
nlng.

Tämligen snart kommcr dct att i dc

f lesta tökniskt utvecklade ländcr f innas
atorrrrcaktorcr. Plutonium' som använde s

vid framställning av uranbontbcr, är när-
nlast cn avf allsprodukt inom atomenergi-
industrierna. Pcntagon har fastställt att det
utom atommakterna nu finns tio andra län-
rler, sotn om några år kan ha kärnvapen.
Vad händer om en kärnvapenladdad vapen-
bärare fallcr ned i USA mitt under ett po-
litiskt krislägc, t. ex. likt Kubakrisen?
Världskrig.t not. startat, clen yttersta da-
gen trära. Eilcr vad sher om någon ano-
iivm nation fällcr cn atombomb iiver ett
iifekterat ornråde, där t. cx. revolution på-
sår. Dc håda sirlorna misstänker varann
öch griper till taktiska kärnvapen. Ef ter-
rrnl 'koituentionclla vapen bara anvlnds i
in!edningsskedct i näsia evcutuclla \tig,
och småirrig är lemrnar av det stora slut-
giltiga, ef tei'som f å nationer står utanf iir
blo.libildningcn, vore det orealism att hop-
p3s, att inte en förlorande pert snart över-
eå. f .åt't taktiska kärnvapen till vätebom-
ber. Resten sår sedan snabbt som att dra
necl en rullgaidin - försvarsmaskincn kon-
sf.r'ucras rcdan för blixtvedergällning. I no-
vcmbcr 1962 slutadc USA tillve rka bc-
nrannacle boml'tplan, som bär vätebornber;
clet f inirs nu 1.700 st.; de ersättes cf ter-
hand a't kulbaneraketcr' strategin bindcs
vid terrorvapen. Så länge ingen internatio-
nell överenskommelse om ati iclie tillverka
kärnvapen och om effektiv kontroll finns'

liha länge finns detta hot. Det räclier om
en enda makt cnvisas ha kvar liärnvapen

för att alla andra med rättar skall känna

sig hotadc, och'hur skall någon makt hind-



ra någon anrlan från dcss siälvrätt till nl-
tionell atornbomb? Exenrpei på komplika-
tioner utgör Kina, England och Frankrike.

Men kan någon vara vansinnig nog star-
ta ett sådant krig?

I krislägcn, rlär personlig makt är hotacl
bnrkar krigshetsare och diktatorsämncn
rikta inre missnöie mot
kanske är det de felslagna
ta åren i Kina som ligger
tnngs aggressiva tvärhet
mel.

yttre f iender
skörclarna de sis-
bakom Mao-tse-

och vapenslirarn-

Männisliomflssorna har för liinge sedan
överlåtit hanclhavander av dödsmiskirreriet
åt sina makthavare, ett fåtal bödlar be-
stärnmer allas öclen, specialisterna på hot
och krig sköter sitt spel ovan nationernas
huvr.rden.

Sedan ett sådant krig brutit ut via tred-
je parts inblamlning, kan dess hemliga Lrpp-
hovsmän förklara sej neutralr och 

-hoppas

på att de krigförarrde något lite begräniar
öcleläggelsen. Insen får nåfonsin något veta.
Stolkriget rrtplånar alla ipår. Troi. någon
rnaktgr_upu de har något atr vinna på 

'be-

gränsad förhärjelse x.,, jorclhlotet, liin clen
alltså starta eu nytr världskrig.

. Det finns yrterligere en möjligher rill -dock inte totait vcdergällningsiirig så
i alla fall folhnrord via tredje parts inblantl-
ning.

A-stridsmedlen är inte allenast de ymer-
sta vapnen. B- och C-stridsmedlen - bio-
logiska och kemisha vapen lagras också,
liksom cle ntrlileära, i overkiil -capacity. 

I
rlen allmänna och den politiskn .l.baitert
talas mindre om dessa vapen - varför? -medan arsenalerna av dem ökar. De passal-
utmärkt för att i tysthet neclsritte en ar-
mös eller en lokal befolkninss motstånds-
k1a.ft. Son-rliga är så anonyrna-och svårupp-
täckta att de mycl<et väl kunde passa en
liga, t. ex. arabiska sreter. rill arr för-
svaga lsraels befoikning.

Alla långtidsverhningar Av kärnvepen-
plo_v är. ingalunda kända de vanliga
biokemiska läkernecllen har framkallat reii-
stenta bakteriestamrnar och en del läke-
medelsforskare fruhtar nu ohända mutera-
de infektionsvirurs. Uppstår nya siukclomar

- antingen på grund av kärnvapenproven
eller genom de bioherniske läkem-edlen, blir
det möfligt för någon världserövraraspiranr
att öka paniken med kemiske och biolo-
giska stridsmedel vilkas verhningar liknar
den nya sjukdomens. Någon moralish åter-
håilsamhet är inte att vänta - den of f i-
ciella reaktionen på nobelpristagama Ha-
roltl C. Ureys och Linr.rs Paulings varning-
ar för härnvapenprovens resultat är hån
och beskyllningar för kommunism.

För agrressionsaktivister finns större nriij-
ligheter än någonsin under historien till
förstörelse. Det har alltid f unnits motiv
för härjningar. Numera finns dessutom för-
finade propagandanretoder till bucls
tivforshningens själsdiktatur skapar motiv
och rationaliserar alla impulser åt önskat
håil.

Overallt finns vapen f ör kriget
var e m o t?- Medvetet elier omedvetet lig-
ger det i varje destmktiv och paranoisk
statsledares intresse att innehavet av kärn-
vapen sprids ty desto större iir möjlighe-
ten att starta det pertekta anonyma krigs-
utbrottet.

Risken för hrig hänger hela tiden över
oss, och på grund av ökade tehniska och
mänskliga fel-faktorer sregras krigsfaran
från dag till cläg, natt efter natt. Vi har
försvar och vi har hemvärn - men var är
fredsvärnet ?

ERLAND D.AHM
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tuppen

och

Thore Dahl mest kiincl för sin ro-
mancykel om Gunborg, den ömsinta
och djuppejlande sliildringen ay etr
liri.nsligc barns uppväxt i en trång och
konvenrioncll nriljö - h;rr i höst utgi-
vit "Tuppen och Solfågeln" en slrnlinpl
falrler, srgor och nrinnesbilclc'r.

Hennes tema iir strängt taget clctsam-
nrr som i Gunborg-biickernr, ett tenrl
sonr är outtiimligt och evigt aktuellr.
Der är särlingens l<.amp mot clen lion-
ventionclll styrkan, clcn lvviklncle, clen
känsliga jsolcrir-rgcn icn irrnrtnci, fast-
låst viirld.

I F{arcn och .sniscln v c r hlrcn ett
han springer forrare iin snigeln, nlcll
sn igeln scsrar och hy llls ocl-r rii v en
förklar;rr "clen sonr I<omm er fiirst till
rnålet iir clen snabbasre" och Drofessor
Mullvad clocerar "rrr clet *ri huvucl-
lijst av haren art ge sig in i clenna tiiv-
l:rn, clär clet giillclc något för honom så
obegripligt som precision och clisciplin!"
Dcn föriiclm jukacle hrre.n lyclias clocli
fly och hamnar i err r',rnrbusksnår och
hittar så snråningonr c'lc sina.

I gräslroppan och myrorna represen-

terar myrornA ett stelbent klassar-nhälle
c{är ver en sin syssla sköter mec.lan
Iuften vibrerer Av uräshoppornas vio-
lincr.

Skapelsesaqrn och srrsan orn Set bc-
hancllar bibliska nrotiv. Vår herre i ska-
pclsesagrn har skapat jorclen på lek rnc-
rl och miinniskorna levclc, älskade och
var lyckliga till Iblis maktmiinnislian
fiirgiftacle viirlclen och fick nriinniskor-
ne ett gliimme sirr ursprr.rng och glönr-
nra sin fijrrnåsa art lyssna på sig sjiilvrr
och anclra.

Någrl blrnsl<ilclrirsar slurrr bokcr-r
bl. r. clen onr fosterbarner sonr plå*ls
ilv cn ofijrståencle fostcrnror, och s()nr
straffas fiir småstölcler och sängviitnins.

Ullr-Britts förlldrar tvingrr hcnne.
atr ila rrors en brusren blincltarm. Dct
iir Gegga som cljr vicl tre års ålcler, en
litcr-r nlarryr fiir cle "lagislias" oiijrstå,
cncle groteska striinshet.

'fhora Dahls tenra iir briinnancle :-tlitn-
cllt oclr hon känrper mor en onc.l viirld
mecl clen store konstnärens vlper-lr slirr;r
blicli, flr.rtusi och sliijnhet.

E. P.

solfågeln

En ny och
TORA

annorlunda

TUPPEN OCH S('LFÅGELN
I sagans och fabelns form berättar Tora Dahl om härsk-
lystnad och fördomar - och om en ursprunglig godhet,
dold av världens ondska. De små barnberätteilernä präg-
las av hennes fina blick för barnets särart.
| "Tuppen och Solfågeln" möter vi samma värme, med-
känsla och klokhet som i romanerna om Gunborg - och
de räknas redan t'i,,:ää:",'i;"r;;;r ritteratur

-Tff)EN. 

II'IB-
FöRST OCH FRÄMST MED BRA BOCKER BTLLIGT



Är skolqn obiektiv?
I;ortsiitutirtg irån sidm 5

mer metallslöjd. Men kommer föräldrarna att bråka om detta, så

kommer det också här att bli en ändring.
Frågan om mäns och kvinnors olika roller påminner om ras-

frågan. Kvinnorna uppfostras till större ansvar för barnen, till en
annan roll inom familjen. Därav följer att de uppvisar ett genom-
snittligt annorlunda beteende på arbetsmarknaden än männen -skaffai sig kortare utbildning, söker sig till en snäll sektor, fram-
förallt kontorsyrken, vårdande yrken och tempoarbeten inom in-
dustrin. Och av att kvinnorna sonl grupp rrppför sig annorlundl
iin männen följer, att de cliskrimineras av arbetsgivarna och ofta av
nrenliga arbetskanrrater. Genom att de behandlas som grupp och
inte som individer, råkar också den kvinna som skaffar sig utbild-
rring och som har yrkesambitioner ut för diskriminering. Det finns
massor av fakta i könsrollsfrågan, som kan påverka attityder och
undanröja missuppfattningar. Dessa fakta undervisar skolan inte
om, trots att de har den allra största betydelse för hur eleverna
kommer att utforma sitt liv i framtiden.

Men också här är det fakta som är alltför komplicerade för att
barn på lägre stadier ska kunna förstå dem. Här skulle man också
ta till suggestiva medel. Den suggestion som skolan nu utövar, går
nästan helt i riktning av konserverande av traditionella roller. Den
familf som beskrivs av läroböckerna för småskolan är också av den
traditionella typen med pappall som går till arbetet och mamman
rom sköter hushållet.

Många barn som har föräldrar sotn båda arbetar och som kan-
ske var på daghem när de var små och som får mat som är gjord
på halvfabrikat och färdigköpta br.rllar, känner inte igen sig i biic-
kernas värld.

Men om man å andra sidan bara visar familier där mamman och
pappan arlretar och delar på hemarbetet, så skulle många barn, vars
föräldrar lever på det traditionella sättet, känner sig vilsna.

Jag tior man får kompromissa och visa familjer av olika typer
och säga att somliga har det så här och andra så här. Men när man
visar barn och ungdom ska man inte kompromissa, utan då ska
pojkar och flickor visas när de hjälper till med samma saker hem-
ma.

Visar man bara traditionella attityder, så tar nran parti fiir en
oclemokratisk inställning.
AR STIL OCH HYFS DET VIKTICASTE?

JOACHIM ISRAEL: Varje gång det har varit oroligheter
på Hötorget, så är det alltid några sonr säger, att vad ungdomen

behiiver är stil och hyfs. I'lfter vrtl ias fått vctn, finns det htrrscr i

skolan, som lär ut stil och hyfs.
Jag har aldrig förstått vad stil och hyfs är för någonting. Jag v9t

bara- att gymnastiklärarna talar om stil. Att man har ett rak-
ryggat säti- och skjortan kqäppt. Men ve-m säger at_t_ det att ha
silöitan knäppt är ett bra skydd mot rasförtrycket?Vem-sägeratt
den som resei sig i en spårvagn för en kvinna, inte har de värsta
könsrollsfördomarna?

För några år sedan gjorde iag en undersökning i Stockholm och
fråeade vissa föräldraf vad de ansåg vara de mest komplicerade
pt'oblem som de hade mött hos barnen. Det visade sig att en del
ia så hiir: Det värsta problem jag har är att min unge inte vill boc-
ka ordentligt, hälsa fint. Andra kunde säga att min unge vaknar
ibland om 

-nätterna, 
har mardriimmar eller kissar i sängen ellcr

något sådant. Det visade sig att de båda grupperna skilde sig i
andra egenskaper. De som visat sig angelägna att deras barn lärde
sig att iacka öch bocka och hälsa med rdtt hand, tyckte det var
bia med lydnad, ordning och disciplin och att barnen skulle lära
sig att underordna sig, därför att detta var viktigt i livet. De som
däremot ansåg sig ha mer psykologiska problem - rädsla, ångest
osv. - de häde mer den inställningen att man ska vara kamrat
med barnen, vara tolerant.

Alltså förefaller det finnas ett samband mellan betonandet av
yttre hållning och auktoritativ inställninB. Jag skulle tro att ett
äv de största problemen som vi har i skolan idag är att vi fortfa-
rande lever kvar i de gamla auktoritetsföreställningarna.

När nazismen kommer på tal, så tror iag att det är ett väsent-
ligt drag hos denna den mest auktoritära av alla riktningar som
aldrig nämns, nämligen just dess betoning av ordning, lydnad och
tlisciplin. Det finns ett uttalande av Hitler vid en partidag i Niirn-
berg, då han såg dessa hundratusentals människor uppradade i
raka linjer, ordentligt uppställda: Jag har aldrig sett Tyskland så

vackert.
Detta är en grundhållning hos den auhtoritära människan, som

håller på ordning, lydnad och disciplin. Det är detta som vi har
rätt mycket kvar av i skolan. Det skapar disciplinsvårigheter, där-
för att man å ena sidan har en målsättning men å anclra har man
medel som inte längre motsvarar denna målsättning.

Det är också viktigt att ta hänsyn till att vi lever i ett samhälle
där det inte bara finns en värdering, utan en hel rad. Det är bara
naiva människor eller fanatiker som tror att det bara finns en mo-
ra[. Folk har olika moralföreställningar som sammanhänger med
om de lever på landet eller i staden, om de är religiösa eller inte.
om de tillhör medelklassen eller arbetarklassen, om de är gamla
eller unga.

Men i skolan finns det blott en norm. Man kan t. ex. Iäsa hand-
ledningen för sexualundervisningen, där det står: skolan ska bi-
bringa samhällets värderingar. Vem är samhället? Ar det de som
tillhör arbetarklassen eller de som tillhör medelklassen och
har olika värderingar. Ska man förmedla kristna värderingar eller
ickehristna?

Vad skolan bör lära ut är att vi lever i ett heterogent samhällc,
att man i livet överallt möter människor med olika sociala nor-
mer och olika beteendemönster. Att man inte a priori ska döma
utan leva mer tolerant och hänsynstagande. Vad skolan behöver
är inte stil utan framförallt tolerans, rörlighet och hänsyn till
andra. Vad skolan ska lära ungdomen är att vara kritisk, att inte
acceptera vad som helst. Var kritisk, ta inget för givet, använd
ditt huvud.

LAT ELEVERNA DISKUTERA
CLAES NORDEEN: Elever som varit på folkhögskola har

vid undersökningar gjorda på socialinstitutet visat en speciell och
mer intensiv aktivitet än studenterna. De vågar fråga mera, vågar
till och med ifrågasätta det som läraren säger. Jag ska försöka re-
dovisa några erfarenheter från mina ue år på Brunnsviks folkhög-
skola.

Det är givetvis skillnader mellan folkhögskolorna, men gene-
rellt gäller att det är vuxna elever som kommer dit och av fri vilja,
vilket är viktigt att hålla i minnet. Man har en mycket bestämd
vilja att studera i denna vuxna ålder. Man har spända förvänt-
ningar av resultatet och man har mycket bestämda mål i sikte.
Man kommer från olika miljöer, från stad eller landsbygd, och man
har olika yrkeserfarenheter.

Studieformerna på folkhögskolorna varierar rätt mycket. Ty-
värr kan man finna de allra grövsta skräckexemplen på den gamla
skolan just i folkhögskolornas miljö och jag tror att man kan
hitta dem på landstingsfolkhögskolorna.

Vi kan ju ta ordningsföreskrifterna. SSU gjorde för något år se-
dan en enkät om vilka ordningsföreskrifter man hade på olika
folkhögskolor och fick in 42 svar. Resultatet var rärt skrämmande.
Man kom fram till att besök i varandras rum var helt förbiudet
på 15 skolor. Besök på rummen var tillåtet några timmar vid var-
je veckoslut i 10 skolor. Besök i varandras rum var tillåtet till
kl 21 varie dag på 14 skolor. Sådana förbud och bestämmelser sak-
nades i tre av skolorna.

I den miljö iag själv kommer ifrån, Brunnsvik, är man mycket
modern. Där tillämpar man nämligen den metod som man tilläm-
par inom bildningsarbetet. Det är kul att konstatera att iust de id6-

I:rtrts. på sidan l')

Ir{u kan lr{i köpa

PÄLSAR på

20-KONTO*
till liontrrnt;rriscr utrn riintor

't'Lret:rlrr 2A olo i hlnd;rcnning och rcstt'rlntle på 20

nrånarlsbetaln ing:rr

Sc säsongcns v.lckrrr piilslr i vår nyrt spccialbutili

CARLBOMS PÄLS
Karlbergsvägen 46

Månclagsöppet till kl. 20.
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In svensk fenrilj liirper trngefiir tvåtnse n

liiltl rnlt onr året. Ilyra personer. Venr
blr herr rlen diir rnaten? Den s<>nr gi;r
clet, får gärrrl lite långe arnrxr av xtt
kånka på ö1, potatispåsrr, kiittpaket,
kålhuvuden etc., etc.

Om man intc på iilclre clrr vill få ont
iarmrrnl av ellt nran clrar till huset
liln nren sk,rffl sei en

shoppingvagn
I)en är utnrärkt rtt hrr vicl många till-

flllen i livet; niir man sk,r gå och tviittrr
liemi.skt, clre henr nrat och så viclare.

Den skl var.t stabil och hållbar
kunna lnvändas liinge uten att gå siin-
cler. Det slir gå lätt ett clre clen. Hjulen
fär inte vara fiir snrå, nrecl fijr smala
gunrmiringar på, utrn nrinst 18 cm ;

cliameter och n-rinst 2 crn brecle ringar.
Hjulen ska sitta långt från vlrancira,

nlen inte sticka ur itrafiken så folk
snubbler på c{en-r. När nr;rn ställer clen
ifrån sej, tom, slia clen inte strax viilt:r.
Helst ska clet vara två stå-.stiicl, rätt
långt ifrån varanclra. Tjockt hancltag
ske clet v1re. rnnilrs får nran ont i hiin- Chi-yuan.

iir viilcligt stor och cluger nog till det.
I rvdelningen sonl säljer sådana sa-
ker fick jag syn på en sådan grej. lo,
nog var den stor alltid, och tjock, av
virke som hade försetts med mässings-
band och ett handtag. JaS ver in,te, men
inte hede clen passat till jusr den lilla
garcleroben henrma. Jag tvangs att sägl
nej. Trots rtt clen "birr. kostrde 41 -k ronor".

Men nu skell clet r:å, tyckte jeg. Alltså
gick jag upp till NK - Norc'liska Kom-
paniet som har "lllting". Vissc, sar

en dam vicl upplysningen. Visst inre,
upplyste oss inte mindre än fyrr av-
clelningar i NK. Det vi fick reda på ef-
ter ett ha sprungit och frågat oss fram.
Jo, sa man till sist: Vi har en järnvaru-
avdelning. Där har clom säkerc vrd ni
frågar efter. Dom hade paraplyställ.
Men de kostade 156: -. Av järn!

Kom inte och säg att "vi har allting".
Iltt litet, enkelt paraplyställ för sådär en
15-20 kronor, gärne av rotting men
invändigt klätt med någonting av pl:rst,
det skulle pesse. Förresten: Varfijr inte
helt av plast - nren inte i så skrikige
li u lii rer"

Len'

.l

i

I

Tiineiz Ajtmatov:
FRÄN BERG OCII STAPPER

[-ouis Arasrrn, I]rlnkrikc: "Frir mig iir den-
nL7 berättelse den vackrasre k;irleksbistoria
jotg läst..."

298 siclor. Pris kr. 8:25, inb.
Inkl. onls.

Krn rckvircras clirckt från förlagc. Bil-
lieastc sättct vid rckv. är att sätta in be-
Ioppret pir förlagcts l)ostgiro 35 60 60 r>clt
skriv på telor.rgen vrrcl sonr önskas.

FORLAGS AB INTERNATIONELL REVY
Borgargatan 8 - Stockholm Sv

KAOS
i Gamla stan

är cn vlsrcstarlralrg s()r.11 Saga Sjöberg
öppnat och s.lr.r blivit alltrler populär
fiir sitt franska kiik och sin ljuvliga at-
r-r.ro:;fär nrccl såns och rnusik från kl 8.

Kaffe rlecl våffl.rr iriin kl (' 
- Oppct

rill kl 1 1.30.

om paraplyställ
Hrr ni vrrit i cle viilf yllcla af fiirerna
och tänkt er ni skulle ha en sak, och
funnit att denna enkla sak helt enkelt
inte fanns! Nå, så har det gått för mig

- och jag är säkert inte ensam om clet.
Vi skulle behöve ett - paraplyställ.

Iltt vanligt, enkelt men änclock prak-
tiskt ställ; man behijver cJer - speciellr
under sådanr somrar som vi haft n-recl

smilancle regn. Hijsten har ju firr all
del vrrit fin. Affärernr ellcr man kan
säga varuhusen har ju en såclar-r mess.l
:rv blrncl annar paraplyer, xtt der n.råste
vxrx en enkel historir att också finna err
paraplyställ. (Som c{et nu är har man
tvingats hänga paraplyerna bland yrrer-
kläderna i garderoberna, fiir någonstans
måste man ju i rimlighetens nrnrn h.r
clessa niidvändiga "plagg").

Forst gick vi till en [,PA-affär. E,f-
ter en stunds letande v.lr expecliten
tvungen att beliänna: Nej, clet hrr vi
inte !

Nästa affär var ert Kvickly-varuhus.
Här skall ju allting finnas. Trodde jag.
Där fanns en expedir som visste atr så-
dlnl clär paraplyställ, det hade man nn
inte. Men hon hade själv segr till en
liuncl: Vrrrfiir inte ta en snriirklrna. Den

-,=-ES9F,S.^*,otltl\M/
(\_-,,\v

Stora Nygatan 21 -" Tclcfon 20 58 86

Hon skulle gå ut efter ö1,

efter ö1, efter hoppsasa, r,

clernrr. Och om .ler går rtt f,illr uer, niir
nrln åker Lruss mecl sin lille vrlsn, iir rict
iinnu b:ittre.

.feg tycker, rtt s.iiilve viiskln slirl v,rr,r
ogenomskinlig; det angår ju ingerr vrrcl

slags korv jag kiiper, och clen bijr h:r ett
skyddande lock mot snö och regn, i
form av en klaff med knytanorclning.
irinns inte c{et, krn man lätt sy i ctt
svert bancl själv.

Det finns någrl styckcn olikl n1o-
cleller i hancleln att välja på. Ingen rv
clom uppfyller allr n'rina forclringrr hiir
ovan, men någrr är rätt bra. Den sonr
bor i och bam hendlar i ett fiirstacls-
srmhälle kan ha en "stxtit)nsvagn", rik-
tigr stor och redig, sont inte behöver
tas mecl på buss eller 'f-bana. Stock-
holnrs St';rds Arbetsvårclsbyrå tillverkrr
två olilir stora vagnxr av ståltråcl.

En brl vagn enligt min erfarenher iir
I{illoverkens i Värnamo. Den sälis ijve'r-
allt, h:tr visserligen lite små hjul och
trillar lätt ikull när clen är tonr, men
c'len hlr visat scj vlra mycket sterk och
tålig och clcn trr intc stor plats ibussen.
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kryss 7
Lösningcn skall i,,rt,r
den l5 lecentber. l)c
rtingartt,r bclönas mcrl

rcdtkItottt'n tilllttnlt t('r7rlJ1

tre t'örst itltPnatlc riitta ltis-

bola priscr.

Uinnare kryss 5
De tre försg öppnade rätta lösningarna
till kryss 5 hade insänts av Sigrid Hul-
tare, Stockholm, Betzy Källström, Upp-
sala och Inga Jakobsson, Göteborg.

Det vockrq qnsiktet
I:orts. lr,in sidan 1.1

irtcrliirnne rcstcn. FIrtt visste visserligcn
intc hur h,rn skulle komml över clenurr

sllnrmA, men något annat kuncle han ju
inte säga. Grannen gick med På att
återtega sin klagoskrift till domstolen,
men hrn förkunnac{e, att på återstoden
ämnrcle l-ran inte vänta länsre än ett
halvår.

Nino vlr nedshgcn och råclliis. Fi;r
irgc''nbliclict bchijvcle htrn inte f ruktl
f ör f ängelset, men hrn hacle ju stor;l
skulclcr och inget ansikte.

I)e sex månac1crur gick. Nino giordt'
ihiirc'ligr, febril,r fiirsijli att sliaffa peng-

er för att betlle grannen och li;sr tlt
ansilitet f rån prntbrnken. Allt fiirgii-
ve.s. Ytterliglre tre rnånacler fi;rgicl.
oclr clen otåligc srtnnen inllclc på nytt
cn kl,rgoskrift till clonrstolcn. Dc't blcv
pr()ce:is och Nino klstlcles i fiingelse fiir
sin a sk r"r lcl er.

Pantbanksäglren i Lipoli väntltlc
lär-rge på xtt Nino skulle liisa Lrt sin

lioffcrt med ansiktet. Då han slr'rtlicen

hrcle nog .rv väntau och insåg att den

var förgäves plockacle hen fram Ninos
ansikte r.rr liofferten och g,rv det åt sine

brlrn att lelia nred. De gjorde en boll
.rv Ninos ensikte och s;pclecle niitboll
nred clen.

Dct v:rr snert ingeit som anacle cns,

att clen ganrlrr bollen var clen unee Ni-
nos en gång så sliöna ansikte.

\4cn Nino vet ingenting. Han sitter
clir i fringelset ocl-r har åtnrinstone en

triist. För alla :rorl han slmtllar mecl

berättar h;rn, att han hrr ett vackc'rt,
ett mycket vackert rnsikte , sc)nt intc
förstiirs av ticler-r.

" f ag har verliligen hele trrktcns sliii-
nrste ansikte beriittar h:rn.

- Der iir vrckrrre iin ellt ni kan fcj-

rcstiillrr er. Det är nerlåst ien special-
koffcrt, clär clet inte han förstöras. Ni
får se. Ni får se, hur vackert det är!"

Så tröstar sig Nino i fängelset. Han
sitter där alltjämt och är säker på, rtt
han har världens vackraste ansikte.

I clen lilla staden är det n-rånga män-
niskor som beklagar honom. De anser

att Nino är olycklig, fastän han själv
bär skulden till sin olycka, då han ju
borde ha vetat, att bara mycket rikl
människor kan tillåta sig koffertar, där
vackra ansikten bevaras fläckfria.

Pantbanksägarens barn leker emeller-
ticl på gården med bollen, som blir säm-

re mec{ varje c{;rg och snert inte duger
liingre.

(Ovc'rsättning: Ingl Zawrdska.)
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AR SKOIAN OBJEKTIV?
Forts. t'rån siclan 16

erna börjar växa fram även inom andra studieformer. även om
man tycker att der går litet långsamt där.

För många.folkhöglkolor 
--mlen tyvärr inte de flesta - gäller

att -undervisningen präglas av flervägskommunikation. Det är" inte
en Iärare eller en gammal lärobok som beskriver fakta, utan under-
visningen präglas av diskussion. Man frågar och diskuterar.
, vad har det gett för resultat på folkhögskolorna. som sagt har

deras elever uppvisat större aktivitet än studenterna. Från Biunns-
vik kan jag nämna att av de fyra elever som under de senaste
ären sökt och kommit in på sjuksköterskeskolor därifrån så har
två varit manliga. Det tyckär iag, är ett vackert exempel.

.Ngsot av folkhögskolornas anda måste in i undervisningen i all-
mänhet, tror jag.. Talet om att derta ju _gäller vuxna elevei vill jag
besvara: Pröva det. Även för yngre eläver.
VI HAR FOR LITE TID FOR BARNEN

MARTA '\ilf ESTRELL: Som gammal barnavårdsman har
jag sysslat med barnafrågor under många år av mitt liv. Vi som
är både mammor och socialarbetare oroar oss för hur vi ska kunna
hjälpa den här- ungdomen som ,är på glid eller är väldigt nära att
komma på glid. Vi kan ju tänka på kravallerna för eri tid sedan
och fråga oss: hur kommer det sig?

Är det inte så att våra barn och ungdomar känner sig vilsna och
qtryggl? Des-sutom tycker de. att livet är glnska trist öch tråkigt.
De tycker till -och med att det är meningilöst. Jag har hört däm
som- säger: varfö-r ska jag utbilda mig, varför ski fäg ta studenten,
.varför ska jag fortsätta att studera? När som helit kan det ju
hända att någon trycker på en knapp någonstans och så är hela
jorden förintad.

Sådana resonemang _har iag hört från intelligenta gymnasister.
och man kan förstå dem. De intelligenta av dem har lianske inte
lust -at-t göra någon karriär, ro- ardi" tycker är stimulerande. vi
förebrår ofta undomen för atr de intg har några ideal, därför
att de inte har samma ideal som vi andra. De troi inte som vi på
framåtsk-ridandet, _ att de sociala reformerna ska medföra lycka
och tillfredsställelse. De har sett igenom så mycket av de' här
schimärernai som vi lindar in våra ganska egoisiiska motiv i. vi
har lrppfostrat dem i konkurrensandi. Vi kan bara ta betygs- och
hetsjakten och.poänghetsen som- de_ ha!. Jas tror att dät" ligger
mycket gott i_det, men vad jag skulle vilja lfierlysa i skolan äi"en
större gemenskap i klasserna. Att de skulle känna att de var ett
lag som kunde åstadkomma något fint tillsammans. rag tror nämli-
gen att det skulle göra dem bättre skickade att tiils;mmans med
arbetskamrater skapa ett gott arbete.

. P:t ,i. ingen_verklig gemenskap. Föräldrarna har mycket litet
tid för barnen. De arbetar och knögar för att ställa det iå bra ,o-
nöjligt och skaffar alla möjliga maleriella förmåner. De har bilar,
båtar, sportstugor och allt vad man kan önska sig för att för-
driva fritiden. Det är bara en sak som de inte har oöh itrtt"rrt inne
längtar efter och det är verklig gemenskap. De kanske skulle behö-
va en mamma och pappa som hade tid atf lyssna till dem och deras
problem. Som k-anske kunde- ge dem trygghet. Nu kommer jag in
på hemmens roll, men det hör intimt 

- 
s-imman med skolar. ivt.,

samarbete mellan hemmet och skolan.
När det finns en företeelse som nazismen som medfört så fruk-

tansvärt mycket lidande, så måste vi såvitt jag förstår lära barnen
att den är något ont. Därför behöver vi iirtä låra vära barn att
hata. Hatet var ju Hitlers främsta medel för att ena sina lands-
män till krig. Hatet måste vi väl få rubricera som nåeot som för-
stör samlevnaden mellan folken. Det berättas om ä *"r, som
kom till Bernhard Shaw under sista världskriget och sa: Ja men
nu måste Ni väl i alla fall medge, nr. sha#, att kristeridomen
spe.lat ut sin lol!, - Varför der? 

.såvitt 
jag vet har den ardrig

prövats, svarade Shaw.

LIVET AR INTE MENINGSLOST
J-q4CHIM ISRAEL: Det är två saker som jag inte är enig

med Märta vestrell. om. J1g tror int! att man så generellt kan säga
att våra barn är vilsna ocli tycker livet är meniägslöst. Det finis
många barn som inte upplevei det rå. Jag har inte i"-*a förståelse
om någon säger: varföi ska jag utbilda migr om det kanske finns
nägon som.trycker på.en knapp? Min son gick för någon vecka
sedan och demonstrerade vid din amerikanskå ambassadän för vi-
etnam. samtidiqt fick han en upplevelse av att det var ett sätt att
minska risken för att någon skulle trycka på en knapp.

Jag tror inte heller att den längre fritid-en och ökäde materiella
standarden har lett till att upplösa familjen. Tvärtom visar socio-
logiska undersökningar, finns- det mycker som tyder på att TV:n,
somm-arstugan, bilen osv. innebår att familfen 

-samlis 
mer. Man

ser på Tv och diskuterar sedan det man seit. ofta finns det ett
stort gemensamt intresse mellan barnen och fadern om bilen. Man
behöver inte vara så pessimistisk på den punkten.

så till hatet. Det fihns saker soh ska hatas som pesten. Man ska
inte visa tolerans med de intoleranta. Men hatet år mer kompli-
cerat än så. undersökningar visar att hat hör samman med 

^ 
en

känsla av rädsla, osäkerhet och otrygghet. Man skapar alltså hat
g.e.nom att skapa rädsla. Barnen måste känna tryggher hos sig
siälva
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fru LwHe#*kwfrffimffitr

eller
fueW#h r ffiffir*ffi#rtes*

fröken

Vi har i höst begåvats med ny reform

- en titelreform. Det var sofil bekant
ett par av våra största morgontidningar
som lanserade den genom att förklara
att de för sin del skulle komma att
tillämpa endast en titel i fortsättning-
en - bortsett från yrkestitlar - och
kalla alla kvinnor för f r u.

Vi måste nog erkänna att vi är mått-
ligt begeistrade. Inte så att vi tycker
att den nuvarande titelmässiga uppdel-
ningen av kvinnor efter civilstånd skul-
le bestå, utan närmast därför att valet
föll på frutiteln.

Det är föga troligt att en ung flicka
pä 16-17 år vill bli titulerad fru, an-
tagligen låter det ganska "tantigt" i
hennes öron. Därtill kommer att fru-
titeln alltjämt utgör en slags symbol för
den gifta kvinnans beroendeställning.
Trots det goda uppsåtet i titelreformen
så är det svårt att frigöra sig från
misstanken att det kanske ändå ligger
litet av gammalt könsrollstänkande un-
der ytan: Att fru skulle vara litet fi-
nare, litet förmer än fröken. Varför
valde man annars inte fröken? Säkert
hade det tagit sin rundliga tid att få
även den titeln allmänt accepterad -för det är kanske heller inte så lätt att
få gamla fruar att bli fröknar. Men för
yngre generationer hade det absolut
framstått som det mest naturlig1 att
få behålla den titel man från börian
haft även om man byter civilstånd'

Men när allt komrner omkring finns
det nog mera väsentliga ting att inrikta
reformverksamheten på om man verk-
ligen vill bidra till att utiämna rådande
könsroller" Redaktörerna för våra sto-
ra dagstidningar borde intressera sig li-
tet mera för vad som står i de egna bla*
den. För det är väl inte bara på ledar-
sidan som det är tillåtet att vara köns-
rollsradikal?
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