


Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska kvinnors vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades
föreningen Frisinnade kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati
och för kvinnornas likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-
arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och
för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla områden av det ekono-
miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-
nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all
kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-
tidsarbetes grundval.

Är 1946 anslöts Svenska kvinnors vänsterförbund (Swedish women's left
federation) till Kvinnornas demokratlska världsförbund (KDV).

KDV hade'1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-
ner medlemmar.

HAR DU GLOMT
förnya prenumerationen på Vl MANSKOR? Det är i så fall lätt reparerat: an-
vänd bilagda inbetalningskort! Prenumerationspriset är oförändrat 10 kronor.

AR DU MEDLEM
av Svenska Kvinnors Vänsterförbund? Om inte kan Du bli det genom att sän-
da in årsavgiften för 1970, 15 kronor, direkt till förbundet. Genom medlemskap
stöder Du de strävanden för vilka denna tidning är språkrör. Tillhör Du redan
förbundet men bor på ort där SKV-avdelning saknas 

- 
eller har Du av andra

orsaker svårt att deltaga iavdelningsmötena, sänd då in årsavgiften på bilag-
da inbetalningskort. Ärskortet kommer sedan omgående.

SISTA RADET{
på inbetalningskortets talong upptar något som vi kallar stödbidrag och som
väl inte behöver någon närmare förklaring. Som de flesta små organisaticner
brottas vi med ekonomiska svårigheter. Har Du råd och vill Du ge oss ett lltet
handtag så är vi mycket mycket tacksamma.

SKV:s förbundsexpedition

Till Sydvietnams kvinnor och barn
I sällskap med den lilla Vo Thi Lien från Song My 

- 
hon passade för övrigt

på att fylla 13 år iStockholm 
- 

och den 21 åriga Pham Thi Lien fann vi en
gammal vän till oss, fru Le Thi Cao, som tillhör ledningen för den sydvietna-
mesiska befrielsefrontens kvinnoorganisation.

Det var i oktober 1966 hon gästade Stockholm i samband med den inter-
nationella konferensen till barnens skydd.

Återseendet blev varmt och fru Cao bad oss upprepade gånger att ttll alla
goda vänner i Sverige och alla medlemmar i SKV överbringa hennes varma
hälsningar och tack för aldrig sviktande solidaritet.

Till vår glädje var vi också i tillfälle att överlämna 1.000 dollars för våra
vänner i FNL:s kvinnoförbund samt en skrivmaskin och en bandspelare.
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INF'OR 197O.TALET

!nför det nyo decenniet vill Vl MÄNSKOR bekröfto ott våro strövon-
den kommer ott fortsötto enligt de riktlinier vi tidigore uppdrogit.
Alltså 

'

Vi vill bidrq till qtt rnlnskq mönskligt lidqnde.
Dörför ör de förtrycktos sok vår.

Kvinnor finns i ollq förtryckto grupper. Dessutom ör de såsom sådona
undertrycktq öven om mångo ov dem irrte könner dei.

Vi vill bidrq till qtt röddq frqmtiden.
Dörför orbetor vi mot miliöförstöring, niot
mot krig , för bqrnens fysisko och psykisko

hunger, nnot våldsmetoder,
hölso.

I

Vi glöder oss över ott våro synpunkter på bornens och kvinnornos
behov fått stod i årets stotsverksproposition. Mon föreslår en ökning
ov driftbidrogen till doghem och fritidshem. Principen om individuell
beskottning ör fostslogen. Finonsministern hor direkt utiqlqt ott hon
vill underlötto för kvinnor qtt bli siölvförsörionde genom eget orbete.

Vi glöder oss över Ströngs ståndpunktstogonde övetr om vi ör med-
vetno om ott hon tönker mer på behovet ov orbetskrqft och mindre
på ott kvinnornos möilighet till ökot sqmhöllsinflytonde vöxer genom
ott de mer ollmönt blir ekonomiskt siölvstöndigo.

Vi ör medvetno orn ott medcrn ekorromisk iömlikhet isomhöllet
möter mångo hinder - hur efterströvonsvörd den ön ör - så ör kvin-
nornos iömlikhet med mönnen redon logföst och möiiig ott snqbbt
förverkligo.

Vi hoppos ott gruvorbetornq genom sin dyrbono streik skoll ho
vunnit qtt mönskovördet kommer på hedersplots både i gruvorno och

i helo vårf orbetsliv.

Vi sörier över ott vår vörld idog ör våldets vörld.

Vi fruktor ott vördnoden för vetenskop och teknik skoll visq sig
innebörq en nyfikenhet till döds eftersom volet ov forskningsuppgif-
ter olltiamt torde kommc ott bestömmqs ov ekonomisko hönsyn eller
qv rödslo för ondro somhöllsformer ön den egnq cch inte ov hönsyn
iill mönsklighetens behov i ollo lönder.



Till rninnet av Lenin

Den 22 april 1970 har hundra år f örflutit efter Lc-
nins födelse. Hans r'ärldshistorislia gänring utfördes
tunder 54 ler.nadsår.

När han vid trettiofem års ålder besökte Sverige
för första gången var han föga känd i vårt lar-rd och

andra länder men en vidir känd socialistisk ledare i
Ryssland n-red fyra år i fängelse och i Sibirien bali-
om sig. Äret efter Sverigebesöket ledde han den bol-
sjevikiska gruppen vid Rysslands socialdemokratiska
arbetarpartis fjarde kongress i Folkets Hus B-sal i
Stockholm. Hjalmar Branting talade vid både öpp-
nandet och avslutnir-rgen och gladde deltagarna ge-

nom att meddela att den svenska partikassan skulle
svara för kongressens kostnader. E,gentligen var det
två partier sonr sanrranträdde. Den revolutionärr
gruppen som var i rnajoritet på Londonkongressett
kallades bolsjeviker efter det ryska ordet för flertal
och der-r opportur-ristisls.a t-nitroritetetr, nrensjeviter, ef-
ter motsvarande ryska ord.

Kongressen var strängt illegal. Polisen fick reda på

den först när den var slut. Hur skulle den kunnat
ana att dessa flyktingar med nrönsrergilla pass, även
ollr namnen inte var deras egna, bara elva år senare

skulle leda historiens första segrande socialistiska
revolution !

Ler-rir-r återkon.r till Sverige sanrllarllagt fenr gånger.
1910 korn han hit för att möta sin tappra, okuvliga
moder'. Han var n-rycket fäst vid henne. Hennes

äldste son hade dörnts till döden för er-r attentats-
plan n-rot tsaren och hängts" Alla hentres bam blev
revolutionärei' och hon hade utstått r-nånga förödmju-
kelser när hon komr-r-rit med paket och fått tala rned

dem en stund genom polisens galler. I Stockhohn
möttc hon sin son \X/ladimir för sista gången och
hörde honom taia offentligt för första gången. Är
1917 blev han ledare för revolutiouen i Ryssland
men hon hade avlidit året iunan.

Lenin gjorde el1 stor insats i den socialdemokra-
tiska Internationalen för att r-r-robilisera arbetarna till
kan-rp mot kriget. Det kändes i luften att det stora
kriget förbereddes och den stora fredskongressen i
Basel 1912 manade arbetarna att använda alla medel
för att hindra det. Därför blev det ett hårt slag för
Lenir-r r-rär socialdemokratins ledare i Tyskland och

Osterrike, och senare i de andra krigsländerua, svek

alla utfästelscr, slöt upp kring krigsrcgeriugarna ocir

sände sina unga medlemnrar att stupa i skyttegra-
van1a. För Lenin var detta ett klart förräderi sonr

sprängde Internationalen.
Nu ställde han parollen onl det in-rperialistiska

krigets förvandling till ett inbördeskrig mot de egna

2

krigsrege ringarna, oln soldatcrnas och arbe tanras
uppror för att framtvinga er.' fred utan erör'ringar
och skadestånd.

Sedan 1907 r,ar han tvingad till ny emigratioir.
I Schweiz påbc;rjade l.ran sitt stora arbete om impe-
rialisn-ren och sina arbeten om maliterör'ringens pro-
blem. Marx och Engels idder konkretiserades för de

nya betingelserr-ra. Dittills hade man ansett att en

socialistisk revolution bara kuncle segia istörre ir.r-

dustriländer. Nu under krigcts lrctingelscr konr Le-
nin rned sin nya analys: revolutionen irotnmer försr
i dct land där impcrialismens kedja är svagast. Det
ryska tsardömet, som murknat till sammaubrott, var
der-r svagaste länken. Där liunde arbetarklassen seg-

ra om den slöt förbund med bondemassorna som

ville befria sig från godsägarväldet. N,litt i en stor
strejkrörelse idet krigströtta landet rnåste till och
rned de borgerliga partierua ge tsarregimen förlo-
rad. De skapade i stället en provisorisk regering ai'
borgeriiga partier och högerriktningar inom arbetar-
och bonderörelsen.

I-enin kom för sjätte gången genom Sverige för att
Iiunna genornföra sina revolutionära id6er i hen-rlan-

det. I början var haus parti en liten r.ninoritet iar-
betar- och soldatråden. Fle,t.ts paroller: fred, bröci,



all rnaht åt råden och srörtande av godsägarvälder
hadc dock elr ellorm mobiliserande l<.raft. När regc-
ringen på nytt sände ut soldaterna ^tt förbiöda I
ett hopplöst förlorat krig var dess öde bcseglat. Re-
dan på hösten hade Lerrir.rs parti ellsamr majoritet i
råden och två tredjedels r.najoritet bland soldaternrr
på väst- och nordfrouten. När de tog makten vanll
de börrdernas nrajoritet genonr att srörta godsägar-
väidet och gerromföra det bondeprograrn som det spe-
ciella bondepartiet, socialrevolutionärerrra, icke hade
genomfört när det sart vid makren.

Den socialistiska revolutionen i nove nrber 1917
genoinfördes med ett vida mindre antal stupade än
r-narsrevolutionen. Svårighetcrna korn sedan när tsa-
rens seneraler började en rad vita uppror och när
samtliga storrnakter och grannländer, sammanlagt
i4 länder, började angreppskrig n-rot den unga so-
cialistisk a resinren. l)ess:r krig varad.: närmare fenr

Till minnet av Lenin

år, ödelade landet och industriproduktionen och r-ned-
förde hungersnöd i Volgaornrådet och rniljoner för-
äldralösa vilda barn. I det svåra nödläget vid kri-
gets slut n'ir-rgades Lenir.r och har-rs parti rill en re-
trätt som blev känd under iramnet Nep, Nya eko-
nomiska politiken. Arberarstaren behöll sina vikti-
gaste maktpositioner och dc större företagen men
lämnade en del koncessiorler eller urarrenderade en
ciel av de r-nir-rdre företagen. Reträtten var nödvän-
Cig till erl tid för att morverka n-rissnöjet på lands-
bygden och bevara inflytandet bland bondemassorna.

Den som skriver detta hade i november 1922 ttll-
fälle att delta i den kongress diir Lenin höll sitt näst
sista tal. I månader l-rade hau legat svårt sjuk, för-
larnad i ena sidan och armen och hade tidvis förlo-
rat talförmågan. Nu hade läkarna gert honom en be-
gräirsad tillåtelse atr bör.ia arbeta igen. Vid Moskvas
n-rånga kyrkor stod nrassor av invalider och andra

Lenin med sino komroter och svensko vördor på Vosogoton i Stockholm, Pö genomreso till revolutionens Rysslond iopril 1917, Foto: Ake
Molmström, Stockholm.
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Til[ minnet xv Lcnin

tiggare i trapporna. Den prir';rta förctagsan-rhetcns
representanter svartväxlade öppct r.rtlandsvaluta i
gathömer-r. I Mosli.vas kalla novcmbernätter såg rr-ran

ett av interventionskrigens resultat, de trasiga vilda
barnen, r'ärma sig vid eldarna under asfaltgrytorna.

Det var den ryska revolutioncns svåraste tid. Nu
trodde nästan hela världen att Sovjet biivit kapita-
listiskt, att Lenin kapitulerat och att det var slut
med experirnentet att bygga socialismen i ett efter-
blivet bondeland.

Lenin dolde ingentine av det fruktansvärda lä-
get. Han frarnträdde nrcd naturlig, grundrnurad auk-
toritet, med det revolutionära geniets kiarsynthet ocl-r

obrutna viljekraft. Ingen lånar oss en kopek, alla
kapitalismens länder är emot nss och vårt land är
oerhört efterblivet, sade han. Ändå var hela talet
Iiksonr de artiklar han slirev dessa sista månader
byggt på hans vision irv socialisrrlen sonl skr.rlle seg-

ra trots alla dessa hinder. 'I'rots att intet anrlat land
genomfört en segrande revolution, trots att Sovjet
blivit erlsamt, kanske för låug tid, fanns alla förut-
sättningar för att bygg" socialismen. Kapitalisrnen
ville krossa oss, förklarade harr i en artikel tre må-
nader serlare. Den lyckades inte men derr vållade så

stora skador att den för en tid hindrade oss att \risa
socialisrnells enorrra möjligl-reter. Nu står frågan vad
kan vi göra för att hindra kapitalisrrelr atr angri-
pa oss på nytt nredan vi bygger? Han bokförde någ-
ra detaljer som rer sig oändligt blygsailma jämförda
n-red de segrar som sedan vanrls: att mal1 byggt en

litcn liraftstation vicl Wolchor;stroj (mcd litct hjälp
från svenska ASI.A), att man lyckats slirapa ihop
hela 20 miljoner guldrubel fijr att börja byggen för
vilka de r,ästiiga länderna brul<ar räkna rrcd mil-
jardinvesteringar. Samtidigt såg l-rau något som marl
i väster knappast börjat tala om: hur kolonialfol-
ken började resa sig r-not förtryckama och att revo-
lutionens Ryssland och dessa koloniarlfolk utgjorde
den stora majoriteten av jordens befolkning.

Nu vet vi att Ler-rin såg rätt, att haus vision blev
verklighet. När den stora prövningcn kom i juni
1941, hade Sovjet. pä tio år byggt vad andra lan-
der byggt på hundra. De kunde bereda Hitlers se-

gervalla trupper ert hett mortagancle och nu sakna-
des ir-rte bundsförvanter, iiven om Sovjet fick ge de

ojäniförligt srörsra offren för att krossa f;rscismen.
Den kampen slutade i bunkern i Berlin.

Den av Lenin ledda revolutionen hade gctt sovjet-
folken den heroism och den motståndskraft som kr:iv-
cles. På tio år återurppbyggcl-es vad kriget slog sön-
der och det stora socialistiska nybygget fortsatte. För
alla sor-r-r senalre valt socialisnens väg har Sovjet va-
rit ett föredöme ocir ctt stöd. Jag behöver bara cr-
inra om vad Sovjets hjälp idag betyder för Viet-
nams frihetskamp och Kubas oberoende.

l.cnins världshistoriska gäming Lltö\'ar alltjämt ei'r

nräktig verkan. Har någonsin i historicn eu enda man
betytt så n-r;'cks1 för sin samtid, för sitt eget folk ocl-r

för alla som kärnpar för fred, frihet och fran-rsteg?

Gustav Johansson

En värld utan gränser
Trots den uppenbara gemenskapen
gliCer vi förbi varandra
som stumma skuggor
i en värld av främlingar.

Andå har vi

allt och intet

Varf ör sö
når likhe

+.: r:,+,:l:r:/

samma väg och samma villkor,
är vär egendom.

i< a s k i l l n a d e n,

ten är större?
Intet borde hindra oss från
att vara öppna för varandra
och låta jorden vara vad den var

- 
en värld utan gränser

som skiljer oss åt.

Merope



Alva Myrdal
iFN
I sitt seuaste anförande i ncdrustnin*sfråg:rn inför
FN:s försra l<omrritt6 20.11 1969 sa.dc Alzta fulyrdal
bland annat att kän-rvapenkapprustninger-r ökat oro-
r,äckande under året rncdan nedrustningsförslargen ej

framskridit så n-r1'cl(et att det lett till resultat i ned-
rustningskonrmittön i Gcneve. Florr framhöll dct
trängarrde behovet av att det blir slut på kärnva-
penproven. F{on nämnde xtt nyare undersökningar
r.isat riskerna för radioaktivt utfall i sarrbarrd n-red

kärnvapenprov. Hon påminde on-r att utbytc av seis-
rniska data nu är möjligt.

Alva Myrdal föreslog att iredrustr.ringskomrr-rittdir
skulle få i uppdrag att tili 15 juli 19/Q fran']ägga ett
förslag till fördragstexr i fråga oni förbud mot un-
derjordiska prov.

Fortsättningcn av sitt anförande ägnade Alva Myt-
dal åt de biologiska och kemiska vaprlen. Hon sadc
att man ännu inte var färclig art direkt förbjuda
tillverknir-rgen a\r dessa \,;ipen. Men dären-rot bör
man kunna or-ncdelbart kräva att alla statcr under-
tecknar Genöveprotokollet av år 1925 son-r förbjuder
användningerl av den-r. Det bordc därvid klart sä-
gas ifrån att förbuder onrfattar alla kemiska, bak-
teriologiska och biologiska vapen, inklusive tårgas
och liknande ärniren. Hon påpekade att Genövepro-
tokollct är ur-rdertecknat eller ratificerat av mindre
iin hälften av FN:s medlcmsstater. Hon gav sitt stöd
åt det förslag sorr framlagts av Mongoliets delega-
tion närnligen att FN:s generalförsarlling borde upp-
rraua alla regcrirrgar att ansluta sig till Genövepro-
tokollet 1970, 45 ir sen dcss tillkon-rst.

Alva Myrdal avslutar sitt anförandc med att fr;rm-
hålla hur viktigt det är att nedrusta utan uppskov:

" Kärnvapcnleap prustrtingen medJör risker oclt
kostnader som är oproportione'rliga i förlfillanrJc till
mänsleliga oillkor. Dcn cnorma ölenirtgen d'u de tek-
niska och t'inansiella resu.t'ser sor]l. anaänds t'ör 'o-dpelt

och t'ör andra rnilitära ändamål är ctt leoncentrerat
wttrycb t'ör att hela situationcn är totalt irrationell,
Den astronomislea siif ran 200 miljarder dollar t'ör ett
enda år har redan citerats i denita ral)port. Men såda-
na, uppskdttningar, upprepade med korrigeringar ultp-
åt t'rån år till år, ty,cles ba t'örlorat den skarpa udd
med vilken de kunde skära sig in i vårt medvetande.
Måbända kan de met'a aerkningsiullt inskärpa sin

t'ruhtansaärda läxa om'oi öaersätter detn till upplys-
ning om det abnorma bruk vi gt)r acr mänsleliga resur-
ser - hurui absorberar t'ör destruktiua ändamål tw-
sentals forslear- och tekniska begåaningar som är yt-
terst behöaliga iör att lösa trängande utrsecklings-
ocb framstegsproblcm t'ör alla f olk."
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De enkla
orden

Vad de enkla orden är svåra:

bröd, frihet, fred.

Generat vänder vi dem långsamt

i munnen,

stammar fram dem och smusslar skamset

undan dem

i större sällskap.

Vi räds för dem, som kände vi

deras enorma kraft bränna tungan.

Vi låter världens mäktige

koka feta frassoppor på dem

och äter de avgnagda resterna

med stor risk för förgiftning

och långvariga matsmältningsbesvär.

Ord som förlorat sin sälta, sin meningl

En gång skrevs de nattetid på husväggarna

medan städerna sov och samvetet vakade.

Dagningen tände skriften

och brände in den i hjärtan

som aldrig kunde glömma.

Ord behöver hjärtan för att kunna leva!

Människan behöver frihet för att kunna leva!

Utan fred mognar aldrig kornet till bröd!

Människan måste äga de tre:

brödet, friheten, freden.

Därför måste de svåra orden åter bli enkla.

Stig Carlson

Ur diktsamlingen Då, Nu, Sedan. Dikter i urval.

PAN/Norstedts, Stockholm 1969. E0 sid. Pris B
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Tre böeker orn
våldet och dess orsaker
I. Claire och V. M. S. Russell
Författarna år etologer (etologi år låran om dju-
rens beteende). Deras bok heter "Våld, apor och
mänskor". Den år ganska optimistisk. Författarna
hävdar framför allt med stöd av studier pä
apor - arr aggression - våld - ej beror pä anlag
utan uppkommer endast på grund ay yttre förhål-
landen, på grund av stress främst genom trängsel,
överbefolkning. Mänskligheten har behållit vålds,sy-
stemet som en metod att minska folkrnängden då en

befolkningskris har hotat. "Detta och endast detta är
den innersta betydelsen av mänskligt våld."

Den stora uppgiften i kampen mot våldet är allt-
så födelsebegränsning. Kan den universellt genom-
föras så är vägen öppen för en lycklig framtid.

Visst är födelsebegränsning ytterst viktig av flera
skäl och svår nog att genomföra universellt. Jag tror
dock att våldet har även andra orsaker. Professor
Fichtelius framhOll nyss i DN att hängit:enbet varir
en viktig krigsorsak. Det har varit möjligt att elda
mänskor till våld för att försvara en religion eller
en nation t. ex. Ofömekli gt år också att mycket våld
orsakats av enskildas maktbehov och guldtörst.

Enligt Russeils beror emellertid det växande an-
talet våldshandlingar i vår tid på att världen fått
sämre levnadsvillkor genom att vi är för många. De
talar inte mycket om Sverige - bortsett från 30-
äriga kriget - vi har ju en klar ökning av vålds-
handlingar trots låga födelsetal och stort utrymme.
Visserligen har vi en del föga trivsamma tätorter och
höghus men man tycker ändå att denna r'åldsorsak i
vårt land borde kompeuseras av övriga gynnsamma
faktorer om inte det vore så att det rnänskliga våldet
hade även andra orsaker än miljön.

II. Conrad Lorenz
Författaren är biolog och etolog. Hat-rs bok-f,iter
"Aggression". Lorenz räknar med fyra stora driv-
krafter i både mänskors och djurs beteende: hunger,
sexualitet, rädsla och aggression. För Lorenz år det
givet att aggressionen är anlagsbetingad. "Strid fö-
rekommer överallt i naturen." Den bok vi nu talar
om behandlar huvudsakligen aggressionen inom en

art. Lorenz säger att striden mellan artfränder un-
der förkulturella förhållanden haft stor betydelse.

Den har lett till en likformig fördelning av indivi-
derna och till framavel av starka familjeförsvarare
genom urval. I mänsklighetens nuvarande kulturhi-
storiska och teknologiska situation år denna strid

n;lt"" 
artfränder den största av de faror som hotar
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"Det är mer än troligt att den skadliga styrka hos

aggressionsdriften som vi mänskor har djupt förank-
rat inom oss som ett ont arv har utvecklats genom

ett urval inom arten som verkade under tiotusentals
år, nämligen under hela den äldre stenåldern. När
mänskorna just hade kommit så långt att de genom
sin beväpning, sina kläder och sin sociala organisa-
tion någorlunda hade övervunnit de faror i form av
hunger, köld och rovdjur som hotade dern utifrån
måste ett våldsamt urval inom arten ha börjat i stäl-
let." Viktigast för urvalet blev kriget mot fientliga
grannflockar. "Om man iakttar mänskan objektivt
där hon står med vätebomben som hennes klokhet
har skapat och med den från de antropoid a urf.å-
derna ärvda aggressionsdriften som hennes förnuft
inte kan bemästra kan man knappast förutspå ett
långt liv för henne."

Lorenz säger också att det är farligt att betrakta
mänskan idag under den riskabla utvecklingsfas vi
nu genomlöper som skapelsens slutgiltiga måI, vi är
ju en av de senaste och snabbast utvecklade arterna
och är snarasr att anse som den felande länken mel-
lan djuren och den verkliga mänskan. Uppfinnan-
det av vapen tycks ha fått våra medfödda beteende-
normer att spåra ur, mänskligheten har hittills över-
levt men ej lyckats eliminera risken för självutplå-
ning. Genom att vapen verkar på långt håll - främst
de fjärrstyrda - väcks aldrig de ärvda hämning-
arna till liv. Vågar man hoppas att fruktan för en

överhängande självförintelse skall väcka besinning
så att hela mänskligheten blir vår nästa. . .

III. Arne Miintzing
Den tredje bok som berör frågan om våldet är för-
fattad av ärftlighetsforskaren Arne Miintzing och
heter "Livets ström". Yära läsare vet redan något
om innehållet i denna bok. Vi hade i nummer två
av "Vi Mänskor" 1,969 en artikel av professor Miint-
zing med titeln "Vårt biologiska 

^rv". 
Bland annat

visade vi där en bild av de mänskliga kromosomer-
na. I den bok han nu gett ut skriver professor Miint-
zing mera utförligt om den olikhet i fräga om mäns

och kvinnors könskromosomer som påvisats 1956.
Män har en kromosom (Y) som finns endast hos dem
och alltså ärvs från far tiil son. En man har köns-
kromosomuppsättningen XY, en kvinna XX. Hälf-
ten av spermierna innehåller en Y-kromosom, hälf-
ten en X-kromosom. Om en spermie med Y-kro-
mosom befruktar ägget blir resultatet manligt kön.

Professor Möntzing säger att denna genomgående

ärftliga skillnad mellan könen borde uppmärksam-



tröngselsomhölle: opor i en zoologisk trödgörd. Tröngsel i ett överflödssomhö[e: der ov New york med omkring 400invånore per tunnlond.

Tyvårr går det långsamt att öka anraler kvinnor
i lagstiftande och beslutande församlingar. Man
kunde kanske tänka sig en global folkÅröstning
med skilda kolumner för mäns och kvinnors rösterl
Frågan kunde ställas: "Onskar du fc;rbud mor mass-
förintelsevapen (ABC-vapen) ?',

mas eftersorn könskromosolnerna innehåller gener
med andra arvsanl ag ån de som direkt bestämmer
könet. Av intresse för oss i detta sammanhang är
särskilt att enstaka män har två y-kromosomer och
att dessa män alltid är sjukligt aggressiva. Detta gör
det sannolikt att ett anlag till aggressivitet är knu-
tet till Y-krornosomen. Professor Miintzing skrivei:
som svar på en f räga från mig att han anser att ett
ökat samhällsinflytande för kvinnor skulle vara av
värde i kampen mot aggressionen "i synnerhet som
nog en hel del av elggrcssionen beror på y-kromo-
somen".

Det fir-rns de som anser att lran helst ej bör tala
om den olikhet nrellar-r mäns och kvinnors anlag som
finns i könskromosomerna eftersom den ku,rsfape,r
kan användas som sröd för diskriminering.

Personligen delar jag inte denna åsikt. Orn kvin-
nor har ett anlag för aggression mindre än män så
kunde det innebära att ett kvinnligt samhällsinfly_
tande i jämbredd med männens skulle vara err vinst
i den_ kamp n-rot vålder som just nu är viktigare för
mänskligheten än allt annat. Jag hoppas ati många
såg det skrämrnande österrikiska reporuager som
visades i TV 2 24.12 1969 och 11.1 Ig7O. Dåt hand-
lade orn upprustningen i USA i syfte att hävda makt_
balansen. DN skrev "reportaget var av den säll_
synta klass man bara möter någon er-rda gång varje
ir och det var alltigenom väsentligt".- DIt ui,
hemskt att höra med vilken självklarh.i leda'de män
{tl USA accepterade både ABM-systemet och
MIRVI

Slutsats

Vi måste med all kraft arbeta på en bättre
rniljö för människorna, det vill såga rnot srress,
mo,t ,hunger och undernäring, mot trängsel, för
födelsebegränsning.

Vi måste oförtrutet sprida kunskap om
mänskligherens nuvarande livsfarliga situation
och om atr det finns en utväg - avrustning.

Vi måste eftersträva em ökar samhällsinfly_
tande för kvinnorna i hela världen och främst
i supermakternas länder.

Andrea Andreen

Violence, Monkeys and Man. Av Claire och'W. M. S.
Russell, Macmillan, London 1,96g. 34C sid. Ill. pris
63 s.

Aggression - det så kallade onda. Av Konrad Lo_
renz. PAN/Norstedt, Stockholm 1969. 244 sid. pris
12:50.

Livets ström. Av Arne Miintzing. LT:s förlag,
Stockholm 1969" 126 sid. Ill. pris i+ kr.



Dikt sorn varning,

I höstas kom en ny diktsamling av Wet'ner Aspen-
ström, "Inre". Den är lika läsr,ärd sorn man väntar
sig att den skall vara. Vi igenkänner Aspenströms
klara och lugna röst, hans ironi och ornutlighet, men
fömimmer också er1 ny ton, mera inåtvänd. Det idyl-
liska är undanträngt, naturbilderna är sparsam
eller stelnade i stränga vinterbilder. Landskapet är
mestadels hämtat från "den inre ön" och tonen sonr

hörs är oftast "suset i den inre skogel1". "Overmätt
på bildrik poesi börjar man längta elter en barskra-
p"d" är ett citat r.rr prosaboken "Sor-nmar" från 1968.
Så har skett. Den aspenströn-rska poesin har ytterli-
gare före nklats. Orden är därnpade, så att rösten
kan höras bättre.

Mcn allt är inte inåtviint. Aspenströrn kvarstår i
sin funktioll som \/rn1arc. En upplysare för alla som
ir-rte örrskar veta vad som pågår. "jag anser freden
vara vår största tanke" kurrde läsas i samlingen
"Trappan" från 1964. Så positir,t uttrycker han sig

inte liingre. Irreden tycks nu llrer hotad än någon-
sin. Mänsklighetcn är grundlurad och hotad av ell
förstörelse som ö','ergår allt förstånd. Visionen av
utpiånandet håiler ett hårt iyepp om läsaren. Räds-
lan för undergår-rgen är helar tidcn närvarande. Var-
ningssignalen ljuder kraftigt. Onr varningen verkar
förlamande eller aktir.erande rrå bero på den som

uppfattar den.
Aspenströms undergårrgskänsla tycl<s mig länge ha

haft något paradoxalt i sig. Mardrömn-ren är lika in-
tensiv och förintelsen lika påtaglig i rnikrofolkets un-
dergång son.r i det totala kriget. Den ihj:tltrarnpade
nryrans lidancle iir lika näralig*audc som den enskil-
da r.näirniskzrns. Han stödcr sig på fakta och fakta
låter sig inte fömekas, och det är fråga orl inlevel-
se i olika tillstånd, iakttagclse av livets villkor, en

känslotänkares ref lexioner -- luert clcliså kan-
ske - onr en plrigsain fixcring. Soil i "Sommar"
ligger den rr.rörk.r oron alltid på lur och bryter sig
in i den enkia skönl-reten - förintelsen gör sig på-
niind iiverallt.

"Grundlurad mrinsklighet har jag inte 5;lönrx" -hcter det. Det låter son-r ett sjrilvfiirsvar, melt i^S
tycker inte det behövs. Mänskligheteir är verkligen
inte bortglömd. I "Auteckningar före avmarschen"
möter en medkänsla som striicker sig till och omfat-
tar alla det.n som gått ur-rder och går under på vägen

mot ett bättre san"rhälle. Dc döda gör uppror och

krär'cr sin upprättelse sonr bara kar-r verkställas ge-

nom uppstår-rdelse. Ett rrroraliskt krav som är full-
konrligt konsekvent. Mett genorrförbart? Krtappast i
cicn orcliiraric verklighcten.

I

dikt sorn tröst
Anteckning ar före avmarschen

Och när vi träder in i de tre principernas trädgård
överst på berget av människoben?

(Andra, inte vi.)
När vi befriats, förbrödrats och blivit jämlikar?

(Våra efterträdares efterträdare.)
När doften av den söta frukten sprider sig till dem

som skördade den bittra?
(Vär är halvsöt.)

När sjuårsbarnen i Liverpools bomullsfabriker,
som stod vid maskinerna fjorton timmar i sträck
och väcktes med piska när de somnade och foll,
nu ide vita kotornas berg väcks av en ostillad längtan

efter lövgrodor och trädgårdsstolar i glada färger?
(Oss väcker annat.)

När de dödas ryggar tröttnat på att vara broar,
bröstkorgarna klätterstegar,
huvudskålarna gatstenar att marschera på?

När benberget gör uppror mot att vara utsiktsberg
och faller sönder?

När de tre principerna ropar på den fjärde:
Uppståndelsen !

Ordet som glöms.

Frågan som bränns och som bordläggs
av de alltför medvetna, de treeniga!

(Våra gurus i första ledet,
pojkarna med skinnmössorna,
är bättre tanke-tänkare än vi.

Vi i de bakre leden
är bättre känslo-tänkare än de.)

Uppståndelse!
Texta det på baksidan av plakaten!
Kräv det i partiprogrammen!
Låt talkörerna öva in det
innan tåget sätter sig i rörelse!

Låt vara att den här dikten möjligen kan fattas
ironiskt. Ändå är det intressant att det tydligen finns
en möjlighet för våra efterträdares efterträdare att
förbrödrade, befriade och sorn jämlikar få bo i de tre
principerr-ras trädgård och niuta av den söta frukter-r.

Valet tycks stå mellan trädgården och den tomma
scenen efter det blodiga skådespelets slut.

Jämlikhet och frihet - 
år de två begreppen verk-

ligen förenliga? E,n kort dikt "Frågan" lyder: "Måste
den som åker tåg tänka rälstankar?" Många skulle
nog med Aspenström vilja ha ett svar på der-r. FIan



Hypnos för människoharar

Var inte rädd för de tongivande.
Följ tonen som tonar för dig.
Var inte rädd.
Låt dig inte skrämmas av tornspirornas
tuppar och kors.
Sitter högt men flyger inte.
Grip halmstrået som finns inom räckhåll,
det räcker för dig.
Var inte rädd.
Vänta dig ingenting bättre
av de bättre vetande.
Livbojar av sand flyter inte.
Rätta dig inte efter de felfritt skrivarrde.
En man skrev till Poul Bjerre
och bad om en "hubnotisk sömn".
Punktera dig själv.
Var inte rädd.
Var inte rädd för stillheten.
Böj dig inte för dem
som stormar mot stillheten.
Var inte rädd för suset i den inre skogen,
för halvtonerna, kvartstonerna,
bortdöendet,
som kan vara en begynnelse...
Den inre skenbilden är inte lögnaktigare
än den yttre vrångbilden.
Inblick hjälper inte mot allt.
Grisen blir inte renare.
gåsen inte klokare,
åsnan inte fogligare,
men haren blir litet mindre harig
när den korsar det öppna faltet.
Försök!
Var inte rädd.

lkaros, försenad, ger sig av

Fransad mattas avfärd
uppskjuts är frän är,

fransas, klipps och ansas
tills det föga återstår,
tills den bränner som en sol
under fötterna på honom!
Och han lämnar
den sjabbiga förortslägenheten
och flyger dit där han måste
(ensammare nu, berövad
den tidiga mytens glans)
på en liten, mycket sliten
matta utan frans.

Dikt som varning, clikt som tröst

har sjiilv gctr översiittningcn: soci:rlism på dct yrrre
planet, anarkism på det irrre. Socialisering utåt, frihet
inåt -- är den drömmen realiserbar? Det fordras en
inre frihet i denna n-rotsägelsefulla tillvaro. Entydig-
heten är orin-rlig. "Ingenstans går det underligare till
än i världen."

I denna underliga värld fiirns det också plats för
det osannolika, och en grupp dikter skildrar de inre
landningsfälten, tar drörnmen sor11 cll upplysrrir-rg,
lyssnar till sorlet vid sidan av våra vägar. "sekreris-
terna" fär vara n-red den här gången också, n-rcn får
trängas med "Bisarren", "De gamla packen" och allt
annat i den Stora Grytan. Resenrationen finns för-
stås, egentligen bör n-rar.r akta sig för "cn förtroll-
nings fågelbunra skepp". Det är inte fråga onl ell
förvandling cller n:igot art leva på, nren ändå kän-
ner lrisaren luftdraget från det son eir mer en niir-
varo än ett sall'ntalsänrne. "Hänclelse på halva vägen"
och "Rymder" förmedlar berättelscn om något svår-
utsäsbarts flyktiga besök.

I den relativt ljusa clilitsarrlinseu "l)iktcr undcr
träden" från 1956 finns cn dil<.t onr Ikaros och gos-
sen Gråsten, r.ilken hyllar konsten att stalura och
äga tyngd. I "Inre" mörer vi Ikaros igen. Han är
försenad, men Fier sig nu av på sin nödtvungna färd.
Även Ikaros är förminskad och avskalad. Han far
i r'äg på en sliten matra uran frans. Ikaros uppbrott
är ett av uttrycken för deir uuderliggande oron. "På
en promenad nyss iakttog jag hur sarntliga båtar
ryckte i sina förtöjningar" herer dct på en gång lugnt
registrerande och rrilt suggererande. E,tt uppbrorr rill
vad? - det vet vi inte. I "H1,pnos för' människo-
harar" talar han or-r-r bortdöendet som kan vara el1

begynnclse. Denna dikt är typisk i sin lågmäldhet.
Der:r har anklagats för att varir alltfiir vag och gene-
reil. Jag karn intc hålia nred om det. Utgångspunk-
ten är clen r-r-rörka visionen av tillvaron. Människan
är e11 bräcklig konstruktion, "runnhudad järnförd
nred pansarvagnen". Alltid hotad av förintelse och
de rnakthavandes onriinskiigher. "Innall lnarl vct or-
det trv ligger man i bjömmagen." Alla står under
sanmrA villkor, irrgen liingtar henr till Luciler, den
alliitandc kv;rnren. Miinniskan blir cn nränniskohare
sor-n måste hyprrotiseras ut ur sin sliräcli. Dessir dik-
ter utfärdar inre bara sin varnirrg, de sl<änker ocks;i
tröst.

Britt-lV{arie Almström

Inre. Dikter av Wenter Aspenström. Bonniers, Stock-
holnr 1969.58 sid. Pris 21: 50.



OM INDONESIEN

Indonesien är rent
Indonesien är er.t s. k. u-land. Ett fattigt land ytligr
sett. Men dess fattigdom stinker inte. Registreras inte
av luktorganen på sarlma sätt som Västerlandets
fattigdom.

Indonesien är rent. Vad detta betyder förstår man
bäst vid jämförelse med Västerlander. Då kan det
gå upp för en att denna renhet är en oskattbar till-
gång och rikedom. Här kan man ännu finna en män-
skovänlig rniljö, ännu oförstörd av industri. Kanske
tar det flera årtionden innan västerländsk företag-
samhet lyckats fördärva denna miljö. Innan även Ja-
vas människor kvävs i industrisamhällets gasrkram-
ning. Just nu är det ju fritt fram för amerikansk
företagsamhet i Indonesien så man kan vänta sig det
värsta.

Java som har en areal lika med en tredjedel av Sve-
riges och en befolkning på över sextio miljoner bor-
de väl vara stinkande fattigt. Men Java stinker inte.
Där doftar av blornmor, risfält och arornatisk rök
från fattiga hyddor. Man spanar förgäves efter av-
skrädeshögar eller bortkastad förpackningsmaterial,
utslitna grunkor, bilar och allt annat man är van
att finna i väst. Där finns ingenting av det vi kallar
avskräde. Inget fult eller skräpigt. Dels därför atr
indonesen önskar hålla rent omkring sig i högre grad
än vad kinesen och europden gör. Dels därför att
man har användning för en stor del av sådant som
vi slänger bort: bleckburkar, tomflaskor och dylikt.
Papper används ju så lite och slängs aldrig. Till för-
packningsmaterial använder man hellre bananblad
och dyl. i stället för papper. Ingenting blir liggande
längs vagar eller i byarna. Gödsel från mänskor och
djur går fort och direkt tillbaka till jorden. Man har
överallt "naturliga" 'wc. En käpp eller spång över
en alltid närvarande kanal eller bäck. På låg höjd
så man kommer åt att tvåtta sig efter välförrättat
värv. Från kanalerna rinner vattnet så småningom
ut över fälten styrt och fördelat av vallar och luc-
kor. När detta vatten åter samlas upp i en störrc
kanal eller bäck kan rnarl bada i det. Dricka av
det. Till västerlänningens häpnad. Kan man ränka
sig så smutsigt och ohy,gieniskt, säger västerlänning-
en. Skulle vi dricka det här kloakvattnet skulle vi
bli sjuka, kanske dö. Men irrdonesen blir inte sjuk
av fältens varterl. Det är klart att varrnet i en kanal
som tar emot bakterier och baciller från r-nänsklig
avföring inte gän-ra kommer till användning. Men så

snart det runnit ut över fältens gytr"ja dröjer det inte
länge förrän det är helt klart, slarnmer har sjunkit
till botten och solen har dödat alla bakterier.

1n

Alla dessa rriljoner kanaler av olika storlek farn-
nar det risodlande landet som err ådernät. Der tar
erxot rent vatren från vulkansluttningarnas källor
och grundvatten. Detta vatten mättas med avfall i
byarna, breder ut sig över risfälten som tar emot sin
näring ur detta vatten. Så samlas det upp igen i allt
större kanaler sorn låter det gå genom lägre belägna
byar, där det åter tillförs näring för nya fält under
detta vatrens f;rd mot havet. Ett system som år
perfekt så länge klåfingriga "förbättrare" låter det
vara i fred. Så länge växtrytmen inte srörs av konst-
gödsel och påhitt om atr ta mer än det vanliga an-
talet skördar.

I detta rena landskap bor också rena människor.
Fattiga kanske men med höga hygieniska krav. De
badar minst två gånger om dagen. De renläriga har
dessutom särskilda tvagningar i samband med dyg-
nets fem bönestunder. Det finns ingen fattiglukt
bland Javas kryllande n-riljoner. Det är de vita härs-
karna som luktar. De stinker som gamlxal osr, säger
indoneserna. Kroppsodören beror på vad man äter.
Använder man regelbundet kött, rnjölk och ost så

Vid bodstöllet. Vqttnet rinner ur bomburören frön en köllåder.
Foto I Förfottoren.
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stinker kroppens utdunstning hur mycket man än
badat. Lever man som en vegetarian, vartill indone-
serna är nödda och tvungna, så försvinner den obe-
hagiiga kroppsodören. I samband härmed kan det
vara lustigt att päpeka att err av de första hygienis-
ka påbud holländarna fick lära sig då de kom till
Indonesien var att inte använda papp er att torka
sig "rena" med. De lärde sig genast atr som indone-
serna tvätta sig rena efter förrättat behov.

De första båda åren av min trettioåriga vistelse
i Indonesisen placerades jag som biträdande jägmäs-
tare pä den lilla tenn-ön Bangka, utanför Sumatras
östkust. Där utgörs befolkningen av malajer och en
stark minoritet av kineser, de flesta arbetande i tenn-
gruvorna. Häpen fick jag möta ett land och ett folk
som var helt annorlunda än jag tänkt mig. Helt oli-
ka den civilisation jag serr i förbifarten på Java. Jag
blev tjusad från första stund. Landet såg fattigt och
magert ut ur jordbrukssynpunkt. Hår var det tenn
och peppar som faktiskt gjorde en ganska stor del
av befolkningen smårika. Den malajiska delen av be-
folkningen alltså. Kineserna hade den ekonomiska
makten och bland dem fanns ert srorr antal verkligt
rika människor. De bodde i egna byar, utan blom-
mor och palmer, stinkande av smuts och svin. Ma-
lajerna bodde i palmskuggade byar smyckade av hi-
biscus och gardenia. Eftersom de var muhammedaner
höll de förstås inga svin. De levde av svedjebruk
med ibland små pepparodlingar eller gummiodlingar.

Dessa malajbyar med sina hyddor under palm-
bladstak, sina rensopade gångar och vågar, sina la-
gom skuggade palmer och fruktträd gav intryck av
att .vara just en sådan där romantisk söderhavsby
som man tidigare gått och drömt om. Snarr märkte
jag förstås att med romantiken var det inte så helt.
Dessa vänliga ljushudade malajer försökte aldrig
skyla att de avskydde att vara ett ofritt kolonial-
folk. Även om de inte rent harade holländarna så

inte tyckte de om dem heller. Vad tusan skulle dessa
vita bråka med dem för, lägga sig i hur de levde
sitt liv och brände sina svedjefält.

Det visade sig ofantligt lätt am bli vän med dessa
svedjebrännare. Jag sov i deras hyddor och åt deras
ris med dess brännande kryddor. Jag tyckte arr der
här är ju ett vettigt sätt att leva. Jag gick där bland
dem och pratade och gav goda råd i min egenskap
av vit herre. Det är nog troligr att de log lite för-
synt åt min iver. Och jag minns dä jag började prata
om flyg och andra tekniska framgängar i Västerlan-
det så kunde jag fä höra: Varför så mycket ståhej?
Ni kan ändå inget ta med er när ni dör.

Jag stannade nog ofta längre tid än nödvändigt
hos de översvallande gästfria malajerna. Det var
mycket roligare att sitta i deras hyddor och prata
än att dricka genever på klubben i Pangkal Pinang.
Jag lärde känna en rniljö som gjorde mig lugn och
glad på ett nästan mystifierande sätt. Undrade om
det var folket eller om det var just byn med sin
skönhet, sin renhet som tilltalade mig så intensivt.
Ofta då jag sträckte ut mig på min sovmatra i ett li-
tet by-hus kände jag att jag trivdes så det kröp i
kroppen, am der här var ungefär det lyckligaste jag
kunde bli. Jag kunde inte säga varför, bara konsta-
tera fakta.

Trivselskapande elströmmar i jorden

Tills jag mötte en tysk, f. d. gummiplanmre på Su-
matra. Nu levde han som en malaj i byn Pajong.
Jagade, påtade i jorden, kokade surkål och levde
som gift med en kinesiska. Tolererad av byfolket
trots svinkött och kinesiskan, trots am han stank av
det han åt.

Till mig sa han: - Visst år malajerna bra, men
sluta du att drömma söderhavsdrömmar om dem. De
år ungefår som vi då man kommer dem inpå livet.
Lite latare som vi säger. Lite oföreragsamma. Men
byarnas säregna trivsel måste man erkänna förstås.
Den beror inte på nägra mörklockiga skönheter eller
deras uppskattning av oss som du kanske inbillar
dig. Den beror på elektricitet. Eller för att vara år-
lig: på malajernas förmåga att använda sig av en
särskild sorts elektricitet.

- Jag har då aldrig sett skymten av någon elektri-

Risfölt pd Jovo. Foto: Förfottqren.
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Om lndonesien

citct hiir pii Ilangka arlnat rin åskan. E,uropöemas
städer lärnr.rar vi utanför fiirstås.

- Det är jordelektricitet dct rör sej onr. Elström-
mar i marken.

- Slagruta...?

-- Kanhända har det något rred slagruta att göra.

Jag ha"r försökt studera den här saken både här och
i Tyskland. Nu vet jag en de:l r.nen inte allt förstås.

Att det finns elströmmar i jordcn är vi väl ense

om. Men där slutar kunskap,-"rr för de flesta. Kan-
ske någon också vet att det finns positiva och nega-
tiva strömmar. Men därutöver vet vanligt folk ing-
enting. De vet inte att hund och katt helst väljer
olika sovplatser. J"g kan säga dem att det beror på
att katten föredrar negativa strör-nmar, hundcn där-
enrot positiva. Vi mänskor trivs också biist nred po-
sitiva strömmar. Vår kropp rcagerar på ett fördel-
aktigt sätt då strömr.narna är de för oss rätta. Ström-
mar i mörka jorden, kanskc djupt under oss kan
berika r'årt fysiska tillstånd och därr-ned också vårt
psykiska. De folk hiirnere som ännu lever nära n:1tll-
ren är primitiva som vi siiucr, kan utr-ryttja strörn-
mama. Mestadels intuitivt tror jag. Då de skall byg-
ga erl hydda på sitt svedjefält placcras clen iute var
som helst. En gamlin{r känner vanligcn var ström-
rrarlla går fördelaktigt, \,'ar rnall lian sova gott. Sover
man dåligt i en nybyggd hyd<ia är den fel placerad.
Då får den sovande ingen kontakt n-red krafterna
i mörka jorden.

I Tyskland avfärdal vi inte såna här saker
lika lätt som i andra ländcr, fortsatte tysken. Tänk
på alla gamla huskurer vi har kvar där alltjämt.
I(neipning t. ex., du vet deir där galenskapen att gå
omkring i daggi,ått griis med bara fötter. Det fir-rns

alltjänt mänskor som gör. Och jag tror förstås att
det också har n-red elströmnranra i jorden att göra.
Indonescma känncr också till kneipning. I Tysk-
land går vi barfota på en daggvåt gräsrr-ratta. Här
nere går dc genom daggvåt buskvegetation och piskar
särskilt den del av irroppcn cie t. ex. har rcunlatism i.
Vattnct leder jr-r clcktriciteten. I)et är den sak sonr
förklarar det hela. Går man med torr hud ör'er torr
nrark fir rrrarr irrge strönlnrrr i{cnonl liroppcn. Det
iir dct el-led:rncle vattnct soni gör det, och det vet
nran varken här ellcr hen.rrna i 'I'yskland.

Jag glömde aldrig vad tysken berättat. Då jng
senare blev beordrad av en javar-rsk "l<lok gubbe" att.
gå i daggell orrr nloruarlra sonr rnedel mot stela le-
der. så r,isste jag hur det korn sig att hans kur var
bra. Visste hur jag blev botad.

Scnare upplevde j"S på Borneo hur dajalierna
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gick till verket clå dc skullc bygg^ ett hus. Dc slog
sig ner på en i deras tycke lämplig plats. Naturligt-
vis vid en flodstrar-rd. De b1'ggde ett litet regnskydd
diir de sliulle övernatta. I solnedgånger-r släppte de en
vit tupp de hait r-ired sig. Om denna tupp inte triv-
cies på platsen, om han nen'öst flög ornkring och
sökte en annarl rlattkvist äu den erbjudna, var plat-
sen inte lämplig för n-rär-rskor att vistas på. 'fuppen

li.iinde till djungelns r.r-rakter bätre än mänskorna.
Man sökte en ny plats och fann vanligen snart ett
st;ille där tuppen ansåg att förhållandet till makter-
na skulle bli gott.

Men jag t:inkte på r,ad tysken liirt mig. Det var
kl:rrt som solsken atr tuppen var kär'rslig för jordens
clströmnrar. Därför skulle rnan aldrig göra experi-
nrentet nred tuppcn undcr den solheta dagen. Först om
natterl då vegetationen var leclande av dagg och regn
kunde tupp och miinskor få de rätta kontakterna.

Medge att det skulle vara bra om alla mänsko-
vistcn byggdes på de "riittr-" platserna. Då kanske
släktet skulle bli lugrrare och sniillarc. Sätt i gång
och kneipa i stället för att sniida \/apen. Känr-r efter
onl er siing står på bra plats. Orrr ni alltid sover så

sour erl riktig rniinska ska sova. Det kanske hjälper
att flytta sängen till ett annat rum. Ta en hund till
hj;ilp. Har ni lagt märke till att här i Sverige finns
små hus, torp och undantagsstugor som inte bara är
pittoreska att se på där de ligger på ängar och lyc-
kor. Man känner er-r särskild trivsel vid första be-
Iiar.rtskapen. Man sover bra och inbillar sig att man
iir riiira lraturen. Det kanhända är jordströmmarna
sor-r.r spökar iger-r. Kar.rske de gamla valde plats n-red

r.rågon slagruta eller k:inde de kanske på sig n-red

hela kroppen att just diir var der gott att bo. Bättre
till och n'red iin i en tjugo r,åningars skyskrapa, helt
fri från alla rnagiska strörnmar.

Till slut måste man frågar sig om det finns något
korn av sannir-rg i allt det här. Jag för min del tror
inte ett skvatt på slagrutans förn-råga. Men de där
trivselbringande clströrnmarna vill j^g förstås intc
avfiirda utan viclare. Jag urcllar clcras inflytande på
oss. Att strönrnrarna vcrkligen finns vill r,äl ingen
förncka, nreir deras r,älgörandc inflytande på djur
och folk tål att resoneras oln. Bådc jag och min
hustru anser emellertid att vi blivit botade för små-
skavanker i rnuskler och senor genom sådana där in-
donesiska dagg-bad. Jag inbillar mig också att det
falitiskt finns hus eller byar där rnar-r känner sig sär-
sliilt behaglig tili mods. En känsla sor.n man visst
inte alltid kan skylla på sitt sällskaps trevlighet.

Eric Lundqvist



Folkrnord i Sydamerika
Med författarens tillstånd publicerar "Vi Mänskor" en översättning av en artikel i den danska tidskriften
"Jordens Folk" nr 4,1969

Under långa tider fick svenska skolbam i geografi-
undervisr.ringen lära sig att Sydamerika var en kon-
tinent utan rasdiskriminerir-rg. Var detta totalt fel-
aktiga påstående kommer ifrån är alltjämt en gåta.
Möjligen kan det bcro på att rasblar-rdningen är så

ornfattande i stora områden att man bormett från
de lägsta och de högsta socialskikren inte kan upp-
täcka skilda raser. Diskrimineringen är begränsad till
de motsatta ytterligheterna: det rika fåmansvälder
och de indianska befolkningsgruppenla och år så-
ledes en "ras-social" diskrin-rinering. Det förekommer
dock även diskriminering av negerbefolkningen t. ex.
vid Colornbias nordkust där de bättre skolor som
drivs av de katolska ordnarna år beräknade för
"vita barn". Det är omöjligt för barn med n-rörk hud-
färg att få tillträde utalr srora mutor.

Neger- och n-restizbefolkr-ringen iir err-rellertid en
accepterad arbetar- och n"redelklass och inom derr
har det skett en tydligen probler-nfri integrering.
Denna etablerade underklass med sin "givna" plats
i san-rhället och sina "givr.ra" sociala problem konser-
veras av starka reaktior-rära krafter som fåmans-
väldet, militären och kyrkan. Den r-r-rår-rgfacetterade

misären i form av slum har blivit en institution son'r

accepteras som el1 del av sanrhället. Detta är vik-
tigt för att förstå den form för diskriminering som
riktas mot den ir-rdianska befolkningen och den håll-
ning som intas av de sydamerikanska regeringarna
och styr deras handlingar rnot indianenra.

Mot de indianska befolkningsgrupperna sonl ut-
gör om än icke alltid en n-rinoritet av befolkningerr
så i varje fall en maktminoritet för matl en integre-
ringspolitik solx får stöd av flera olika intressen
och även från en så kallad folkopinion. Tills för:
några år sedan hade rnan inte riktat någon tydligt
uttalad kritik mot behar-rdlingerr av indianbefolk-
ningen. Serr dess har flera samfundsforskare, först
och främst etr-rografer som har varit i direkt beröring
rned problemet försökt att göra sig till talesmän för
de indianska synpunkterna.

Den viktigaste kritiken mot integreringsförsöken
har varit frågan "Integrering till vad?". Det enda
alternativet till de ir-rdianska sarnfundsformerna är
slummen i städerna eller sr-nåsarnhällena ute på lan-
det. Genten'lot ett fungerande, ekonomiskt oavhäng-
igt sarnfund rned dolda reserver står slun-rmens elän-
<ie, fattigdom, svält, sjukdom, alkoholism, prostitu-
tion, a.rbetslöshet och kriminalitet. Genom att slum-
rnen har blivit ett slags institution och arbetarens
och den arbetsiöses villkor godtas sorrr ert oundvik-
ligt öde så framstår sarnhällsforskarens kritik inte
som begriplig för de ansvariga.

I de sydamerikanska städer från vilkas befolk-
nir-rg ledarna nästan utan undantag rekryteras lever
ännu ett uttalat och stort förakt för jordbrukaren och
fiskaren. Längst ner på listan står indianen. Ordet
indio är på många sätt ett skällsord, i.ndio är en va-
relse utan mänskovärde, en individ som man har
rätt att jaga och förfölja. Professionella indian jågare
känner nran till från flera platser i Sydamerika. I
Colonrbia existerar där till och med ett ord gwahiboar
som betyder "att, jaga indianer". Detta kombinerat
med en utbredd rädsla för och brist på kunskap om
naturell och ett sedan erövringsperiodens första tid
väl bevarat förakt för urbefolkningen som icke
spansktalande och icke kristn a år nägra av de social-
psykologiska orsakerna till den diskriminering som nu
går under namnet integrering.

Ekonomiska orsaker
l.traturligtvis får mal-r inte glörnrna de ekor-romiska
orsakerna till integreringen. Det finns fiera grupper
som är intresserade av indianemas områden och som
genom indianernas avsaknad av lagligt skydd har
fria händer att lägga dem under sig med valfria me-
toder. Kolonister, godsägare och n-rarkspekulanter, de
sistnämnda ofta från Europa eller Nordamerika,
utgör i nu närnnd ordning er-r olycksdiger kedjereak-
tion för indianerr-ra. Kolonistema rvingas att flywa
in på indianemas område av ekonomiska skäI, på
grund av skulder eller en alltför sror barnskara.
Området som han röjr. och odlat under nägra är
säljs vidare till godsägaren. Hans situation år lätt
att förstå. Han är lika ursarr sorn indianerna, lika
fattig ellcr fattigare och han kan inte ens trösta sig
med den samfur-rdsgenrenskap som finns i en indianby.

Godsägaren använder sedan jorden antingen till
betesrnark eller för vidareförsäljning till kedjans sista
led, den internationelle markspekulanten. Han år
den mest okända faktonr: anonym, nästan abstrakt,
fullständigt identitetslös döljer har-r - kanske omed-
\.etet sina avsikter bakorn fraser sorl "ekono-
rnisk hjälp", "Ll-landsinvesteringar" osv. Ibland ver-
kar denna osynliga kraft direkt utan mellanhänder
som det t. ex. är fallet rned oljebolagen. Ett annat
färskt exempel är de brasilianska folkmord som syf-
tar till att nröjliggöra en direkt försäljning av india-
nernas mark till r-rordan-rerikanska intressenter. Bra-
silianska statstjänstemän bokför inte vinsren och i
samtliga fall visas en fullständig likgiltighet inför
de indianska folkens rättigheter.

Med den kulturella och historiska bakgrund pro-
blemet har i Latinamerika kan man inte räkna med
någor-r kraftansträngr-ring från regeringarnas sida för
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att finna. en lösr-ring. Vissa verbala urbrotr förekom-
mer visserligen då och då men man har inte fram-
lagt någon realistisk plan för att skydda indianer-
nas rättigheter. Undantaget var en tid det brasilian-
ska SPI, indiansliyddstjänsten, men den visade sig
senare ha en helt motsatt funktion.

Sarntliga latir-ramerikanska srarer med indianbe-
folkning har indiankontor. Deras uppgift år inte
klarlagd och man saknar en programförklaring. De
blir tillfalliga redskap för statliga, lokalpolitiska
eller privara intressen. Likheten med 18OO-talets in-
dianagenter i USA år sror. I allmänhet ar deras
resurser srnå och personalen underbetald och dåligc
utbildad. De står också helt under övervaknir-rg av
missionen. Då jag nyss besökte departemenret Cesar
i norra Colornbia kom jag i kontakt med indian-
kontorets lokala chef. Inom hans område bor tre av
landets mest betydelscfulla starnmar, samtliga i en
krisliknande situation. Trots atr han haft sin befatt-
ning nästan ett år hade der-rna lokala chef ännu inte
besökt någon av indianbyarna, inte ens den som
bara låg en dagsresa därifrån. FIan visste inte ens
vägen dit. Hans fall är inte enasrående.

Missionsverksamhet

Missionen är mäktigare och har större resurser för
sin integrerir-rgsverksarnhet. Den medeltidsupp-
fattning om ir-rdiar-rbefolkningen som ännu härskar i

Cuivo-indionkvinno frön Rio Cosonore,

Latinamerika ar en av förutsättningama för den
kristna missionens arbetsmetod. Upprättar-rdet och
utformningen av såväl katolsk som prorestantisk mis-
sion försiggår efter salnma nönsrer nu som på 15OO-
talet. Missionsstationerna upprättas utall att mall
rådgör med indianerna och vid de tiilfällen då man
råkat ut för protesrer srannar man kvar med hjälp av
militären eller polisen. Man tillgriper repressalier onr
motstånder mor nrissionen blir alltför handgripligt.
Ett avskräckande exempel är saleciano-missionärer-
nas åtgärder mor yanama-stammen i södra Vene-
zuela t januari 1.964. Sedan de tämligen våldsamr för-
drivits av indianerna begärde de hjälp av det bra-
silianska flygvapner som ryckte ur och bornbade
byarna.

Tvångsrnässigr kvarhållande av barn i missionssko-
lorna, kidnappande av motsträviga elever eller av
barn vilkas föräldrar av olika skäl avvisar sko-
lorna, den ensidigt religiösa och kulturella indok-
trineringen i dessa skolor samr den totala bristen
på anpassad undervisning är betecknande för mis-
sionens uppfostrande verksamhet bland indianer-
na. Expropriering av indiansk arbetskraft mot ingen
eller ringa betalning, beslagtagande av indianer-
nas områden efter godtycke och artdra uttryck
för kryptofeodalism utgör en del av den praktiska
missionsverksarnheten i Latinamerika, en verksamher
som inte sällan är ganska lönande. Bland missionä-
rerna gäller i ännu högre grad än hos tjänstemännen
på indiankonroren arr man saknar utbildning för sitt
arbete som kontaktmän mellan de indianska kultu-
rerna och den latinamerikanska versionen av västlig
civilisation.

De större katolska rnissionsstationerna som Los
Angcles de Tucuco i Venezuela har också egna dom-
stolar (inkvisition) och fängelser för de straffade.
Straffet för till exernpel äktenskapsbrotr kan uppgå
till 10 år. I mår-rga länder sorn Colombia och Vene-
zuela har regeringarna ingen inblick i missionernas
verksamher. Fall av torryr nror indianerna i när-
varo av präster har rapporrerars bland annat från
Peru.

Den nordamerikanska baptistmissionen som arbe-
tar under täcknamnet "summers insritut för språk-
vetenskap" är den mäktigaste av de prorestantiska
missionsorganisationerna och arbetar effektivt. Dess
metoder är mera diskreta än de som används av ka-
tolska ordnar men går ut på samma sak: att bryta
ned den sociala srrukruren, ir-rföra en främmande
ekonomi, r-rya värderingar.
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E,ftersor.r-r rnan på rnissionshåll inte fattar de vitt-
gående följderna av sin verksan-rhet så varken vill
cller kan marr förbereda indianema på den ound-
gängliga kulturchocker-r. Resultatet blir att indianer-
na hamnar i ett socialt och kulturellt tomrun-r. När
det stadiet är nått sviker rnissionärerna dem ofta och

riktar sin uppmärksar-nhet på intressantare "orörda"
byar.

Många olika missioner kämpar om indianernas
själar'. tsland de cirka 250 överlevande av eroka-
stamrren, en del av de en gång så talrika motiloner-
na i Sierra Perija i Colornbia, arbetar - som gamar
runt ett döende byte - inte n-rindre än t'yra oltka
konkurrerande representanter för det kristna budska-
pet: katoliker, evangelister, baptister och pingstmis-
sionärer. Er-rgveraindianerna vid övre Rio Sinu, lika-
ledes i Colon-rbia, har varit utsatta för övergrepp från
katolska missionärer sedan protestanter verkat bland
dern. Indianerna används som \rapen i karnpen om
herraväldet. Exemplen kan mångfaldigas.

Reaktionen utifrån
Att cn så utpräglad yttring av intolcrans och kui-
turellt självförhärligande som nissionen i allmänhet
och i Latinamerika i synnerhet kan fä stöd i de

flesta länder och accepteras kritiklöst är både oro-
r,äckande och tragiskt.

Integrerir-rgspolitiken som den förs r.not etniska och
kulturella minoriteter i I-atinarnerika och anuorstä-
des i världen är intet annat än en legaliserad och
crkänd fon-rr för kulturödeläggelse åtföljd av fysisk
undergårrg eller i bästa fall av socialt förfall. Den
verkliga avsikten med integreringen är inte att sam-
rnansmälta en kulturell minoritet med majoriteten
på lika villkor - det blir det aldrig möjlighet till -
men i stället tycks det att marr vill ha en befolknings-
grllpp som det är lättare att kontrollera och utnytt-
ja. Ingen politisk riktning i hela spektrum från hö-
ger till vänster visar en annan inställning till pro-
blemet än den redan existerande. Att det skulle kun-
na bli tal om ett kulturutbyte med exempelvis syd-
arnerikanska indianer anser man vara löieväckan-
de romantik. Detta trots att det under historiens
gång har varit vi som haft störst vinst av det ut-
byte sonr förekommit. 'llänk bara på kultur- och
medicinalväxterna.

Inte heller den nya nationella socialism som hål-
ler på att växa upp i Latinatnerika har visat något

Fomiljeliv hos
Motilon-
indionerno.

Att söljo skinn
ov krokodiler
eller pölsdiur är
en ov indiqner-
nos få inkomst
köllor.
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Gemensqmhetshus med höngmottor hos Cuivo-indianerno.
Somtligc fotogrofier: Förfottoren.

intresse för de indianska kulturema. På samma särr
som det skett i Mexiko kunde de där hämta en del
drag för den identiter som de söker.

Folkmord
Det som på sista tiden väckt störst uppmärksam-
het i den internationclla pressen är r'åldet mot in-
dianerna. Det har gällt napaln-rbombningar, utrot-
ningsexpeditioner och nrassakrer i större eller mind-
re omfattning. . .

Våldet så som det används rnot Sydamerikas in-
dianer måste ses som en följd av integreringspoliti-
ken, som en utväg man inte drar sig för att tillgripa
när andra övertah-ringsmetoder n'risslyckas. Våldet vi-
sar vad integreringspolitiken leder till, den avspeg-
lar sir-ra förespråkares karaktär och den rör sig om
mera än nägra tusen indianers fysiska existens.

På samma sätt som de sydamerikanska indianer-
na som uppskattr-ringsvis utgör cirka 14 miljoner per-
soner i olika grader av "avkulturisering" så hotas
idag mer än 1OO miljoner mänskor först och främst
i den tredje världen av kulturn.rord med alla deras
ovannämnda fölicier. Det morder kan r-ara fullbor-
dat ir-rom en generation. Oersättliga kulturvärden och
sidor av mänsklig tillvaro, av filosofi, religion, lit-
teratur och konst går för alltid förlorade. De tyska
nationalsocialisternas idd om lösning av problemet
med en kultureli minoritet blir förverkligat i större
omfång än Himmler, Rosenberg och Streicher nå-
gonsin vågat drömma om. Och det kommer att ske
med tillåtelse och stöd av världens dernokratiska
nationef .

Förespråkare för integreringen använder som ar-
gument att det enda alternativer i fråga om de syd-
amerikanska indianerna skulle vara reservar. Men
att upprätta reservat är endast diskriminering under
en annan form som genoln en långsammare process
får samma följder sorn integreringen. Vi kan låra
av fiaskot i Nordamerika.
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Den humana lösningen

Men det finns ett annat altenrativ, det enklaste,
billigaste och på samma gång mest mänskliga: att
låta indianerna fortsätta arr bo där de levat i nägra
tusen år och låta dem sköta sig själva. Med normala
fredliga kontakter skulle ett fruktbärande samarbete
kunna inledas med indianbefolkningen. De år av
nödtvång väl förtrogna rned sin orngivning och har
ofta systematiserade kunskaper. Nyodling i större
skala, fiske, jakt och skogsbruk skulle indianbefolk-
ningen bättre än några andra kunna åta sig. Små in-
vesteringar i redskap och undervisning skulle vara
till fördel för båda parter. Redan i början av 1500-
talet skrev jesuitpatern Javier Clavigero: "Europder-
na har aldrig använt sitt logiska tänkande så felak-
tigt som när de tvivlade på de amerikanska indianer-
nas rationella natur."

Kommunikationer och utbildning skulle då skö-
tas av särkilt utbildad personal, socialantropologer
och specialister med etnografisk skolning, helst med
god kännedom om respektive stammars språk och
seder. Indianerna skulle på så sätt få möjlighet att
själva bestämma när, hur och i vilken omfattning
de ville ha kontakt med landets övriga befolkning.
'fvångsintegreringen skulle ersättas med en nonnal
fonl för kulturutjämning.

En sådan lösning förutsätter att indianerna accep-
teras soln rnedborgare i de länder där de lever, atr
de får lagfäst rätt till jord, liv och egendom och -måhända lika utopiskt - atr man kan rekrytera en
tillräckligr stor stab av samhällsforskare som kan
och vill behandla de praktiska problemen.

Etnografernas roll i dessa frågor har inte alltid
varit helt klar. Mån ga har gått integreringspolitikens
ärenden och ännu flera år rädda för att blanda sig i
vad de kallar för "politik", en ursäkt för fruktan atr
n-röta vanskligheter i sin akademiska karriär. Det
har förekommit art etnografer offrat en indianstam
för att få möjligher arr fullfölja ett fältarbete.

Med tanke på att få kontakt med samhällsforska-
re med intresse för integreringsproblemets lösning
upprättades 1968 IWGIA, internationell arbetsgrupp
för infoddas affärer. Dess första avsikt är att. bilda
en rådgivande församling av samhällsforskare inom
FN:s ram, vilken kan verka upplysar-rde, analyse-
rande och som en förmedlande länk melian kulturel-
la minoriteter, regeringar och internationella orga-
nisationer. Samhällsforskare från hela Skandinavien
uppfordrar därför dessa lär-rders regeringar art stöd-
ja tanken i FN.

Lars Persson



Var oeh err i sin fålla
Med tillstånd av Sveriges Radio publicerar "Vi Mänskor" ett inlägg av Mai-Britt Sandlund i Radioserien

Angeläget den 1 1.1.1970

Det är trivialt att behöva påpeka att san-rhället har
blivit alltn-rer komplicerat. Det behör,s därför allt-
fler specialister och sakkunniga, anser man. Och
floran av fackorgan växer ständigt. Detta medför
i sin tur att lekmannen-politikern fått det svå-

rare att samordna och göra avvägningar mellan de

olika fackorganens önskemåI. Svårare att behärska
helheten.

Ser vi på det offentliga livet så är den statliga och
kommunala förvaltningen uppdelad i ett stort antal
fackorgan. Vart och ett av dessa svarar för sin be-
gränsade sektor av den offer-rtliga verksamheten ef-
ter de direktiv som beslutats av regering och riks-
d^9.

I toppen har vi 12 olika departement och under
dem ett stort antal ämbetsverk: skolöverstyrelsetr,
socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadssty-
relsen, statens planverk, statens naturvårdsverk,
statens vägverk, sjöfartsstyrelsen, luftfartsstyrelsen,
lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen etc., etc. för
att nämna nägra av de största. Under vart och ett
av dessa fackorgan sorterar i sin tur underlydande
organ ute i länen. Och längst ner, på det lokala pla-
net, har vi den kommunala förvaltningen som i sin
tur är uppspaltad i motsvaraude fack. Från skol-
överstyrelsen går alltså en direkt förbindelse till dc
24 länsskolnämnderna varifrån går kontakter vidare
nedåt till skolstyrelserna i vära 852 kommuner. Detta
system med fackorgan på riks-, regional- och lokal
nivå brukar kallas seletorsplanerittg eller vertikal pla-
nering.

Men hur går det då med samordningen mellan
alla dessa fackmyndigheters göranden och låtanden?
Vet den ena handen vad den andra gör?

På alla de tre nivåerna i förvaltningsapparaten -pä riksplanet, länsplanet och det kommunala pla-
net - finns det organ som har till uppgift aff sam-

ordna och prioritera mellan de olika sektorerna. I
toppen har vi regeringen, i länen länsstyrelserna och
i kommunerna drätselkammare eller kommunal-
nämnd. Detta led i kedjan kallas ofta för sebtors-
övergripande planering. Ibland talar man också om
horisontell planering för att markera att det rör sig
om en samordning tvärs över sektorerna. Budgeten
är ett uttryck för denna horisontella planeritg -där har de olika statliga rnyndigheternas önskemål
vägts mot varandra.

Sverige har enligt min mening en högt utvecklad
sektorsplanering men en desto mindre utvecklad sek-

torsövergripande planering. Vi har för dåligt ut-
vecklade instrument för att klara samordningsfunk-

tionema. Detta gäller inte nrinst dcn statliga för-
valtningen. Följden blir bristande satnarbete och svå-

righeter för de beslutande att skaffa sig överblick.
C)ch saknas överblicken går man miste om det kanske
viktigeste för en politiker: rnöjligheten att prioritera
och samordna olika områden inbördes så att hel-
hetsresultatet blir det bästa möjliga för rnänniskorna.

Många nya problem sorn dyker upp beror just på

den bristande samordningen mellan de beslut som

fattas av olika fackorgan och rnyndigheter. Det finns
då en tendens att tillskap^ nya organ för att lösa

dessa problem - problern sorn egentligen skulle ha

lösts genom samarbete mellan de myndigheter som

redan fanns. Vi har då fått ytterligare ett tillskott
till den rika förvaltningsfloran.

Samordr-ringen måste ske så att den ena åtgärden
inte upphäver derr audra. Man borde göra en total-
kalkyl som avslöjar om eu kostuadsminskning på en

post i budgeten medför kostnadshöjningar på ett
annat konto som är avsevärt större. Man borde inte
se varje post i budgeten isolerat för sig.

Kommunema borde samarbeta mera liksom stat-
liga och kommunala myndigheter inbördes. En kom-
mun bör inte förorena en sjö genom utsläpp av av-
loppsvatten när en annan komurut-t, som också grän-
sar till sjön, använder den som vattentäkt. En social-
nämnd borde inte beklaga sig över svårigheter att få
personal till ålderdomshemmet när balnavårdsnämn-
den beslutat att inte byggo daghem trots att man
har 5O hemrnamalnmor i daghemskön.

De negativa följderna av dert bristande samord-
ningen märks tydligast för de enskilda människorna,
som med rätta inte förstår varför olika rnyndigheter
företar åtgärder som inte stämmer övereus inbördes.
Och ofta framträder samordningsbehovet ntycket
tydligare på det lokala planet än på riksplanet.

Några exempel kan kanske illustrera vad jag me-

naf .

I en glesbygdskommun automatiseras telefonnätet.
Telefonväxeln dras in och växelföreståndarinnan fri-
ställs. Televerket har sparat några 1.000-tal kr på
rationaliseringen. Men är detta hela sanningen? Var
det en åtgärd som - i varje fall på kort sikt -innebar en vinst för samhället? Ute i byarna är
nästan alla kommuninvånare folkpensionärer och
många över de 80. Byns telefonväxel har hittills fun-
gerat som en kombinerad service- och räddnings-
central. Kunnat ge besked om butiksbussen kommer
i dag eller om plogbilen är pä väg. När gamle Knut
mot sin vana inte ringt ett enda samtal pä tvä dar,
blev växelföreståndarinnan orolig och larmade närm-
sta granne. Knut hade brutit lårbenet.

I
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Var och en i sin fålla

Indragiringen av telefonväxeln gör det allt svå-
rare för de gamla. Otryggheten har ökat. Kommu-
nen tvingas anordna en telefonjourtjänst dit de gam-
la kan vända sig och som tar kontakt er-r gång i vec-
kan n-red pensionärer som bor ensamma. Kostnaden
för der-rna jourtjänst är högre än den rationaliserings-
vinst televerket gjorde. Men televerket har följt sina
av regering och riksdag godkäirda riktlinjer. Kommu-
nen får alltså bära de sociala kostr-raderna som följde
på den statliga kostnadsjakten.

Samma följdverkningar uppträder när vägförvalt-
ningen inte längre kan ploga sr-r-råvägar ute i byarna.
En del gamla blir väglösa vintertid och måste mot-
r,illigt flytta till ålderdon-rshernmet. För de kvar-
boende har samhällsservicen försämrats trots att
komnrunens kostnader ökat. Men också staten har
fått högre kostnader genom atr mall tvingats ir-rrätta
ctt antal glesbygdskonsulenter. Måhända är exemplet
ir-rte helt verklighetstroger rrerl illustrerar det
inte behovet av el1 totalkalkyl som tar med hela
sa rn l-r äl lskostn aden ?

En statlig nryndighet ligger i förhandlingar med
privata rnarkägare om inköp av mark åt statsverket
för att utfärda bestämn-relscr om naturreservat och
skydda området mot exploatering. Efter hårda och
segslitna förhandlingar är en uppgörelse i sikte. Sta-
tens anslag för ändamålet är små och det gäller att fä
ut så mycket som möjligt för pengarna. I detta läge
inträder en stad på arenan och bjuder andra mark-
agare i området ett rnarkpris sonl ligger avsevärt
över det m2-pris som dcn statliga förhandlaren lyc-
kats uppnå. Två offentliga l-ruvudn-rän - stat och
kommnn - utall samordning och samarbete. Staten
får i fortsättningen betala ett bctydligt högre mark-
pris för framticla rescrvat i området.

Två stora byggnadsprojekt är uncler uppförande i
en kon.rr-r.run. 500 byggnirdsarbetare har behövt flyt-
tas dit och flertalct komn-rer från Norrland. Efter
n'å års byggande komnrer huvudparten av lryggnads-
arbetarna att perrritteras och nred AMS' hjälp be-
hör,a flytta till någon aunan clel av landet. Om yt-
terlisarc ett år planeras irårrgsättning av ett stort
trcdje byggn;rdsprojekt i onrrådet och ny arbetskraft
måstc rekryteras. Borde inte clet scnare bygget kun-
na starta ett år tidigare för att folk skall få fortsatt
jobb och slippa flytta? Men detta gär bara om det
statliga verk som är ir-rblandat kan fä pengar till
bygget ett år tidigare än planerat. Om så inte sker
belastas arbetsmarknadsanslagen rned utgifter som
anrlars hade inte behövt uppstå. Borde rnar-r inte göra
en totalkalkyl även här? Hur många flyttnir-rgs- och
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omskolnir-rgsfall skulle bli orrödiga orn företag och
myndigheter kunde samplanera sitt byggande i tiden?

Bristen på en samordnad planering n-rellan olika
kommunala organ är väl en av de viktigaste anled-
ningarna till den dåliga servicen i många bostads-
områden. Skollokaler skall förvaltas av skolstyrelsen,
fritidslokaler av fritidsnärnnden, daghem och fri-
tidshem av barnavårdsnämnden, teater- och utställ-
ningslokaler av kulturnämnden etc. Undantar vi sko-
lan, som är obligatorisk, har kommunen sällan resur-
ser att tillgodose alla desssa behov om befolknings-
underlaget är litet. Det n-rindre bostadsområdet får
varken daghem eller fritidslokal. Kommunerna bor-
de mer än hittills öppna skoloma pä kvällar för
teatergrupper, låta skolbiblioteket fungera som bib-
lioteksfilial. Och varför inte låta en skolsal rjäna
som gudstjänstlokal också i städerna? Det har ju i
alla tider gått utmärkt i glesbygdema. En statlig
servicekommittd arbetar med dessa samordningspro-
bler-n. Fördenskull behör'er inte kommunema sitta
och r,änta - i all synnerhet solr man kur-rde tjäna
åtskilliga slantar på ett rner samordr-rat lokalutnytt-
jande. Alltså: När höll kulturnämnd och fritids-
nämnd ett gemensamt sammanträde sist?

Annars hittar man ett av de främsta exen-rplen på
en god samordning inorn den kommunala förvalt-
ningen där man genomfört den s. k. familjevårds-
principen på det sociala fältet. Nu slipper en och
samma familj, som harnnat i svårigheter, i tur och
ordning ha att göra med socialnämnd, nykterhets-
nämnd och bamavårdsnämnd.

Frågan är också orn inte den utpräglade sektors-
planeringen i vårt land leder till en koncentration av
människor, företag, kornn-runikationer och andra re-
surser till några få punkter i landet. Yarje fack-
organ söker optimera inom sitt område. Ju färre och
större enheter man har, desto lägre blir styckekost-
naden för tjänster-r ifråga, företagsekonomiskt sett.
Och ju större befolkningsunderlag man har desto
tler kan nran pressa ner styckekostnaden. Denna pla-
nering sker utan hänsyn till följdverkningarna på
andra onrråden. När televerket pressar kostnaden
per expedierat telefonsamtal får detta sociala följd-
verkningar. När AMS lyckas få den sista unga barn-
fanriljen aw flytta från byn i Norrland får detta
sociala foljdverkningar. Skolbussen går t. ex. inte
längre förbi och de kvarboende mister ytterligare en
länk i sitt glesa kommunikatior-rsnät - om det nu
finns något.

En ledande stockholmspolitiker förklarade för en
tid sedan att "80.000 utgör cleu naturliga inflytt-



ningen till Stor-Stockholm under en tioårsperiod".
Efter denna prognos styrs befolkningsplaneringen i
Stockhohns-området. Av denna s. k. "naturliga"
flyttningsvinst har hittills betydligt mer än hälften
hämtats från de s. k. skogslänen. Med andra ord:
Den fysiska planeringen i Stockholm förutsätter en

fortsatt avfolkning av Norrland. Regering och riks-
dag sade en-rellertid något helt annat i fjolårets stats-
verksproposition, närnligen att storstadstillväxten
borde dämpas och att man ville skapa ökad jämlik-
het i ekonomiskt och socialt avseende mellan de

människor som bor i olika regioner. Inom det norra
stödområdet accepterade man också en högre befolk-
ningsprognos än vad hittillsvarande utflyttning gav

anledning till.
Borde rr-ran därför inte kräva eu viss samordning

mellan de planer som görs upp i kanslihuset och de

som tjänstemannastaberna i Stockholn-rs stadshus sit-

ter och utarbetar? Eller vore detta ett otillbörligt
ingrepp i den kommunala självstyrelsetl?

I
Tro inte att sar-nordningsfunktionen är någon lätt

uppgift att fylla. Det förutsätter en stark politisk
vilja att få fackfolk och experter att se utanför sin

fålla. Att tvingas till hänsynstagande tili s. k. yttre
omständigheter och ge upp något av det som ur be-

gränsade facksynpunkter brukat betraktas som mer

eller mindre självklart. Självfallet behövs det också

rent organisatoriska reformer. Meu utan den poli-
tiska viljan i alla samordnande organ blir organisa-
toriska reformer otillräckliga.

Vi alla har våra
drömmat .. r

I drömmen ser jag länder
där lyckliga mänskor bo.
Från öppna, befriade händer
går strömmar av kraft och ro.

Där räknas ej tiden i dagar,

Livet är stilla och rent.
lngenting hetsar och jagar.

lngenting är för sent.
Merope

Om rniliö-
förstöringen

Är 1963 skrev "Vi Kvinnor" om Bachel Carsons
bok "Tyst Vår" som just kommit i svensk översätt-
ning.

Under de år som gått sen dess har vi bemödat

oss om att sprida insikt om hur illa det är ställt
med vår miljö och om det som görs. Nu vill vi be-
rätta om en bok av Nils-Erik Landell. Den ger oss

verkligen en allsidig upplysning.
Om blyet som släpps ut från vära 2 miljoner bi-

la r.

Om den försurning av luften genom svavelföro-
reningar som påvisats av Svante Od6n, hur den bi-

drar till fiskdöden och skadar äldre husportaler
bland annat.

Om tunga metaller - 
krom, mangan, kadmium,

nickel och främst kvicksilver 
- 

som släppts ut av

olika industrier och ej försvinner. Kvicksilver mest

eftersom det använts av en storindustri - 
i pap-

persmassefabrikerna. Pi har dessutom sen '1920-

talet betat utsäde med kvicksilverpreparat.
Om biociderna, främst DDT som från i år är för'

bjudet i Sverige (vissa dispensmöjligheter).
Om vattenföroreningar - 

ett långt utmärkt ka-

pitel. Här berörs även den viktiga Liljendahlska me-

toden för behandling av avloppsvatten ("Vi Män-

skor, nr 1,1969").
Landell skriver: "Skulle man rena allt kommunalt

avloppsvatten i Sverige på kemisk väg 
- 

och det

är målet - 
skulle investeringskostntderna bli av

storleken 250 miljoner kronor och årskostnaden ca

120 miljoner. . ." Den kemiska reningen avlägsnar

fosfater och tunga metaller samt även bakterier

och inälvsmaskägg. I väntan på att detta program

blir genomfört måste vi åtminstone skona våra vat-

tendrag genom att tvätta rätt: handtvät med vål-

flingor eller såpa, maskinvätt med något medel

med högst 10 procent fotfathalt.
Om buller samt om engångsförpackningar, skräp

och olja handlar särskilda kapitel.
Totalintrycket blir att det går att lösa våra miljö-

problem i stor utsträckning om man bara kan över-
vinna de ekonomiska intressen som ännu ofta får
bestämma. Det finns andrt medel än bly för att

hindra knackning i bilar. Man kan ordna avsvav-

lingsanläggningar för clja. Man kan 
- 

och måste

- 
efterhand gräva upp våra 400.000 underjordiska

oljetankar som nu börjat läcka. Och man kan an-

vända naturliga bekämpningsmedel mot insektsan-
grepp. Det skrev redan Rachel Carson om. Den

forskningen måste uppmuntras. A. A.

Välfärd till döds? Av Nils-Erik Landell. Aldus/Bon-
niers. Stockholm 1969.220 sid. lll. Pris '13:50.
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ALLGÄnDEN "allis"

o Bostadsområdet behöver en

na.

a Barnstugan bör tillsamn.rans
centralpunkt.

ccntralpunht för barn och vux-

ned kaartcrsgården bli denna

o Här skall t'örskolebarnen kunna vistas den tid föräldrama
förvärvsarbetar.

o Här skall skolbarnen ha en tillflykt när de inte är i skolan.

o Här skall pensionärer ocb andra vltxtTd kunna få en träff-
punkt både på dagen och på kvällen.

o Här skall man kunna ordr-ra rned barnltassning av hemma-
varande mödrars bam.

o Här skall man kunna få niöjlighet till inomhusvistelse för
parklekens barn.

o Barnstugan är öppen hela dagen från kI. 6.30 till kl. 19.00.

o Kvartersgården skall också \^r^ öpper-r hela dagen och
även på kvällarna till kl. 22.00.
Kvartersgårdens serveringskök-kiosk skall i samarbete med
barnstugans kok kunna servera barnstugans middagsmål
även till hemmavarande rnödrar och bam samt er1 och an-
nan pensionär.

o Genom att san-rplanera barnstugan nred kvartelsgården kan
man göra vissa planekor-ron-riska vinster. Onr mau till ex-
empel breddar förbindelseleden mellan barnstugans olika
avdelningar kan mair få gemensanlna utrymrnen som kau
användas av både ban.rstuga och kvartersgård.

o På liknande sätt kan rnan slå ihop bamstugans gernensalx-
ma lekplats med bostadsområdets stora lekområde och där-
igenom få möjligheter till ckonomisk rnarkplanerir-rg och
sambruk av större, dyrbara lekanordningar m. m. Det är
dock viktigt att den gemensanlma lekplatsen blir inhäg-
nad med häckar eller er-rkla, låga staket då barr-rstugans
personal är juridiskt ansvarig för ban-ren som vistas i barn-
stugan och på dess lekplats.

c De gen-rensamhetslokaler sorn behövs i varje bostadshus bor-
de förläggas till allgården och ingå i kvartersgårdens loka-
ler.

o Planritningen visar en allgård för ett bostacisområde med
cirka 8OO invånare nrotsvarande cirka 240 lägenheter.

o Antalet platser i bamstugan är beräknat med utgångspunkt
från att 50 procent av bostadsor-nrådets n-rödrar med barn
från 6 månader till och med 12 ir har förvärvsarbete och
att, alla barn i åldem 4, 5 och 6 år skall få möjlighet till
gruppsamvaro i daghem eller lekskola. Det vill säga att
hälften av dessa barn behöver vistas 5 timmar eller mer i
barnstugans daghen-r och hälften av dem 3 timmar i barn-
stugans lekskola. Barn från 1,2 är till och med 14 år kan
vistas i kvartersgården under skolledig tid.

;__l ,r; r! _fl-lI-1 7

t_]__r__l_ _t: +_l_

p,

At
r.l
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Ovon: Plon ov ollgården. Skolo 1: 500.

A. doghem 6 mön. t. o, m. | år.
B, doghem 2 dr t. o, m. 3 år.
C. doghem 4 ör t. o. m. 6 ör,
D. lekskolo 4 ör t. o. m. 6 år.
F. fritidshem 7 är t. o. m. 12 ör.
G. ekonomiovdelning.
H. kvortersgård.
l. gemensomt lekrum för bornen i doghem,
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centralpunkten i bostadsområdet
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2. ollrum för ovkoppling och somvoro.
3, ollrum för oktiv lek för born och vuxno.
4. bordtennisrum,
5. verkstqdsrum.
6, somlingsrum med TV.

Ritningen till ollgörden utformod ov orkiterter SAR Hillevi
Svedberg och Tore Virke,

Nedon: Interiörperspektiv ov de bådo ollrummen.
Teckning ov Gullon Gregoriusson'

o För detta bostadsområde behör's det då samuratrlagt 80

platser fördelade på
10 platser i daghem för bam från 6 månader till och med

24 rnä.nader.
10 platser i daghem för barn frän 2

15 platser i daghem för barn från 4
30 platser i fritidshem för barn frår-r

år.
t 5 platser i lekskola för barn f rän 4 år till och med 6 år'
I barr-rstugans lekskoleavdelning kunde man ha lekskola på

eftermiddagen och på förmiddagen ta emot en 5-timmars-
grupp hanciikappade bam som då också skulle få möjlig-
het att tråffa de andra barnen i deras avdelningar eller i
de gemensamma lokalen-ra.
Allgården skall naturligtvis ligga intill låg- och mellansta-
dieskolan. Man behöver ha ett nära samarbete mellan såväl
bamstugan och skolan som rnellan kvartersgården och sko-
lan.
Allgårdens gemensamma utrymmell otnfattar
allrum (cirka 1OO m2) för aktivt arbete, för avkoppling
kring er-r öppen spis och servering, för större sammatlkom-
ster', för' teatergrupper m. m.
bordtennisrum (cirka 5O rne) sonr också kau auvändas för
andra ändamål
samlingsrunl sor71 äver-r kan vara TV-rum
studierum för enskilda studier och studiecirklar.
Fritidshemmets stora 'uerkstad bör kunna atrr'ändas av

kvartersgården på kvällarna.
Barnstugans äldre barr-r bör ha tillgång till de gemensamma

lokalerna - allrum och bordtennisrum - på dagarna lik-
sor-rr till kvartersgårdens TV-rurn.
Allgården skulle ge möjlighet till ett givande samarbete

r-r-rellan alla de boerrde inom bostadsområdet - både barn

och vuxna.
Barustugan skulle vara grundsteneu i allgården.

Till barnstugan i allgården skulle man också som ett kom-
plenrent knyta ett 1O-tal f amiliedaghem (som externa dag-

hemravdelningar). Härigenom skulle dagbarnvå rdarna (dng-

mammorua) bli en del av barnstugans personal och vid
sjukdornsfall i familjedaghernmet skulle barnen kunna få
kornma till barnstugatl. Genom att birrustugalls föreståndare

hade hand om såväi barnstugalls som familjedaghemmens
personal skulle n-ra1 få ett för alla parter berikande saln-

arbetc. Familjedaghemmens barn kuncle också leka på den

srora gelrellsamma lekplatsen och täffa barnstugans barn

där.
Ett antal barnrsårdarinnor skulle också höra till barnstu-

gans personal så att såväl barr-rstugans som familjedaghem-
n-rens barn kunde lära känna de vuxna som tar hand om

dem hemn-r a när de är sjuka.
Hillevi Svedberg

år till och med 3 år.
år till och med 6 år.
7 är trll och med 12fl--

o

o

o

o
o

o
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Författarcentrum r Filmcentrum - Teatercentrum r

Konstnärscentrum - Miliöcentrum

"Kanalerna ut mot allmänheten utgörs av exklusiva
kulturtidskrifter och dagstidningarnas kultursidor
som endast läses av ett fätal ... det är uppenbafi ati
den nu tillgängliga distributionen är djupt otillfreds-
ställande . . . författarn a har gjort alltför litet för
att själva bryta den isolering de lever i. Den olust
som självklart alla författare måste känna inför der-r-

na situation . . . måste förr eller senare resultera i ett
radikalt nytänkande vad beträffar författarens roll
i samhället och hans möjlighet att nå ut till en bred
publik."

Så stod det i det upprop som i na1 1967 skickades
ut till medlemrnarna i Sveriges författarorganisatio-
nef.

Uppropet resulterade riitt s11art i startandet av
F örlattarcentrum. FC fick stort gensvar och blev
snabbt en frar-ngång.

Efterföliarna kom snart: I'ilmcentrwm 1968, Tea-
te rcentrunt, I{onstnärsc'cntrrim. och Miljöcentrunt
1969. Känslan av isolering var inte ensidig. Det fanns
er1 stor och intresserad publili. bortotn kulturtidskrif-
tema och kultursidorna.

Grundiddn för alla ccntra är deusamma som cll
gång formulerades för Författarcentrurn: dels ett ar-
betsförmedlande verksan'rhet, dels er-r utåtriktad verk-
samhet.

I den arbetsförmedlande verksamheten sköter ceu-
trum kontakten beställare-konstnär. Någon för-
medlingsavgift tar man inte men däremot är det en

viktig princip att konstuäreu får en rimlig ersättning
för sitt arbete - Författarccntrunrs n-rinimihonorar är
t. ex. 200 kr.

Kulturarbetare skall inte utnyttjas gratis eller
,,ästan gratis utau ha rätt till rimlig ersättr-ring för
sitt arbete - precis sonr alla atrdra.

Den utåtrihtade verksatnheten är sådant soltl cett-

trum själv tar initiativ till: kulturveckor, utställning-
ar, debatter, filniprogram etc.

Det här är ungefär grundprinciperrta ntclt var)e

centrunr har sedan naturligtvis ett egctr fortrr, alrpas-
srrd efter det nredium respcktive kottstt-tät'sgrupp ar-
betar mcd: ord, bild, drarnatik. Men n'rålet är det-
salnlna: att bryta koustnäreruas isolering, starta eu

dialog med publiken, finn a nya distributionsformer,
nä nya grupper i samhället, söka upp eftersatta grup-
per (i fängelser, ålderdomshem, rnentalsjukhus etc.).

Centrumiddn har inte bara förändrat distributions-
formerna. De förändrade distributionsformerna har
i sin tur förändrat innehållet. Det material som går
via de olika centra är franrför allt informations- och
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debattmaterial. Debattaftnar i stället för författar-
uppläsningar, informativa kortfilmer i stället för kva-
litetslå'gfilmer, provocera'de gatuteater i stället för
klassiska dramer, iddutställningar i stället för konsr-
utstälh-ringar.

Centrumiddn har decentraliserat kulturen, fört ut
finkulturen i periferin och vardagskulturen in i cen-
trulTr.

Louise Rvdin

Författa rcentrum
Drottninggatall 15, 1l1 51 Stockholm
Tel. 08/20 40 96, 20 26 10.

Oppet n-rånd.-fred. 1O-16. Sekr. Gun evar-
zell.
Beställningar görs ert par veckor i förväg, nrer
ornfattande beställningar en månad i förväg,
helst skriftligt.
Mirrinrihonorar 200: - 

-1 resor och trakn-
nlente.

Filmcentrum
Kungshol-nstorg 2, 112 21 Stockholm

Tel. 08/50 51 61.

Oppet månd.-fred. 10-13. Sekr. Margareta
\Wiborn.

Beställ katalog - där finns de (både svenska
och utländska) filmer sorn FiLnC förrnedlar.

Konstnärscentrum
Hornsgatan 82 B, Box I7O5O, 104 62 Stock-
holm

Tel. 08/84 22 80.

Oppet månd.-fred. tO-lZ, 1.3-1,6. Sekr. Eva
Paulsson.

KC är rått nytt och har ännu inte kommit
igång. Man arbetar f . r-r. med att fi fram en så
fullständig dokumentation över bildkonstnärer
(inkl. konstfackare m. f1.) son-r möjligt för att
sedan främst fungera som arbetsförmedling.

Författar- och konstnärs-
centrum i Malmö (SKYS)
Stortorget 4, 21134 Malmö
Tel. 04011299 04 (tcl.-nr komnrer atr änoras
i vår).
Exp.-tid månd.-frcd. I 3-15. Sekr. Rolf
Werngren.

SKYS centrum är gemensamr för alla konst-
närer i Sydsverige. Denn a typ av lokala cen-
tra blir troligen den form centrumbildningar-
na ute i landet kommer att fä, eftersom under-
laget för specialcentra där är för litet.

Miljöcentrum
Sver-rska Slöjdföreningen, Nybrogarart 7,

1,03 82 Stockholm

f'el. 08/63 50 20 eller 50 42 33 (Gunilla Lun-
dahl).

MC befinner sig än så länge mest på id6pla-
net. Enligt programförklaringen vill man ägna
sig åt information (genom filmer, utställningar,
debatter etc.), kontakt och samarbete (med
forskning, stadsplanerare etc.), aktivering (i
t. ex. bostadsområden), arkivering samt doku-
mentation i rniljöfrågor.

Teatercentrum
Garrrla Brogatan 13, lI l 20 Stockholnr
T'el. 08/1 0 06 70.

Oppet månd.-fred. Il-15. Sekr. Birgirta
Sundberg.

Beställ TC:s katalog - där finns uppgifter om
vilka föreställningar TC förmedlar och vad de
kostar. Generellt kan man räkna med 1OO-150
kr * resor och traktamente.
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USA:s färgade kvinnovärld
Livlig aktivitet inom

- Framtidens mänsklighet liggcr i mödrarnas bän-
der.

Så inledde Juanita Abcrnathy, maka till den nu-
varande presidenter-r i der-r amerikanska medborgar-
rättsrörelsen pastor Ralph Abernathy, sitt anförande
i Göteborg den 29 lanuari, då hon talade ir-rför med-
lemmar av stadens sociala, politiska och religiösa
kvinnoorganisationer.

Hon talade lugnt och sakligt, urall r-nånga ord, sor-r-r

en människa präglad av en stor och fordrande arbets-
uppgifts erfarenheter. Hennes uppträdar-rde har vär-
dighet och charm.

Männen utövar ledarskapet inom rnedborgarrätts-
rörelsen, Southern Christian I-eadership Conference,
r.nen medlemmarna utgöres till ornkring 80 procent
av kvinnor, och de är mycket aktiva. Vi har mera
tid än männen. Vi demonstrerar, vi bofkottar, vi ar-
betar mycket för ökat kvinnligt inflytande. Mrs
Sbirly Chislom är den enda färgade kvinnan i kon-
gressen och vi hoppas n-rycket av hennes ärliga patos
och lrraftfulla personlighet. Men en kvinna år na-
turligtvis inte nog.

- Våra insatser ligger rlest på det sociala livets
område. Vi har större känslighet än männen och för-
står därför bättre mär-rniskornas behov. De färgade
kvinnorna har varit mycket aktiva för de fattiga
i USA. Så till exempel genor'rfördes en strejkaktion
med 500-600 deltagare -- vita och svarta - i Ches-
terton i Sydcarolina framgångsrikt med en kvinna
som ledare. Orsaken till de färgade kvinnornas ak-
tivitet kan vara att de under slavtiden, som varade
i över 300 år, måste vara sina familjers beskyddare
och försvarare. Då kvinnan ofta var sin husbondes
älskarinna var hon ir-rte helt utan inFlytande. Den
vita kvinnan var inte helt fri, hon var en slav på
piedestal och kunde inte kontrollera sin man. Den
f årgade mannen var upptagen av sitt slavarbete ocl-r

kunde därför inte bctyda så mycket för de sina. Han
betraktades för övrigt inte av de vita som en verk-
lig man, han var erl "boy". Och så har det delvis
varit ända in i våra dagar.

- De färgade kvinnorna är nrycket aktiva inorn
fredsrörelsen och samarbetar d;ir rned Internationella
kvinnoförbundct för Fred och Frihet och med "\(/o-
men Strike for Peace". 'fillsammans med ungdomen
arbetar vi nu på att få slut på Vietnamkriget. Men
även om Nixon säger sig arbeta för detta måI, kan
vi inte r,änta oss mycket av honom. Han motarbetar
oss också genom att vilja uppskjuta den desegregatioir
som i lag bestämdes 1964 - och då hade vi ändå
väntat på den lagen i femton år. Nu kar-r vi endast
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Foto: Jon Collsiöö, Pressens Bild

hoppas på att om fyra är fi en ny administration.
Ungdomen är otålig, den vill tillgripa vapen för sin
nredborgarrätr.. Men vi vill alltid hålla oss till icke-
r'åldsmetoder och vi hoppas att ni vill stödja oss

i detta.
Fråga: Vilkcn roll har dcn aita leyrkan i me dbor-

garrättsrörelsen?

- En mycket liter-r, tyvärr. Detta gäller framför
allt den protestantiska kyrkan, vars präster riskerar
att nrista sitt levebröd om de engagerar sig i vår sak.
Inom vissa områden har den katolska kyrkan varii
aktiv, särskilt "systrarna", detta dock under mot-
stårrd, är,en där, från det högre prästerskapets sida"
Men vi har stöd av Kyrkornas Världsråd. Numera
stänger inte heller de vita sina kyrkor för de färgade,
men på det hela tag,et har det förtblivit en svart och

är.ltt 
kyrka och skillnaden mellan dem är oerhört

Signild Hellhagen



Paris i ianuari 197o-

På en affisch i metror.r i Paris studsar en rödklädd
flicka högt i luften och ropar: "Vilken kraft i soc-
ker!" På många ställen är det sista ordet överstruket
och någon har skrivit dit rned filtpenna: "i revolu-
tionen". Det är skrivet i hast, ty det år dryga böter
och fängelsestraff för alla slags inskriptioner på väg-
gar och murar nu.

Det förefaller inte särskilt korrekt. Livet flyter som
vanligt i Paris, vid jul och nyår år affårerna välfyll-
da, bilarn a fler än någonsin, parkerade t. o. m. på
trottoarhörnen. De jättelika, nykonsrruerade under-
jordiska parkeringarna står romrna och man riskerar
föga på de far-rtasifulla parkeringarna: 1O francs. Ect
förslag om atr införa parkeringsaurornarer har just
röstats ned.

Vandrar man i Quartier Latin är gatstenarna täck-
ta med asfalt, och många träd längs Boul Mich ned-
brända. Upp tiil två merers höjd år alla fasader son-r

i maj L968 ritades fulla med citat från Marx och
Marcuse, nu överrnålade. Mer-r två inskriptioner ser
man här och var: Action Frangaise och Jeune Europe

- två högerorganisationer.

En veckas turistbesök i Faris ger knappast möjlig-
het att ta reda på r'ad som sker under ytan. Det blir
ett ytligt avlyssnande av stärnningar, några samtal.
Ä ena sidan en ganska bitter och sammanbiten atti-
tyd av: "det var vi som fick betala räkr-ringen" för
"det här lilla skämtet". Men resonemanget i högbor-
gerliga, konservativa kretsar håller inte riktigt ihop.
Studenterna och majrevolter-r har störtat Frankrike
i en ekonon-risk n-risär sorn landet er-rdast långsamt
håller på att återhärnta sig ifrån, säger man. Samti-
digt förklaras det atr revolten leddes av en obetydlig
grupp "vänsterfascister" utarl förankring hos arbe-
tarna.

Litet annorlunda låter det när man talar med unga
studenter från andra sidan - symboliskt nog Rive
Gauche och Quartier Latin. T'onen är sansad, resig-
nerad eller trots allt optinristisk. Lugnet på ytan ges

olika tolkningar. Det beror inte bara på polistryc-
ket utan också på en lättförklarlig trötthet hos de

många som varir aktiva. De flesta har återvänt till
studierna och studieforn-renra har inte förändrats
nämnvärt. Endast ett universitet, det i Vincennes,
prövar nya arbetsmetoder. NIen det finns en tendens
att sätta studentema från Vincennes på undantag och
försvåra deras utslussning i arbetslivet. Man försöker
också, vis av skadan, att decentralisera undervisning-
en och placera ut fakulteterna på skilda håll i och

utanför Paris. Det betyder en morsvarande försvag-
ning av alla motståndsrörelser. Rekryteringen från
olika socialgrupper fortsätrer att vara lika skev som
tidigare. De som fortfarande är politiskt aktiva ur-
sätts för mer eller rnindre uttalad förfoljelse.

Det finrrs alltså fog för resignation. En revolr som
lovade frihet och förnyelse har frusits ned till hand-
lingsförlamning. de Gaulle har gått, men Pornpidou
för hans arv vidare. I parkerna och skogarna om-
kring Paris drabbar höger- och vänsterextrernistiska
grupper samman i ibland blodiga slagsmåI. Olivier
visar en skylt till ett judo-institut på Rue Descar-
tes: här tränar vänstergruppen judo inför veckoslu-
tets batalier. Till bilden hör också vänsrerns inre
splittring. Som på rnånga håil har den sönderfallit
i ett otal fraktior-rer sorn bekänlpar varandra med
Marx och Mao som tillhyggen.

Om helhetsintrycket ändå ir-rte blir odelat dystert
beror det inte bara pä Oliviers ungdom och lugna
ton när han berättar om vad som här-rt honom själv
sedan majrevolter-r. Det är också en inre övertygelse
som bär hans ord. Han var, säger han, säkert typisk
för tiotusentals franska ungdomar frän borgerliga
hen-r. Konventionellt uppfostrad, aldrig lärd aft
ifrågasätta sin uppfostrans rnål och meningsfylldhet.
Hans utbildning skulle ha fört honom in på den
diplomatiska banan och han hade helt accepterat det
vanvettigt hårda franska utslagningssysremet __ åtta
uttagna av 200. Majrevolten - som han ändå bara
bevittnade passivt, som åskåd are - väckte honom.
Solidaritet, den-rokrati, jämlikhet var gan-rla ord som
fick en ny realitet. I stället för att gå på föreläsning-
ar lyssnade han till de ändlösa politiska diskussio-
nerna, fick sluta skolan och läser rru på Sorbonne
för att ever-rtuellt bli lärare. Fast helst vill han skri-
va. Hemma sitter han ofta tyst, hellre ärr han häv-
dar inopportuna åsikter. Men de har blivit etr med
hononr. Aldrig mer kommer han att lita sig drivas
in i betygshetsen. Han tänker inte göra vänrplikt,
inte gifta sig heller f. o. - till familjens förfäran.
Irör honom gäller helt andra värderingar ån de sror-
franska, gaullistiska. FIan låter mycket lugn när han
säger det: "Majrevolten väckte mig och förändrade
mitt liv." - Dagens rapporter i press och TV ta-
lar mycket om nya oroligheter, i Nanterres, vid
Micheletläroverket. De har kvästs. Men man har
svårt att tro att revolten slutgiltigt skulle ha krossats.

Katja Valddn
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WARSZ.A\IIIA 1929-1945
"Vi Mänskor" återger här Hfördis
Stolica publicerade i samband med

Levins översättning av den engelska texten
25-årsminnet av Vrrszavas befrielse den 1,7

till en artikel sorn tidningen
irnua:.i 1945

Varszawas förstöring
Warszawa, cn av dc största städerna i ccntralcu-
ropa hade före andra världskriget en befolkning på
1.300.000 och mcr än 25.500 byggnader med ctt ku-
bikinnehåll på över 100 miljoner kubikmeter. LJn-
der andra väddskriget raserade tyskarna denna stora
metropol så gott som till grunden.

Förstöringen av Polens huvudstad genomfördes i
olika etapper. I september 1,939, under den tyska
belägringen förstördes 10 procenr genom stridsope-
rationer, men också genom helt omotiverade terror-
attacker. Vid detta till,fälle förstördes eller skadades
nästan alla arkitekturskatter, kulturmonument och
historiska byggnader inkilusive dct kungliga slottet.

Under ockupationen förhindradc tyskarna cffek-
tivt stadens rekonstruktion. En officic,ll kommunikd
utfärdacl av Rudolf Hess dcn 20 november 1939 cle-

klareradc xtt "Fiihrern har godkänt riksministcr
Franks beslut att inte återuppbygga \Warszawa". Oc-
kupationsmakten borjade sedan den systematiska
och långvariga plundringen av huvudstaden och ned-
brytningen av dess materiella bcstånd. De tog sig för
att spränga alla monument och demolera byggnader
av historiskt värde, även ruinerna Av slottct som re-
dan var skadat genom bombning.

Nästa steg togs 1943. Efter atr upproret i ghettor
slagits ner förstördes detta bit för bit, gata eftcr gata
och hus efter hus ända tills cndast ctt öde landskap
av stenskärvor f anns kvar, snart övervuxct med
ogräs. Under denna ctapp gick omkring 15 procent
av byggnaderna åt.

Ytterligare ett steg togs undcr \(/arszawaupproret.
När tyskarna hade lagt beslag på ett områdc, sattc
clc systematiskt eld på dess hus eller sprängdc c{em.

Undcr den etappen blev förlusterna särskilt kännba-
12, omkring 25 procent av förkrigsbyggnac{erna.
Vid tidcn för \Warszawaupprorets hävandc existcra-
de inte mer än 50 procent av huvudstaclen.

Det sista stadict inleddcs cfter att upproret slagits
ner och den överlevande befolkningen drivits ut.
Tyska trupper sprängde dc återståenc{c byggnadcrna
en 'eftcr en och ävcn ruinerna eftcr historiska bygg-
nader, så att inte ett spår av dem skulle finnas kvar.

Mcllan 3 oktober 1944 och "17 ja.nuarr 1945 för-
stördes mer än 30 procent. Dct var inte förrän vid
\flarszawas befrieise den 1,7 januari som dessa tyskar-
nas krimineila aktioner stoppades.

Allt som allt förstördes mer än 80 procent av
\Tarszawas bostäder. Förlusten av byggnader med
historiskt intresse ellcr arkitektoniskt värde, kyrkor
och andra vördade platscr samt industriclla byggna-
cler har beräknats till 90 procent.
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Ftirlusterna enbart i byggnacJcr beräknas till mer
än cn miljarcl dollars efter förkrigskursen. Tili detta
liommer enorma förlustcr i allmänna inrättningar,
industriinstallationer, teknisk utrustning och ovär-
dcrliga konstverk samt slutligen mcr än en miljon
inncvånares privata ägodelar. Med undantag för Pra-
ga, en del av Sflarszawa som befriades redan septem-
ber 1944, var det cndast ett smalt ,bälte i stadens r.rt-
kant, med till övcrvägandc clelen sämre byggnader,
som undgick f örstöring. Hela dcn cenrrala delcn
lämnades i ruiner. E,n del områden var raserade helt
till grunden. Vad som hacle varit hjärrar av över en
milion människors huvudstad hade förvanC.lars till
en jättehög xv stenskärvor mätande 20 miljoncr ku-
bikmeter.

Volamassakern
On-r \Tarszawa gick etr tragiskt ödc rill möres, så

led \Wola, en av dess västra förstäcler err rnarryrskap
om möjligt ännu plågsammare.

I början av S(arszawaupproret gick de tyska styr-
korna under kommando av general Heinz Reine-
farth till attack i avsikt att storma \flarszawa. Från
5 till 7 augusti 1.944, efter att \Wola kapitulerat,
massakrerades befolkningcn systematiskt.

Tyskarna drog från den ena stadsdelen till den
andra, från det cna bostadskvarterer till det andra,
in i varje hus och dödade alla de upptäcktc. När
denna första terrorvåg hade passerar fördes alla
överlevandc under eskort tilrl något man kallade
samlingspunkter. Dct visade sig att clcssa samiings-
punkter inte var något annat än massavrälttnings-
platscr. Människorna föstes ihop i flockar och sköts
ihjäl av de väntande mördarskvadronerna.

På några platser som t. cx. i Pfeiferfabrikcn clier
på de tonlma torgen vid Gorczewskagatan clier i

Sowinskiparken kunde offren, mest kvinnor, äldrc
män och barn räknas i tusental. I \Wolaområclet

fanns dussinvis av sådana avrättningsplatser. Ett av
de 'bästa excmplen på mördandets omfattning är, att
scneral Rcinefarth rcdan första dagens cftermiddag
klagade till sin överordnade general Vormann att
arnmunitionen tagit slut. Inom rymden av dessa

trc dagar dödade tyskarna 50-58.000 av civilbefolk-
ningcn i \(ola. Offrens kroppar brändcs och askan
sprcds ut. Andå uppgick rnänniskoas'kan som fördes
bort från avrättningsplatserna efter kriget till åt-
skilliga ton.

Mannen som ledde denna hemska massaker, gene-
ral Reinefarth, lever numera i välstånd i Västtysk-
land. Utredningen mot honom stoppades av Väst-
tysklands högsta domstol.



Den sönderspröngdo Sigismundkolonnen med den
ruiner i bokgrunden. Foto: P. A. Interpress.

gomlo stodens Den öteruppfördo Sigismundkolonnen med den öteruppbyggdq
gomlo stoden i bokgrunden. Foto: P. A. Interpress.

Mordet på Varszawas befolkning

Dc n.ränniskof cirlustcr som \flarszawa le cl undcr
andra värlclskriget är uran motsrycke i historien. Fö-
re kriger hacJe staden en befolkning på nästan
1.300.000 inner'ånare. Av clessa mördades mcllan
800.000 och 850.000 undcr perioden 1939 till 1945.
Enbarr \flarszawa förloradc mcra folk än Storbritan-
nien, ,Belgien, Flolland och Luxemburg tillsammans.
Dessa fyra länders förluster under andra världskri-
get beräknas till 630.000. Det är värt att uppmärk-
samma att Förenta Starernas förluster i krig från
1775 trll 1945 beraknas till 600.000, alltså rre fjärcle-
delar av War'szawas förlustcr under andra världs-
kriget.

Massakern på \il/arszawas bcfolkning pågick oav-
brutct under hcla krigct. Det första stadiet i Lför-
intelseproccssen inleddcs i septemb er 1939 när tys-
karna genom tcrrorbombning och artillericld gjor-
dc slut på stora ffrassor av civilbcfolkningcn. E'fter
kapitulationcn och unclcr hcla den tyska ockupatio-
nen intcnsifieracle fienden utplåningcn av det polska
folket och fann stäncligt nya sätt att gå tililväga.
Arrcstcring av civil:r utökades till vidarc och vidarc
områdcn. Till att borja med utvaldcs de son'r skullc
errcstcras. Särskilt grymma var tyskarna i sitt betc-
ende mot intcllektuclla. Mcn varteftcr ticlen lcd för-
vandlades arresteringarna till rcna människojaktcn.
Tyskarna brukadc inringa hela gator. Sedan in-
fångades alla som bcfann sig på gatorna i nätet och
sände s till fängelse eller konccnrrationsläger. Vid
andra tillfällen anländ,e ryskarna till ett områdc un-
cler natren och placcrade en ring av soldater runt ett
hclt kvarter i staden. Sedan gick de från hus till hus,
drog ut människorna och förde bort dcm. Det mest
illabe ryktade f ängelset var Pawiaf ängclset. Många
blev mördade undcr fängelscvistclsen. De som sän-

dcs till konccnrrationslägcr fick cn litcn frist även
om chan,sen att komma ievande därifrån var lika
med noll. Restcn döclades vid de massexekutioner
som rcgelbundct förekom från hösten 1939, bådc
inom stadens gränser och i de närbelägna skogarna.

En av de otäckaste formerna av terror som tys-
karna använde började förekomma i oktob er 1943,
nämligen massavrättningar på gatorna. Fotgängare
fångades in slumpmässigr och sköts inför ögonen på
de förbipasserande. Även avrättningar genom häng-
ning verkställ,des på gator och torg.

Dcssa massutrotningskampanjer som antog större
och större proportioner pågick utan uppehåll under
hela ockupationen, men vid två tillfällen var de
hemskare än någonsin. Ären 7942 och 1943 genom-
fördes likvideringen av \(/ar,szawaghettot och alla
dess invånare mördades antingen omederlbart eller i

konccntrationslägret Treblinkas gaskamrar. lJncler
\flarszawaupproret 1944 mördades omkring 200.000
av civilbefolkningen, till stcirrc delen i niassavrätr-
ningar.

IVIellan 8O0.O0O och 850.000 av \flarszawas inne-
vånare föll offer för de nazistiska terrorkampan-
jerna, i Gestapos tortyrkammarc, i fängelser och
lioncentrationsläger, i massavrättningar, under ghet-
tofrjrstijringen eller undcr Warszawaupproret. Dess-
utom blcv de som hade lyckats undgå förödelsen
mcd livet brutalt utdrivna ur staden.

Liksom morden på hundratusentals innevånare
har utdrivningcn av de överlevande inget morstyc-
ke i historien. De inte bara jagades från sina hem
utan de blev också berövadc allt de ägde. Några
sändes tiLl koncentrationsläger. De yngsra och star-
kaste deporterades tiil slavarbete i Tyska riket. En-
dast de som var helt oförmögna tilrl arbete släpptes
ur transitolägren och försattes på fri fot, men helt
utan utkomstmöjligheter.
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WAR,SZ.AWA 25 år efteråt

När jag satte mig på tågct vicl Stockholms central
med dcstination Warszawa, var der intc fritt för, att
det pirradc litet i maggropen. Jag visstc intc alls vad
som väntade mig, visste inte om allt skulle klaffa.
Vad jag hade att lita mig till var det telcgrem som
jag höll i min hand, lydande: Ticket is in headpost
Stettin. Jag skulle alltså på postkontoret i Stettin
poste restante avhämta ctt kuvert innehållande flyg-
biljett till \Warszawa. Man kan nämligen inte köpa
flygbiljetter längre än en vccka i förväg, och eftcr-
som postgången tar ungcfär så lång tid vågaclc mina
vänncr i Polen inte riskera, att bilietten inte skullc
komma fram i tid. Mcn litandc till min tur som ofta
följt mig och till stabilitetcn hos den person som av-
sänt telegrammet fordjupade jag mig i min rcsclek-
tyr och lät allt bero.

Ombord på mr's Grtif fick jag ett borcl i rcstau-
rangen där jag tillrbringaclc några timmar dels läsan-
d., dcls bctraktande lätt bcrusade svcnskar som
skulle över till Polcn för att roa sig över midsom-
marhelgcn. De flesta svenska polenresenärer kom-
mcr intc längre än till Swinoujscie ellcr Stettin. Där
lever de liuva livet med vodka och nöjcsliv, för-
glömmande alla bekymmcr och avläggande all sin
svenska blyghet för några dagar, för att scclan vända
hem med huvudvärk och ofta med tom plånbok.
Aven om dc köper pcngar på svarta bijrsen i Stettin
för en kurs skyhögt över dcn officiella, så hänclcr
det lika ofta att c'lc blir bestulna på båc{e pcngar och
värclesakcr. Så hut går hcm.

Vid tullgenomgången i Swinoujscic konr iag i

samtal med trc unga pojkar från Borås som var ute
just i dc ärenden jag nyss nän-rnt. Dc upptog mig
genast isin krets och jag blcv crbjuclen att clcla taxi
mcd dcm till Stcttin dit clc också skulle. Mina trc
vänner som verkade myckct polcnvana, dc hadc
visst varit clär ctt par gångcr förut och visste det
mcsta om vodka och hur man gör upp om priset för
en taxitur, förhandlade en stund mecl en chaufför
som lovadc köra oss till Stcttin för ungcf är tio
svcnska kronor pcr man. För mig var clct jätteskönt
att slippa leta rcda på tåg ellcr buss så jag fann mig
i clen något vådliga bilturcn. För intc var den helt
säker. Chauffören var cn baddare att köra. Och in-
te var den bekväm. Bilcn var intc av sista årsmodell.
Men de tre unga underhöll mig och jag kunde inte
annat än skratta åt cieras förtjusning över att vara
ute och "slå runt" sonr de kallade det. Och fram
kom vi, till ctt regnigt och föga gästvänligt Stettin.
Svart och sotigt var'det och dct dåliga vädrct gjordc
ju intc saken bättre. Inga hotcllrum fanns att upp-
bringa, så rnan kunde vila ut några timmar före rc-
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san till \Tarszawa. Så gälldc det ju att finna post-
kontorct clär min flygbiljett skullc finnas. Eftcrsom
jag inte visste hur dags planet skulle gå, så var det
nödvändigt att [ä tag på den så fort som möjligt.
Efter divcrsc taxiturer hit och dit, de polska taxi-
chaufförcrna låtsas ibland kunna mera engelska än
vacl som år med vcrkligheten överensstämmande,
kunde jag andas ut. Jag hade bi'ljetten i min hand.
Men planet gick inte förrän 19.30, så jag hade åt-
skilliga timmar att tillbringa i det våta Stettin. Men
dc unga svek mig intc. De hjälpte mig outtröttligt
atr. jaga hotcllrum och när det till sist lyckades oss att
finna ett, skildes jag från dcm med något av vcmod.
Vi hade hunnit bli goda vänner och jag fick några
avskcdsord sonr värmde mig: - Du var den trevli-
sastc vi hafr med oss. Vid Airport \Tarszawa
väntade mig dr Kolatkowski, som inbjudit mig och
så var den oron borta.

Följande morgon när jag vaknaclc var det strå-
lande solsken och jag kundc från balkongcn på åt-
tondc våningen clär jag bodde betrakta Warszawa
som låg utbrett undcr mig och jag såg "pärlan i stä-
dernas racl", mcd kulturpalatsct rcsa sig i all sin
pompa i centrum. Jag stod där och mindes tillbaka
hur jag som litcn flicka sjungit sången om \Tarszawa
som förstördes och om männis\korna som 'drevs
från fädernejorden. Här stod jag nu snart tjugofem
år eftcråt och staden som förstördcs liggcr där vit-
glänsanc{c och skön och något spår av f,örstörelsen
n-rärks intc längre.

Dr Kolatkowski blev mig cn outtröttlig guidc,
som hadc förcsatt sig att göra mina dagar så inne-
hållsrika som möjligt.

Redan första dagen besökte vi kulturpalatset och
bcsåg clcn gamla stadcn med det fantastiska återupp-
byggnadsarbetet. Alla undcr krigct till grunden ncd-
bombacic hus har återställts i sitt förutvarande skick.
Med kärleksfullt tålamod och ihärdig noggrannhct
har man plockat ihop de raserade husen och med
hjälp av byggnadsarbctarc kunniga i dcn äldre bygg-
nadstekniken har man lyckats få clct prccis som clet

cn gång var.
Nästa dag besökte vi slottet Lazicnki, också detta

omsorgsfullt restaurerat och åter ett bevis på tåla-
mod och outtröttlighet.

Chopinkonserten som hålls varje söndag kl 12.00
i slottsparken var verkligen en minnesvärd upplc-
vel'se, något av högtid. Runt den stora Chopinstatyn
är bänkar placerade där människor klädda i sina bäs-
ta kläder, barnen prydligt och väluppfostrat vid si-
na föräldrars sida, med andakt lyssnar till konser-
tcn. Parken är fylld mcd rosor och mycket välskött.
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På kvällcn var clcr opcrans tur och samma an-
claktsfulia och värciiga stämning rådde även där. Den
vackra opcrasalongcn i ljusgrått, rosa och virr var
fullsatt. Entrdn i opcrahuset är prydd med speglar
och clc vackrasrc lampor i kristall.

Men intc bara kultur ingick i prograrnmct. Nå-
got om fysisk fostran borcle jag också veta. Dr Kolat-
kowski sorn är lärare i fysisk fostran rog nrig
n-rcc{ till Akademin, där han hadc fått sin 

"1bita_ning och ävcn arbctar som juclotränare, och där
nrånga av världcns bästa idrortsmän fått sin utbilci-
ning. Det frapperade mig hur enkel miljön var i den_
na anläggning, som jag hört så myckct talas om. Den
var av modell äldre som så ofta i Polen. Man ser in-
te mycket av moderna rcdskap och påkostade tck-
niska anordningar, men denna akademi är berömd
och dess metoder studeras övcr hela världen.

Studenterna bor i ganska små rum. Tre i varje.
När tre sängar, nåEra stolar och ctt bord tagit sin
plats fanns intc n-ryckct utrymme kvar för innevå-
narna att svänga sig på. Mcn särskild läsesal finns,
där studenterna förcdrar att bedriva sina teoretiska
studicr. Den fysiska träningen och utbildningen för-
siggår i ry-mliga lokaler och i den skogst.r.ärg ,o,.,.
omgcr anläggningen.

Dr Kolatkowski är också anställd vid Hanka Sa-
wicka-sanatoriet c{är han syssiar nred fysisk r.chabili-
tcring. Aven där fick jag ta en titt och cn ganska
så omfattande sådanr som srräcktc sig bokstavligcn
från källare till vind.

Sanatoricts grundare professor Naumann anslog
själv något av sin dyrbara tid för arr ge mig infor-
matlon om sanatoriets metoder. Dct är rättare ut-
tryckt crr rekrcationshem för tbc-sjuka, som har
fått sitt namn efrer cn liten tbc-sjuk judisk flicka.
Sanatoriet grundadcs intc bara för atr återge paricn-

Utsikt från kulturpolotset i Worszowo jonuori 1970. Foto: p. A In-
terpress.

Worszowo jonuori 1945, Foto: P. A. Interpress.
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terna fysisk hälsa utan också för atr hjälpa dem åter-
anpassa sig i samhället och återvinna sin psvkiska
balans. Fysisk träning och medicinsk cftcrbehandlins
är förenad med yrkesutbildning. Dct finns möjlig:
hct för p.rricnrcrn a afi lara sig yrkcn som bokbinJ-
ning, urmakeri, bokföring, sönrnacl ctc. Bådc prak-
tisk och tcorctisk unclervisning rcs. Ofta är clct nöcl-
väncligt för cn f. d. tbc-sjuk att byta yrkc och här är
mcningcn att paticntcn skall hjälpas til'l att finna cn
passande sysselsättning.

Liksom vid fysiska akadt:n-rin frappcradcs jag av
enkelheten i utrustning, inrcdning c,tc. Men äu.r,
vid Hanka Sawicka uppnås resultar som är så goda
att mctodcrna studeras i andra ländcr. Utrustningen
i dr Kolatkowskis behandlingsrum bestod av två
madrasscr på golvet och ctt par tyngdcr 1:ijr arm*
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Varszawa 25 är efteråt

lyftningar. "Jrg måste göra allr med mina hän'der",
sade han. "Hur mycket mer skulle inte kunna uträt-
tas om jag hade mekaniska verktyg till hjälp? Vi vet
vad som finns att tillgå på det här området, men vi
har tyvärr ännu inte råd att skaffa 6191". - I köket
kokade man mat åt patienterna på en vedspis glö-
dande av hetta. (Den elektriska var för till'fället tra-
sig.) Några som helst mekaniska hjälpmedel kunde
jag inte upptäcka där heller. A'llt ,mås'te göras med
handkraft. I rlaboratoriet kunde jag inte upptäcka
en enda rostfri sak.

Till och med i avlöningssystemet fick jag insyn.
Men inga hemliga löner. Overst på listan stod pro-
fessorns namn och vad han hade i lön och sedan
undan för undan. 'Kanske kan det vara intressant
at,r nämna, att professorns lön är omkring 6.000
sloty i månaden medan en underläkares är omkring
2.600, en arbetares cirka 2.000. Jämförelsevis är inte
skillnaderna så stora som i Sverige där en direktörs-
lön ofta är tio gånger arbetarens.

Museer ingår ju också i vad man bör Lbese. Och
det som gav mig mest var historiska museet i gamla
staden, där man bland annat visade en film från
\(arszawas förstöring och återuppbyggnad. Då först
fick jag en verkilig uppfattning om vilken upplevel-
se det måste yara art återvända till en död stad där
det verkligen inte finns sten på sten. Där varken
mat eller dryck står att uppbringa. Då först fick jag

i mitt ,inners,ta en aning om vad krig är och vil'ka
frukter det bär.

Men med tålamod och gamla tegelstenar byggde
man upp staden igen. När man sett denna film kan
man också förstå varför det polska ,fo'lket är så räd-
da om allt de har. De har måst lära sig att ta vara pä
allt. Många gånger under mina dagar i Po'len kände
jag mig skamsen, när jag tänkte på vilket slöseri som
försiggår i konsumtions-, köp- och slänglandet Sve-
rige, där snart inget aktas, och där vi matas med
r,eklam, som till sist med sin utstuderade psykolo-
giska påverkan tvingar oss alla att falla för satans
list och delta i förbrukningshysterin.

Museerna får inte beträdas utan att man sätter
på sig de filttoff'lor som obligatoriskt delas ut vid
ingången. ,Det vittnar om en rörande kärlek till der
som genom s'tora uppoff rin gar har återuppbyggts,
till alla små bitar som åter fogats ihop till den hel-
het de en gång utgjorde. Rörande är också stolthe-
ten över alla de konstskatter som finns. Guiderna,
som visar besökarna runt, är mycket kunniga och
de håller föreläsningar, som fastän man inte förstår
märker man ändå hur vackert 

- 
hur välljudandc

skönt - det polska språket är. De kvinnliga guider
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jag såg skred som drottningar från den ena salen till
den andra. Det märktes på långt håll, att de upplev-
de detta som mitt, som vårt.

En dagsresa med flyg till den gamla staden ,Kra-
kow, tidigare huvudstad, Båv mig tillfälle att besöka
renässansslottet 'Wavel. De underbart vackra itali-
enska gobelängerna som pryder väggarna i slottets
stora salar har sin egen historia. De deponerades un-
der kriget i Kanada och det tog tjugo år innan de
hängde på plats igen.

Flygtrafiken är mycket utvecklad i Potlen och det
är mycket billigare att [:ly,ga än att t. ex. köpa klä-
der. ,En flygresa mellan \Tarszawa och Krakow kos-
rar 760 sloty medan en snygg yll'ejumper kostar 900
sloty.

Sist men inte minst måste jag nämna något om
mitt besök på 'Elek'toralna nr 13 där kvinnoorga-
nisationen har sitt kontor. Jag blev mycket väl mot-
tagen av \Wanda Rudink. Madame Rudink ord'nade
ert möte med journalister från o'lika tidskrifter.
En av dem, Zy,gmunt Oldakowski, inbjöd mig
till sin redaktion. Även där öppnades alla dör-
rar. Tidningen Przyjaciotka (Vännen) har blivit
något av en socialbyrå per korrespondens. Det hela
började med att någon'läsare skrev till tidningen och
bad om råd i nårgon fräga. Frågan besvarades och
publicerades. Detta blev början till en fråge- och
svarsverksamhet som växt ut så att en hel stab är
sysselsatt att läsa och ,besvara de brev som kom,mer.
Där finns frågor av alla slag,från juridiska och medi-
cinska till kärleks- och religionsfrågor. Man har ex-
perter 'som ,besvarar rent fackmässiga spörsmåI. En
del av breven och svaren publiceras. Många 'läsare
som fått råd som de kunnat fölia har skrivit och
tackat för hjälpen. A'lla sådana ,svar arkiveras. Alrla

brev arkiveras förresten. Där finns särskilda mappar
för alla frågor. Enbart kärleksfrågor omfattade åt-
skilliga mappar. Många gånger kommer det gåvor
från läsarna. En tacksam läsare skickade en gång en

fisk.
Jag kom till Warszawa med regn. När dr Kolat-

kowski och'hans fästmö hjälpte mig och mitt bagage

upp på tåget för hemresan så regnade det också.

Polska folket tycker om att resa och Lbese sitt land.

Stationen myllrade av människor och tåget var fulrl-

besatt och fullbelagt. Om flygtrafiken är billig och

mycket bra så finns det åtskilligt att önska när det
gäller tågen. Och d'et finns In€r? att göra i Polen.

My.ket har också uträttats sedan landet 1åg lamsla-
get ef'ter kriget. 'Warszawa än snart en helt ny stad

och en av de modernaste i EuroPa.
Hjördis Levin



Experimentgymnasiet i Göteborg

Att fä läsa i teman, slippa splittra upp ämnena,
slippa skrivningar, tentor och en dag kanske också
betygen! Att få en skola vars elevsammansättning
motsvarar den sammansättning som samhället i Sve-
rige har! Det är de två stora frägorna när Experi-
mentgymnasiet i Göteborg, Sveriges första skola med
direktdemokrati, börjar sin andra termin sedan star-
ten i höstas. På ett alhnänt möte har vi beslutat oss

för att försöka få elever frän alla rniljöer till vår
skola så att vår elevkär har samma sammansättning
som det samhälle vi lever i.

De allmänna mötena ligger till grund för Experi-
mentgymnasiets arbetssätt. Alln-ränna mötet kan de-
legera ärenden till verkställande utskottet (VU) el-
ler till diskussion i basgrupperna. Dessa som är sex
till antalet väljer medlemmarna i VU, en från var-
je grupp. Yarje VU-medlem sitter tre veckor, vilket
kan synas yara en kort tid men ell arbetsform som vi
har ansett nödvändig för att undvika maktkoncentra-
tion.

Det här med teman har vi pratar om länge. Att
få integrera, slippa splittra upp ämr-rena och koncen-
trera sig på en sak i sänder. Men det är svårt att
integrera. Det krävs noggrann planläggning för att
få med alla huvudmomenten i Läroplanen t'ör gym-
nasiet. Vi är bara bundna till huvudmomenten och
har alltså stor frihet att siälva bestämma över våra
studier. För närvarande koncentrationsläser de fles-
ta. Utan att indela stoffet årskursvis ågnar de sig åt
en fyra-fem ämnen i taget. Vi har öppna diskus-
sioner och gruppen bestämmer med låraren när de
skall sammanträffa nästa gång. Läxor om vi vill,
skrivningar om vi ber om dem. Ingen närvarokon-
troll. Ingen som skäller om man kommer för sent.
Eller inte kommer alls.

Många tyckte att det var svårt i början. Självstän-
digheten kom så plötsligt efter så många års fången-
skap. Vi hade alla, både elever och lärarc, varit
fängslade i studiegångar som inte gick att rubba,
inget utbyte av nya idder, stress, konkurrens, gelxen-
skap och solidaritet som aldrig fanns och inte kunde
födas på grund av det låsta systemet. Detta system
blev en black om foten i början. Lå.rarna hade svårt
att inte falla in i sin gamla roll som föreläsare men
ännu svårare var det för oss elever att finna oss i
rollen son-r jämställda, att bidra aktivt till innehålls-
rika lektioner, att läsa utall att någon egentligen
krävde det osv. Idag har väi de flesta kornmit över
de största svårigheterna, men det finns fortfarande
en del som har svårt att forma sin n1'a frihet till
något konstruktivt.

Relationerna elev-lårare var det experiment solx
lyckades snabbast. Förutom att vi är jämställda rent
praktiskt har tonen blivit väldigt fin mellan oss. Lä-
raren fungerar som vilken kompis som helst, han
råkar bara vara mer kunnig inom ett speciellt äm-
nesområde. Detta trots atr betygsfrågan inte är löst
och faran att, låraren skall tvingas bedöma eleven
vid skolgångens slut, värdesätta ett kanske treårigt
samarbete, resultat och utveckling med en på många
sätt intetsägande siffra. Vi har en betygsgrupp som
består av några på allmänt möte valda, vilken na-
turligtvis är öppen för alla liksom varje specialgrupp
vi tillsätter. Häromdagen fick j^g hem en stencil
som skall ligga till grund för debatten, en debatt som
måste sätta fart och komma fram till ett resultat
eftersom det inte år mänga månader kvar tills tre-
orna slutar. Några termins- eller läsårsbeyg är det
ir-rgen som önskar men varje elev har naturligtvis rätt
att fä ett traditionellt avgångsbetyg oavsett orn vi
firrr-rer andra sätt att samrnanfatta vär gymnasietid.

Solidaritet var ett ord som myntades förra termi-
nen. Solidaritet med denna nya och i Sverige unika
skola. De tre gymnasisterna sonl hösten 1968 skicka-
de ut 30.000 flygblad till alla gymnasier och högsta-
dier i Göteborg n-red uppmaning att anmäla sitt in-
tresse för en skola med direktdemokrati hade fått
impulsen från Norsk Försöksgyrnnas i Oslo. Fram till
departementets beslut i somras arbetade många av de

nu verksamma i skolan för dess tillblivelse genom
möten, uppvaktningar hos berörda myndigheter, sten-
ciler, upprop.

Experimentgymnasiet är alltså en skola som kom
till genom elevers och lärares gemensamma arbete
för att, skapa en arbetsplats där man kunde fungera
som mänska. Solidaritet och gernenskap är hörnste-
nar. Det hände ibland förra terminen att vi var så

få på våra möten att vi inte var beslutsmässiga (för
att f atta beslut måste vi vara sextio personer). Många
struntade i gemenskapen och satt hemma och läste.
De som ägnade sig åt skolans dernokratiska utform-
ning anklagade dc som studerade för att stjåla lårar-
timmar och betyg.

i:fter långa diskussioner kom vi underfund rned
att miljön inte var sådar-r att den precis lockade till
studier eller arbete av annat slag i skolan. Förutom
korridoren vid entrön sorn vi målat i festliga fårger
och med hundratals slagord och mönster ser skolan
ut som alla andra skolor. För närvarande inreder
vi cafeterian med helt nytt möblemang. Här och där
har vi målat bord och stolar i jultomterött, knall-
blått och grönt. Att skapa miljö kräver tid och peng-
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ar'. För denna rrya skolfornr krävs dock n.rer än klai-
schiga färger. Vår flexibla ur-rdervisning ropar efter'
stora utrymrren som kan avskärmas efter behag till
små studieceller eller grupprum för saintal och grupp-
arbcte. Vi behöver mängder av AV-material: band-
spelare, skrivmaskiner, TV, innehållsrikt och lättåt-
komligt bibliotek, r'ilket är grundförutsättningen för
de självständiga ten-rastudier vi drömmer om. Dei
nya fir-ra språklaboratoriet är bara en bit på väg.

.lag möter ofta gamla klasskamrater, lårare och
bekanta överhuvudtaget som f rägar lite skeptiskt: det
där med direktdemokrati och självständiga studier
fungerar det verkligen? Mitt svar blir alltid trots
de svårigheter jag ovar-r räknat upp och andra som
jag inte nämnt - 

ja. Mina studier har aldrig syrlts
mig så innehållsrika och intressanta. Aldrig förr har

jag suttit till långt in på kvällen och läst. Aldrig
förr har jag tyckt att det är roligt att gå till skolan
på morgonen. Och jag vet att n-rånga, många på Ex-
perimentgymnasiet tycker son-r jag. Det är ingen bra
skola, inte än på länge. Merr den har alla förutsätt-
ningar att utvecklas till något fir-rare och mera posi-
tivt än skolintresserade någonsin har sett i det här lan-
det. Trots att vi alla kommer från ett auktoritärt och
konkurrensskapande skolsystem - eller kanske just
därför - ser jag positivt på Experimentgymnasiets
frarrrtid skola där vi får charls att skapa, ut-
veckla och finna former för en gemenskap bortom
den egna vinningens snäva krets.
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Postludium

Koftan kallade jag Grållan. Jag hade

fått den av farmor, för jag behövde
den så vä|. Hon kunde inte veta att
jag kallade den så, inte heller ana,

för vi träffades inte många gånger.

Jag tror inte. att hon sammanlagt har

sagt tio ord till mig under sin levnad.

Den stack och sved, koftan, och jag

kände mig som en martyr i den. Vi
läste om munkar och tagelskjortor i

skolan, men berättelserna kunde inte

gripa mig eller engagera mig så som

berättelser av liknande slag annars

alltid hade gjort. Vi läste också om

lilla Skrållan i Topeliusdikten, flic-
kan, som endast led på grund av ett
skrynkligt förkläde. Vad var allt det

där mot att bära Grållan på sig? Ta-

gelskjortor påtog man sig ju frivilligt
och lilla Skrållan kunde väl gå utan

förkläde till skolan. Det gjorde jag.

Men utan kofta 
- 

det var värre. Den

vintern var ovanligt kall.
Farmor 

- 
sträva, obekanta, kär-

lekslösa kvinna 
- 

som jag då trod-
de. Du med ditt rika, varma hjärta un-

der en hård, grå yta. I min flardfulla
tio-åriga själ hatade jag dig och dina

hemstickade kärleksgåvor. Hur kunde

du vara så hjälplöst fantasilös, att du

kom med denna torftiga gåva till ett
stadsbarn, du enfaldiga landskvinna?

Varför följde du inte med din tid?

Varför kunde du inte förstå eller åt-

minstone ana, vad det var jag innerst
trånade efter. Inte var det efter hem-

stickade strumpor och yllekoftor. Far-

mor 
- 

vad jag avskydde dig för dina

varma, praktiska och fantasilösa gå-

vors skull. Sedan länge multnar du i

jorden. Aldrig talade vi ett intimt el-

ler vänligt ord med varandra. De få

gånger vi träffades rörde det sig ba-

ra om det rent praktiska och lekamli-
ga. Ar du mätt? Du fryser väl inte?

Vad skulle jag svara, jag som inget
visste om mättnad eller hunger, bara

anade dem inom mig. Men det var
inte de lekamliga förnimmelserna. Jag

skulle ha kunnat svara nu. Nej, jag

blev aldrig mätt, trots dina ostkakor
och varma, hembakade bullar. Jag

frös alltid, trots din sträva, gråa ylle-

kofta. Farmor - 
jag fryser än. Men

det är inte ditt fel och det har väl ald-

rig varit det heller. Det är inte dina

varma plaggs fel. Farmor - iag frY-

ser, men jag hoppas, att du har det

varmt och gott i jorden. Du hade det

så fruktansvärt strävsamt. Det har

inte jag. Jag har massor av tid över
för att begrunda mitt liv och dess

brist på strävsamhet. Mitt liv glider

så ofta ur mina händer. Jag har inte

de konkreta tingen att hålla mig till,
så som du hade. Farmor - 

det är två

världar, din och min, inget besynner-

ligt i det, nej, för det finns två tusen

världar, miljoner världar, alla är vi
främmande stjärnor, som går om var-

andra, förbi varandra. Varför skulle
just jag känna slaktskaP med min

farmor? Men ibland när jag känner

mig duglig, energisk, effektiv, då tän-

ker jag: Det är av farmor. Det är

bondkvinnan i mig ändå, trots allt.

fanken värmer mer än den sträva,

hemstickade koftan förmådde. Urkvin-
nan, den jordnära, finns också inom

mig. Var det inte det du stickade in i

koftan åt mig? Farmor - 
du ville ska-

pa något bestående. Det vill även
jag. Du stickade in det i den vidriga,
fula koftan, som kom mina kamrater

att hånskratta av förakt. De hade

granna, konfektionerade koftor. lnte

heller jag vill veta av det konfektions-
tillverkade, det likriktade. Nej, inget

fabriksgjort. Men farmor - 
v6;f6; v31

du så sträv? Lika sträv sonr garnet

du kardade. Varför hade du glömt att

le när du överräckte dina gåvor? Jag

fick för mig att det inte fanns så stort
värde i en gåva, som överlämnades

utan ord, utan ett leende. Farmor -
om du visste vad ord betydde för mig

den gången 
- 

och även nu ... Var-
för kan jag inte lära mig, att ord kan

vara tomma. innehållslösa? Varför
betyder ordens värme mera för mig

än värmen ur aldrig så många präkti-
ga, tjocka hemstickade koftor? Ord

är ofta till for att dölja tankarna. Tan-

karnas innehållslöshet.

Farmor - 
jag fick aldrig tillfälle

att tacka för koftan. Jag är säker om,

att jag inte hade kunnat. Då. Tack för
koftan du stickade med dina egna

sträva och trötta arbetshänder av

eget kardat och spunnet garn, från
egenhändigt klippta får. Farmor, du

jordnära kvinna, du forbisedda och

länge glörnda 
- 

tack.
Birgit Leksön

Handsken E Uanten
Odengatan 104

upphör efter 50 år

Hela lagret
BORTSI-UMPAS

KAOS
Sagas vis- ocb ztinrestaurang

i Gamla sta.n

populär för sitt goda kök och

för sin ljuvliga atmosfär med ut-
sökta vissångarc från världens

alla hörn.

Oppet kl. 20.00-03.00.

Stängt tisdagar.

Festvåning i djupa källarvalv.

LILLKAOS, Stockholms minsta

och nrysigastc pubkondis, öppet

1 1.00-19.00.

Stora Nygatan 21. Tel. 20 58 86
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Böcker orn samhällsdebatt

Svenska statsråd brukar någon gång
skriva memoarer men Ulla Lindström
har också skrivit dagbok under rege-
ringsåren, som hon nu citerar för att
visa hur beslutsprocessen går till i

regeringen och ministrarnas vedermö-
dor när de ska ha pengar av Sköld
eller Sträng. Ulla Lindström har som
bekant stora ambitioner att kunna ut-
rätta något i kvinnofrågorna, för barn-
familjerna och de ensamma mödrarna
samt för u-landshjälpen. Hon döljer
inte att hon betraktar statsrådsvärdig-
heten som det naturliga målet för kar-
riären i partiet och berättar hur pres-
sen forfol.lde henne när hon vägrade
niga för engelska drottningen och när
man hittat något i hennes föredrag
som gett motståndarna ett ben att
gnaga på. Hennes journalistiska erfa-
renhet och kunnighet i stenografi har
hjälpt henne men dagboken mitt i re-
gerandet är en god arbetsprestation,
särskilt som hon berättar att hon ock-
så haft tid med fyra och en halv tim-
mas hushållsarbete per dag när hon
varit hemma! Erlander har sagt att
hon skrivit boken i god avsikt men
partipressen har varit litet sötsur. Ul-
la Lindström gör visserligen inga sto-
ra avslöjanden men det verkar som
partivännerna tyckte att hon ibland
avslöjar litet mer än de finner lämp-
ligt.

H.

I regeringen 1954-1959. Av Ulla
Lindström. Bonniers, Stockholm 1969.

351 sid. lll. Pris 43: 50.

I
Den sedvanliga årsskörden från Sivar
Arn6r utspelas i en högaktuell miljö:
de unga studenterna frän vietnamde-
monstrationerna och kårhusockupatio-
nen, deras extrema meningar och in-
re splittring, deras högspända aktivi-
tet och övertygelse att revolutionen
är nära. Sivar Arners språkrör är fo-
tograf i en storbank, och bestämd
för ett propagandauppdrag i Afrika,
avskedas för ett bidrag i den radikala
pressen. Han blir hårt åtgången av

34

ungdomarna men bemöter dem med
sympati och farbroderlig ofta litet
ironisk kritik. Han tycks närmast vara
intresserad av vad det till slut skall
bli av allt detta och hur mycket som
kan utkristalliseras och bli till nytta.
Sivar Arnör har aldrig varit rädd för
att ta ställning på vänstersidan och
utmanar ofta den reaktionära kritiken.
liven nu är han ute i goda avsikter.

Det finns många erotiska spän-
ningsfält i boken, främst huvudperso-
nens dragning till sin svärdotter, som
suttit i fängelse för att hon vid ett
gräl råkat vådadräpa hans förhopp-
ningsfulle son. Allt seryeras med Ar-
n6rs vanliga berättarglädje och man

får se opp i svängarna när repliker-
na haglar tätt för att utröna vem som
säger vad.

H.

Skön och god. Av Sivar Arnör. Bon-
niers, Stockholm 1969. 245 sid. Pris
35: 50.

I
Sven Delblanc är inte bara den kände
författaren och litteraturpristagaren
utan dessutom docent i Uppsala och
i den egenskapen inbjöds han av Uni-
versity of California, det berömda
Berkeleyun iversitetet, att gästföreläsa
vid institutionen för skandinaviska
språk och litteratur under ett år, läs-
året 1968-69.

Sina intryck har han samlat i en

dagboksroman "Åsnebrygga". Man
fär uppleva studentkravallerna, det
meningslösa och vidriga polisvåldet,
ångesten, oron, övergreppen, den till-
tagande fascistiseringen, råheterna,
de svarta pantrarna och i viss mån

Sven Delblanc själv. 
- 

Boken är
briljant, kvick och lättläst och rekom-
menderas varmt till läsninq och be-
grundan.

E. F.

Äsnebrygga. En dagboksroman av
Sven Deblanc. Bonniers, Stockholm
1969. 209 sid. Pris 26: 50.

Den samhällsengagerade debatten
syns ha kommit in i en andra and-
ning. Aktioner med knalleffekt har
följts av en mer systematisk kartlägg-
ning av konsumtionssamhället och en
strävan att finna alternativ. Två ansat-
ser skall presenteras här. Lars Anell
gör i Det andra samhället, Studier i

kapitalistisk myt och socialistisk nöd-
vändighet en upprensning bland
blandekonomins vanligaste trossatser

- det fria konsumtionsvalet, effekti-
vitet, produktivitet, sättet att mäta
produktionen och konkurrensen. Det
blir en väl sammanhållen översikt
med referenser till aktuella debatt-
inlägg och utredningsresultat. Då
Anell dessutom är en utmärkt stilist
och skickligt ställer de olika proble-
men bör boken vara en värdefull käl-
la för den som vill orientera sig bland
problemtyper och inlägg i den kri-
tiska samhällsekonomiska debatten.

Mer tveksamt är väl om Det andra
samhället förmår styra debatten i den
socialistiska riktning författaren hop-
pas på. Anell är nog starkare som
uppröjare än som uppbyggare. Hans
attacker har ju också föregångare 

-Veblen (1898), Myrdal (1928), Little
(1952) och själv ägnade jag en licen-
tiatavhandling häråt för något decen-
nium sedan. Ingen förnekar avslöjan-
denas riktighet 

- 
varefter man fort-

sätter som vanligt igen.

lviss mån fastnar också Anell i

begreppsapparaten hos det system
han kritiserar. Han ställer Producen-
ter mot Konsumenter, avslöjar myter-
na om Konkurrensen, Effektiviteten
och Vinsten som ledstjärna för hand-
landet. Härigenom gör han det lätt
för sig så länge han kritiserar syste-
met. Det finns mycket litteratur att
tillgå, amerikansk och svensk, och
Anell åberopar flitigt båda slagen.
Men han beaktar inte tillräckligt hur
kritikerna själva ofta är en produkt
av systemet.

Ett exempel. Han påpekar 
- 

med
rätta 

- att konsumentupplysningen



är en av dessa institutioner som skall
få oss att tro på konkurrensmyten.
Samtidigt åberopar han resultaten
från dess utredningar för att visa hur
dåligt konkurrensen fungerar. Men
dessa utgör ju just exempel på hur
man söker hålla konkurrensmyten vid
liv. Med ljudliga trumpetstötar "avslö-
jas" näringslivet esomoftast och här-
igenom skall konsumenterna bibring-
as föreställningen att starka krafter
ständigt är i rörelse för att se till att
reglerna för den förmenta idealmark-
naden folls.

Anell nämner sålunda den mycket
upphaussade SPK-undersökningen
om de stigande reklamkostnaderna
för kaffe (1968). Det hade varit mer
i linje med hans kritiska läggning om
han tagit reda på a) hur lång tid ut-
redningar av detta slag tar b) hur stor
del av marknaden man årligen hinner
täcka med dess undersökningsmeto-
der c) hur ofta undersökningar av
detta slag följs upp av åtgärder till
konsumenternas fromma d) vilka för-
utsättningar som finns för att vidta
sådana åtgärder med gällande kon-
kurrenslagstiftning. Svaren blir a) ett
par år (exempel på upp till 7 år finns
dock) b) ett par procent c) nästan
aldrig d) nästan inga.

Genom att Anells resonemang än-
då så nära ansluter sig till konkur-
rensideologins är det svårt att se hur
han placerar in några av blandeko-
nomins vanligaste institutioner i re-
sonemanget. Det finns ju ganska
många alternativa ansatser såsom
kooperationen, fackföreningsrörelsen,
de icke vinstgivande bostadsföreta-
gen, BPA, de statliga företagen med
bl. a. LKAB och NJA. Omfattas de
också av Anells dom? Eller döms vis-
sa medan andra frikänns?

T

En bok som Anell ofta återkommer
till är Lars Söderströms Människa el-
ler konsument? Det är en bok som
präglas av samma grundsyn som

Anells, en bittert kritisk inställning
till konsumtionssamhället och konkur-
rensen. Det är särskilt tre problem
Söderström tar upp, nämligen in-
komstbegreppet, inkomstpolitiken och
den ekonomiska tillväxtmekanismen.
Tyvärr är boken inte alltid så lätttill-
gänglig. Det beror nog mindre på för-
fattarens f örkärlek för matematiska
formler än hans benägenhet att ofta
kasta fram påståenden som inte följs
upp i resonemang.

Han säger t. ex. att "proportionen
maskiner och redskap per enhet na_
turtillgång ökar, varför de senare för-
brukas i ett accelererat tempo". En
pregnant formulering av miljöförstö-
ringens och utsugningens problema-
tik. Men man får aldrig klari för sig
var konstaterandet kommer in i ett
vidare resonemang. Ar det ett argu-
ment mot konkurrensideologin och
för en socialistisk ekonomi? Eller ut-
gör det ett angrepp mot målet eko-
nomisk tillväxt oberoende av äoande-
form?

Ett annat skäl till att boken inte är
så lättillgänglig är att författaren ä

ena sidan kritiserar "myterna" kring
inkomst, nationalprodukten och dess
tillväxt, å andra sidan använder mate-
matiska modeller som bygger just på
dessa begrepp. Bättre hade varit an-
tingen att formlerna hade utelämnats
eller att det hade visats varför de
måste överarbetas ev. frångås i sin
nuvarande form i den analys Söder-
ström förordar. Om hans kritik riktas
mot sättet att mäta nationalinkomst
m. m. är formelanvändningen försvar-
bar, men då försvagas hans kritik.
Om däremot han vänder sig mot fö-
reställningen att resultaten av dylika
ekonomiska verksamheter kan anges
med en enda storhet (och bortser
från fordelning, människonedslitning
etc.) är hans fräna attacker förståeli-
ga, men då bör han släppa hela den
traditionella modellanalysen.

Man hoppas på det senare. Ty des-
sa modeller, grundade på föreställ-

Böcker om samhällsdebatt

ningen om en vinst- och prisstyrd fo-
retagarvärld som den enda möjliga,
dirigerar i oerhörd hög grad informa-
tionsflödet och därmed också debatt
och beslut i samhällsekonomin. Det
är ett lås som måste brytas upp om
den samhällsekonomiska debatt som
bygger på människovärde i stället för
vinst skall kunna få sitt definitiva qe-
nombrott.

Så därfor kanske man trots allt på
lång sikt håller en liten slant på Sö-
derströms ansats gentemot Anells,
trots den förres svårtillgänglighet och
den senares pedagogiskt föredömliga
översikt och utmärkta stil. Bådas böc-
ker fyller dock sin plats idagens
samhällsengagerande debatt, Det
andra samhället som en inventering
av kritiken mot konsumtionssamhället
och Människa eller konsument? som
ett första försök till inbrytning i dess
teoribyggnad.

Lars Johan Wald6n

Det andra samhället. Studier i kaoi-
talistisk mytologi och socialistisk
nödvändighet. Av Lars Anell. PAN/
Norstedt, Stockholm 1969. 206 sid.
Pris 13: 50.

Människa eller konsument. Av Lars
Söderström. Gebers, Stockholm 1968.
133 sid. Pris 9: 50.

BROMMA

Expresslotter Snabblotteri
Tombolalotter Kvicklotteri
Lägre priser, snabbare leveranser
Illustrerad prislista på begäran

G. V. GAJNER AB
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En frarntid och ett hopp

Till den som går med funderingar
över de eviga frågorna 

- 
om liv och

död, vadan och varthän 
- och till

den som grubblar över religiösa
spörsmål vill jag varmt rekommende-
ra att bekanta sig med Birgit Langes
böcker. På våra i allmänhet vagt och
osäkert ställda frågor inför väsentliga
skeenden i tillvaron ger författarinnan
väl inte ett svar 

- 
men e,n klar formu-

lering. Och det är viktigt ait samla
sina tvivel såväl som sina övertygel-
ser i en stabil fattning! l-lur många av
oss har någonsin tid, lugn och förmå-
ga att ens någorlunda genomtänka de

livsfrågor som växer frarn ur vår var-
dag, fylld av plikter och krav? Så ar

det gott att finna någon som hjälper
oss att gripa om dessa frågor på ett
så varsamt sätt som Birgit Lange.

1969 har blivit födelseåret för tre
nya böcker av Birgit Lange. I distri-
bution från Natur och Kultur utkom i

februari diktsamlingen En framtid och
ett hopp. I en serie dikter avspeglas
författarinnans smärta inför det hot-
fulla i världen just nu, hennes djupa

oro för barnens framtid och hennes
fasa inför möjligheten av ett kärnva-
penkrig. Trots allt tror Birgit Lange
på en framtid, och hon hyser ett hopp

om att faran skall kunna avvärjas:

Ja, jag vet väl
vilka tankar jag lryser 

-fridens tankar
och icke ofärdens -.
för att skänka er
en framtid
och uppfylla
ert hopp.

Birgit Lange anser sig icke själv
vara kristen utan snarare som en mo-

dern hedning. De kristna trosföre-
ställningarna omfattar hon ej. Andå
präglas hennes livshållning av det

ursprungliga Kristus-ordet.

Detta är det bestående.
hans budskap till oss
att vi skall älska varandra
så som det blev oss sagt
från upprinnelsen.
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Då skall allt samverka till
det bästa.

Hur skall detta ske? Birgit Langes
fasta svar är. Låt oss börja med att
ta ut bjälken ur det egna ögat. Vår
är skulden till att undergång hotar
mänskligheten. Det var vi i Väst som
lät oss drivas in i de båda världskri-
gen med allt vad detta drog med sig.
Dessa krig utgick från oss.

En förlorad generation,
vi som släppte löst
broderkrig efter broderkrig
för att komma främst
bland exploatörer.
Vi som förvillade,
fördärvade barnen.

Birgit Lange har utträtt ur kyrkan,
därför att hon inte förmår dela dess
dogmatik. Men ingen kristen kan star-
kare än hon tro på betydelsen av en
"omvändelse" som inleds genom att
man "bekänner sina egna synder"
och samtidigt ser motståndarens go-
da sidor. Hennes terminologi är här-
vid nykter. Det är fråga om enkla er-
farenhetsrön.

Jag "tror" inte alls.
Jag hyser visshet,
kärv, lycklig, välgrundad.

Med andra ord: Birgit Lange tycks
ha den väldiga förtröstan att om vi i

Väst började med att se och erkänna
våra egna förbrytelser och misstag i

stället för att försöka slå vakt om
vår prestige, så skulle det andliga
klimatet förändras. Då skulle det
kunna skaoas vad vi nu saknar så

bittert: förutsättningar för att v! skulle
l<unna ta itu med en gigantisk upp-
gift, lika viktig för alla folk. Nämligen
uppgiften att skapa en rättsordning
för hela jorden. Det skulle föra för
långt att här går närmare in på dessa
tankar.

I mars 1969 publicerades på Söka-
rens nystartade förlag en parapsyko-
logisk essäsamling vid namn Jord-

skred? Obs! frågetecknet efter titeln.
Om denna bok gäller att den innehål-
ler flera frågor än påståenden. Essä-
ernas rubriker väcker onekligen lä-
sarens intresse och förväntan: Vad
är inspiration? Ar det skönt att dö?
Den andra kroppen. Telepatiforskning
i Sovjetunionen, Reinkarnationsläran
i nytt ljus. 

- 
Allvarligt sanningssö-

kande, välgörande saklighet präglar
de fem kapitlen.

Anmälaren känner sig inte kompe-
tent att bedöma det material som
framläggs i boken. Men Birgit Lange
tycks gå till vederhäftiga källor. Så
t. ex. är det intressanta kapitlet om
telepatiforskningen i Sovjetunionen
ett referat av en bok som uppmärk-
sammats i vetenskapliga kretsar och
översatts till både engelska och tys-
ka. Dess författare är Leonid L. Vas-
siliev, f. d. professor i fysiologi vid
universitetet i Leningrad, som redovi-
sat ett fyrtioårigt sovjetryskt f orsk-
ningsarbete i telepatifrågan. Telepati
: överförande av olika slags intryck

f rån ett medvetande till ett annat.
oberoende av de hittills erkända sin-
neskanalerna. Denna definition gjor-
des av den engelske forskaren
F. W. H. Myers, en av parapsykolo-
gins pionjärer. Myers dog 1901.

Kapitlet om modern reinkarnations-
forskning åter bygger på ett grundligt
arbete av nyaste datum, författat av
en psykiatriker och klinikcheF vid det
ansedda universitetet i Virginia, dr
lan Stevenson. Det är i själva verket
svindlande tankar som presenteras i

Birgit Langes lättlästa och billiga bok,
tankar om fenomen som börjar tas
upp till skärskådande i vetenskapens
högborgar.

I slutet av september utkom (Natur
och Kultur) den tredje av de böcker,
på vilka Birgit Lange arbetat parallellt
under de sista fem åren. Den heter
lesus från Nasaret med underrubriken
Vem är han? Vi kan här endast om-
nämna den.

Ingrid von Trofimowitz



Vietnams folk behöver

Urrder veckohelgen 17-18 januari sammanträdde i
Stockholm den internatiorrella samarbetskommittd
som tillsattes av Stockholr-nskonferensen orn Viet-
nam och sedan dess fungerar sorn ett viktigt sam-
zrbetsorgan för stödet åt Vietnams folk.

En grupp internationella personligheter, däribland
två amerikanare, har nyligen besökt Nordvietnam.
Den rapport om besöket sorn sekreteraren i Svenska
Kommittdn för Vietnam Bertil Svahnström lämnade
på konferensen blev cn naturlig grundval för diskus-
sionerna och besluten. Listan över de mest brännan-
de behoven för dagen presenrerades och den vittnade
vältaligt om den ohyggliga ödeläggelse sonl de ame-
rikanska bombningarna inneburit för Nordvietnam
och som eger-rtligen bäst täcks av den komnrentar en
amerikansk kväkare, nredlem av delegationen, spoll-
tant konrnrit rnedt "lrJu z.tet jag aart'ör tohnson in-
ställde bombningdrnd: de t Iaruts inget mcr att t'ör-
störa!" Eller sonr r-rågon uttryckte det: först bomba-
Ces husen till ruiner, sedan återkonr de och bomba-
de ruinerna så att det enda sorn återstår är grus och
damnr. . .

Och ändå: i sin rapporr uttryckrc Bcrtil Svahrr-
strörn sin grär-rslösa beundr:1r) över hr-rr Vietnarns folk

vårt stöd IDAG

ändå får livet att funscra. Harr berättade om nya
fabriker insprängda i bergcn, orn det tåln-rodiga ar-
betet på åkrar och fiilt för atr skaffa fram mar.

Det moraliska och ekonomiska biståndet till Viet-
nams folk var den dominerandc frågan på samman-
trädets dagordning. Mycket starkt underströks arr
det är i dag mar-r behöver hjälpcn och n.råste få den.
Och för att ge ytterligare eftertryck åt detta och
för att få till stånd en större samordning av det eko-
non-riska biståndet på basis av den förteckning över
trängande förr-rödenheter delegationens medlemn-rar
fick med hem till sina respektive länder beslöts det
att ofördröjligen inkalla till en världskonferens för
stöd åt Vietnam. Den skall äga rum i Stockholm in-
stundande påsk.

Just nu pågår runr orn i världen, också i Sverige,
en namninsamling för stöd åt FNL.:s krar,: OME-
DELBAITT, 'IOTAi-T OCH VILi-iioRSLOST
TILLBAI(ADRAGANDF, ;\V AI,I,A AME,RIKAN-
SKA OCH ALLIE,RADE, S'f YIIKOR i'RÄN SYD-
VIE,TNAM!

Petitionslistorna kan relivireras från Svenska Konr-
nrittdn för Vietnam, David Bagares gara 22-24,
111 38 Stockholrn.
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Ögonvittnen
från Sydvietnant

I drygt cn timme onsdagen clen 28 janu:rri väntadc vr
pä Vo Thi Lien och Pham Tbi Lien - närmare 5O-talct
journalister och kameramän. Sällan h;rr cn församiing v:r-
rit så dämpad. När dc äntligen kom drog hcla salcn hör-
bart eftcr andan. Svartklädda, oändligt graciösa kom
flickorna med snabba steg - trots reströtthcten - följda
av sin reseledarinna Le Tbi Cao frin Saigon. I)en 1,2-

åriga Vo Thi Lien hade upplevt massakcrn i Song My,
Pham Thi Lien korn från Ba Lang An.

Detta var dcras första möte mcd världsprcssen. Berttl
Saabnström manade till vänlighet så att dc intc skullc
känna sig attackerade. Efter fotoblixtarna gav Vo Thi
Lien sin gripande rcdogörclse från ett modernt storkrig

- hur det drabbar ett barn mcd förintelsc av hem och

familj. Den 16 mars 1968 dödadcs i Song My 502 civil-
personcr av en befolkning på soo. Vo 'fhi Licns familj
bodde i en annan by. Modern som alltjämt levcr lrade

sänt sina bam till farföräldrarna i Song My nrcdan hon
fullgjorde ett uppdrag för kvinnoförcningen.

Med sin milda, sjungarrdc stämma beriittadc Vo "fhi

Lien om ohyggligheterna: "När anfallct kom höll jag på

att fläta ett rep ät farfar. Då granatcrna slog ncr i byn
skyndadc jag mig ncd i l-rusets skyddsrum. När alla trod-
de att anfallet var slut kom plötsligt helikoptrar och

landsatte soldatcr . . ." Hon gick från hus till hus när l-rorr

kommit upp lrån skyddsrummet, ör.crallt döda och lrlod
på marken. "Min systers pojke s()m var sex månadcr

eammal låg bland dc döda g;enomborrad av bajoncttcr,
fortfarande tryckt mot min döda systers bröst."

När Vi Thi Lien berättade om sin yngrc brors död
liundc hon inte längre hålla tårarna tillbaka. Mccl bc-

undr.rnsvärd behärskning lyckades lror-r ändå fullfölja sin

berättelse. För att inte prcssa hennc ytterlig:rre avstoC

iournalistcrna från frågor.
Så följdc Pl-ran-r Thi Licns bcrättclsc onr tortyr och on.t

c.len systernatiska utrotnirrgcn 'rv bciollir-rinqer.r i B:r Lang
An med en serie lika upprörande dctaljcr.

\/id presskonferenscn ocl.r scnarc togs frågan Llpp or1.l

det var rätt a.tt;rnviincla flickornas vittncsnrå[ på dette

sätt. Kan de nägoiisin glömrrl c'lct frr-rktansvrirc-l:t? /o/rrz
Taleman påpek:rde att dcss;r n.rycket intclligcrrta flickor iir
r,äl nredvetna onr clcr.r ir-rsrts dc gör fiir sitt lrurcl. Ingen

som såg don kunclc undgå att läggir nrärkc till clcn irrrc

styrka dc utstril,rdc. Svarct på frigarr liggcr klttskc srt;r-

rare hos oss själv:r: vi ork:rr iutc srittrr clss in idcssa
ohyggliga skändlighctcr, cletrrljcrn;r blilrlltför påfrcst:ru-
de. Flickorna visar upp dct totala krigets ansiktc: vi måstc

se det för att kunna bekämpa dct.

Under de följande dagarna fullföljde de båda flickorna
ett arbetsamt program mcd mötcn på studentkårcn i
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Stoclil-ro1rr, nrcci IrN [.-gruppcrn r'r, nrccl riksclrrcsrl;in för att
sedan fortsätta till Oslo. \'i ken kn:rpp'rs; förcställrr oss

vad irllt detta kostat Vo Thi I-ien och Pharn 'I'hi l-ien
av mod och ;rnspiir.rning, r,i kan b;rre k.inn:r cn griinslös

bcundran ertt cle clrkat fr,irr.rföra sir.rrr vittnesmå1 onr cicssrr

ohygglighetcr vars vcrklighct vi iclct l,ingstr v;irjcr oss

n1()i.

K. \/.

I natt ropar måne och stjärnor:
Låt mitt hemland och hela jorden
bedla for Vietnam -för hennes blod och rärar 

-att hon skall resa sig ur olyckan,
bedja att mitt land än en gång skall bära blommor.

Bilden visor den vietnomesiske konstnören, Vo-Dinhs, tovlo "Lotus".
Lotus ör Vietnoms blommo och heter Lien som de bådo flickorno.
Tovlcn hor återgetts iförg som ett julkort ov "The Fellowship of
Reconciliotion". Pö kortet fonns ocksö en dikt ov Thich Nhot Honh.
Ur den citeror vi hör ovon någro roder iGunhild Tegens översött-
ning från engelsko,



För Vietnams kvinnor och barn

I).i arrrrnn plats i detta nunrnrer ber?ittirr vi
onr tlerr internirtionella korrfercr.rs för Viet-
llilrn sotll ägde rurl iStockholnt den lZ-llt
jrrrtrlri. l)en [orrrrarle sig till etr rop till
rrllrr rnärrnislior .rv gotl vili.r att intcrrsiIierrr
st,iidet till Vietnanrs ltärnpande och lidande
folk. l)et är i drg r i lll.r rrr.rsre urveckla
solidaritet, nroralisk och ekononrisk, gent-
enrot dem sonl kämp.rr för sina liv rlrot
r'är'ldens största krigsnrekr.

lrrampå viren väntar vi bestjk av kvin-
nor från Norri- och Srdvietr.ram. Bidrag till
att vi cla kan sända med denr hern en re-
iäl sunrnrrr! Postgironunrret her ni här:
5'13 23 och aclressen är Svenska Kvinnors
Visterf örbund, llor JC21, Bronrma l. Skriv
på talongerr "SKV:s Vietnarninsenrling".

Flär följer så redovisningen iiver influtn:r
nretlel sedan sist:

SKV- I)ojan ilerglund, Södertälic 1O: 
-Alicc 'fiirnrark, Cötcborg 15: -Gcrda Holst, Halnrstad 50: 
-l-illi Pettersson, Halnrsrad 50: 
-Sigrid Bour,in, Västcrvik 25: 
-Siri Aldrin, Munksuncl, ['itcå 50: -Ileda Viksten. Pitcå 40: 
-F.. l\'1. Lundnrark, l.uleå 5: 
-'l'ure .fohansson, Stockholrrr lO: 
-Gösta Pettersson, Krmsrad 500: 
-Sr,ea Föll, Farsta -50: -lilin o- Bcrtil Burge, Götebolg 25: 
-Ilritt o. Leif .|ohansson, Husk varna 50: 
-Jenny Brännström. Ovcrkalix lO: 
-Signe Johansson, I-iuddinge 20; -Olof 'Ihorborg, Stockholm 10: 
-Grrnni Rosdahl, Hälsingborg 20.. 
-E. Lundberg, Porjus 20: -I(r-,land Äreland, .|ohanneshov 5: 
-Gun Carlsson, Cr5idingc 60: 
-Anony'nr givarc 100: 
-Ing-Britt Gusravsson, Kolsva 1O: -Sonja Karlsson, Spånga 25: 
-I{une l-iunggren, Flolnrsr.rnd 10: -Karin Svensson, I'lälsingborg 2a: 
-

K rrrnrrr 116.262: L4

100: --
500: -100: -.100: -
100: -50: -10n,

100: -50: -75| -

I I jairrrar' .|,riransson, Uddcr;rll.r
(i:r't.rr Fliib,,rrr, l',,r'jrr'
I lilJul Liilrrrslrorr, J),'r'jrrs
(lunhilcl .llhrnsson, \liilndals :cK\-,

.rr d.

600: -75: --
110: -
lOC: -
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+

{ KviRno!'nas Demokratiska Världsförbund (KDV) $
+ !r-- 'r 

I
$ har alltsccl:rn höstcrr 19(r4 gcnorn sinrl nationclla scktio- nas världskongrcss i Hclsingfors i juni förra året be- i
$ rrer gcnonrfört bctyclancic ckononriska insamlinear för slöts clct art mcdel skall samlas in för clctta ända- I
+ Victnams kvinnor och b:rrn och gctt clet kämpandc måI. Här i Sverige försäljcr vi bl. a. ert urmärkr vac- +
i vietnanrcsiska follict allt t.inkbart moraliskr stöd. kcrt märke (att bäras på kappan eller kavajcn) och I
I Ilrån Victn.l.nrs kvinnoiörbuncl, som tillhör KDV, har rnedlcn går till KDV:s fond för barnbörclshuser. Mär- I
I fr..lnrhållits clct tr;insar-rclc bchovct a\r ctt barnbörds- kcr som kostar 3 kronor kan rckvireras från SKV, +
d hur; rrccl tillhörunclc l'orskninssinstitLir och på Kvinnor- Box 3021, 16103 l}romma 3. +
+++I
i++++**+++++++++++++++++++++++++++++*-++++++++++++*++++++++++++*+++++++++++-
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ABORTFRÄGAN

Fri abort
Fri legal abort är en av livinnans självklara råt-
tigheter. Nuvarande abortlagstiftning innebär en
kränkning av kvinnar-r fysiskt, psykiskt, socialt och
ekonorniskt. Ilnskilda nrärnriskor soill har konrnrit
i en nödsituatior.r bör ha social scrvice men befrias
från det sociala fömrynderskap som abortlagstift-
ningen idag representerrlr.

Den svenslia abortkommittdn arbetar sedau
I;ingc nred en utredi-ring i abortfrågan ocl-r väntas
liigga fram ett förslag till en ny abortlagstiftning
efter årsskiftet. Ett förslag som sanrlolikt kommer
att innebära er1 liberalarc abortlagstiftning, merr
inte fri abort!

Vad vi kräver är fri legal abort!

Vi ser det som en nödvändig social reform, en

reform som skall innebära:

1,. Ett steg p;l väg nrot kvinnans rätt att själv
bestämma över sitt liv.

2. Barnets riitt att vara önskat.

3. Att indikation för abort existerar när kviu-
nan inte vill föda sitt barn.

4. Att alla aborter utförs fiire 12:e veckan.

5. Att kvinnan skall kunna få abort utförd pir
annat sjukhus än hen-rortslasarettet utan extra
kostnader för henne.

6. Att väntetiden för intagning på sjukhus skali
vara högst 14 dagar.

7. Läkarplikt att utföra abort före L2:e veckan.

8. Flun-ran behandling av abortpatientcr.

9. Frit,illig kostnadsfri rådgivning.

10. Okad upplysning, kostnadsfria prevetrtivme-
del - även för män.

Fri legal abort kommer art göra de illegala
aborterna överflödiga. Abort är inte en krirninell
handling. Abort är en social rättighet. Abort får
inte vara ett klassprivilegiurn. Abortfrågan löses

inte genom förbudslagar utan med genon'rgripan-
de sociala och ekorron-riska förändrinear.

Ovanstående är det flygblad som den socialistiska kvinnogruppen, Grupp 8, distribuerade till den
debatt om fri abort som gruppen ordnade i Stockholm den 15 december 1969. Grupp 8 utgörs
av: Barbro Backberger, Birgitta Bolinder, Gunnel Granlid, Louise Ryddn, Birgitta Svanberg, Greta
Sörlin, Siv Thorsell och Ulla Torpe.

Den mänskliga reproduktionsförmågarr är större än

r'år planets resurser. Den n-råste regleras. Det kan ske

genom ökad dödlighet (krig, epiden'rier, hungersnöd)
eller ger-rom födelsebegrär-rsning.

Födelsebegränsiring är der-r mänskligt godtagbara
utvägen. Den kar-r ske genom abstinens (i stort sett
orealistiskt), genoln olika preventivmedel, genom
abort.

Abort är den minst önskvärda metoden, en nöd-
fallsutväg. Vi ansluter oss till uppfattningen att abort
före havandeskapets 12:e vecka bör tillåtas utan vi-
dare när en kvinna så önskar. Så länge der-r måste
ske genom ingrepp bör clc'n eörirs av läkare.
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En metod för födelsebegränsniug som borcle arr-

vändas mera än nu sker är sterilisering av mäu -ett enkelt, ofarligt ingrepp utan nackdelar.
Den bästa metoden for fOdelsebegränsning är pre-

ventivmedel av olika slag. De bör anvär-rdas av män
likaväl som av kvinnor. Undersökningar pågår om
nya ofarliga prep^rat i tablettform. Det kan bli frå-
ga om en tablett som en kvir-rna kan ta efter samlag.
Det kan också bli fråga om preparat som temporärt
upphäver en mans fruktsamhet.

Vi återkomrrer till abortfrågan när den
propositionen har komn-rit.

vär-rtade

Red.
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Frökerr Julie.
Behövs hon?

Fröken Julie är Strindbergs mest spelade drama
och vid varje repris 

- 
nu senast i TV 

- 
frågar

man sig: varför? varför?
Strindberg förklarar själv i företalet att motivet

är taget ur verkligheten och forskarna har letat
fram en rad'förebilder med sedvanlig energi. Själv
skriver Strindberg i ett brev till Heidenstam: "Frö-

ken Julie, som handlar om hur Fröken Budbech för-
för stalldrängen!" Gräsligt i sanning, men hade
skandalen varit lika skakande om baron Rudbech
hade förfört kokerskan?

Bland de mer intressanta förebilderna är otvivel-
aktigt Viktoria Benedictsson 

- 
om också likheter-

na inte är alltför i ögonenfallande för den som inte
är lltteraturhistoriker. 

- 
Ett verkligt hatporträtt är

väl annars fröken Julie av Strindbergs första hust-
ru, Siri von Essen, som för övrigt spelade rollen
vid urpremiären i Köpenhamn 1889. 

- 
Aktenska-

pet var redan då i ett kritiskt skede och Strindberg
var sårigare och omöjligare än någonsin. Pjäsen för-
bjöds först av censuren men framfördes till slut i

Studentsamfrrndet av "Strindbergs förortsteater".
Ett kortlivat företag, där Siri von Essen både var
direktris, kassadirektör och primadonna.

Hur hon under dessa forhållanden kunde spela
fröken Julie, som snedvridit och illvilligt speglar
hennes egen uppväxt och lånat drag av hennes
forhållande till Strindberg, är närmast obegripligt.

Att Fröken Julie väckte intresse med en så skan-
dalomsusad bakgrund i starten är kanske förståe-
ligt, men förklarar knappast intresset idag. Inte
heller tycker jag att midsommarstämningen och
Strindbergs härliga, friska språk räcker till att över-
skyla det erbarmliga innehållet.

Varför skulle till exempel grönsiskan och fröken
Julie nöCvändigt döden dö? 

- 
| mitten av aderton-

hundratalet foddes ungefär vartannat barn i Stock-
holm utom äktenskaoet och i alla händelser fäder-
na hörde nog ofta hemma i fröken Julies kretsar.
Men nog förekom det också gifta modrar i aristo-
kratien. Vi behöver bara erinra om Heidenstam och
fröken Belfrage, för att inte tala om Strindbergs
och Siri von Essens första barn som foddes allde-
les för tidigt.

Och klasskillnadenl Inte behövde Jean vara ett
sådant kräk bara för att han var betjänt.

Kvinnohatet är det primära ifröken Julie. Kan

det verkligen finnas ett samband mellan detta otäc-
ka könshat och pjäsens popularitet? Strindberg har

tillfogat svensk kvinnorörelse svårbotliga sår ge-

nom åren. Den kvinnofientlighet som man tycker
är så utbredd hos oss har alltid kunnat hämta nä-

ring hos vårt största geni. Säkert var hans hat sjuk-
ligt 

- 
det ansåg hans första hustru och hennes

dotter Karin Smirnov som skrivit så klokt och så

ömsint om sina föräldrar. Ar Strindberg ett symp-

tom på nordisk kvinnoavsky eller är han i själva

verket själva inspiratören? Han är nog i alla fall

symptomet 
- 

därav populariteten och därför spe-

las så sällan de stora historiska dramerna och så

gärna de förgiftade kammarspelen.

Err äldre tant gav mig i min ungdom rådet:

- Se aldrig Strindberg med en karl (ja, hon sa

nog herre), dom blir bara högfärdiga av det.

En iakttagelse som nog alltjamt är aktuell.

Tisbe
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