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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har i korthet fOl.lande historia. 19'14 bildades

Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvinnornas likställighet. År 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 anstöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-

ner medlemmar.
KDV har nu tillerkänts konsultativ status l(tidigare hette det A) hos FN:s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilken

innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-

slag muntligen eller skriftligen.

I I I I !. .Har du glomt
att förnya prenumerationen på Vl MANSKOR? Använd då bilagda inbetalnings-
kort. Prenumerationspriset är oförändrat 10 kronor per år.

Vill du hiälpa till
att bredda tidningens läsekrets? Kanske är du villig att offra en femma på en

"vänprenumeration"? | så fall skriver du på talongens baksida namn och adress

på den person som du vill prenumerera för.

Är du medlem
av Svenska Kvinnors Vänsterförbund? Om inte kan du bli det genom att sända

in årsavgiften för 1971 
- 

15 kronor 
- direkt till förbundet. Tillhör du redan för-

bundet men har svårt att deltaga i avdelningsmötena eller du kanske bor på ort
där SKV-avdelning saknas, sänd då in årsavgiften på bilagda inbetalningskort.
Ärskortet får du sedan omgående.

Vill du stödja
forbundet med ett ekonomiskt bidrag kan du också använda dej av inbetal-

ningskortet.

Ur tackbrev från Vietnam till SKV
Kära vänner

Vi har med stort intresse följt det ständigt växande stöd som Vietnam-rörelsen i

ert land fått.
Särskilt under 1970 har sådana stora dagar som vår vördade president Ho Chi

Minhs BO-årsdag, 2S-årsdagen av grundandet av den demokratiska republiken
Vietnam och '10-årsdagen av Sydvietnams befrielsefront högtidlighållits i Sveri-
ge. Ni har hållit stora protestmöten mot USA:s aggression i Kambodja, mot

massakrerna på vietnameser bosatta i Kambodja och på folket i Kambodja, mot

den ökade interventionen i Laos och luftangrepp på Nordvietnam.
Vi önskar tacka er alla

Vietnams kvinnofören ing
Le Thi Xuyen

Vice president

Med detto nummer ov "Vi mönskor" följer som bilogo ett tryckt inbetolningskort.
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OJÄnnLII{HET
För någro år sedon vor ollting mycket böttre. Då trodde vi - eller de
flesto ov oss - ott vi levde i en völfördsstot, ett folkhem dör orbetor-
regeringen så småningom skulle ordnq ollt till det böstq" Också för
desso sino minsto, kvinnorno och bornen. Visst fonns det skovonker,
visst fonns det oiömlikheter mellqn sociolgruppernq men nöstqn ingen
tqlqde om klosskillnoder.

Ingen tolode heller om kvinnofrågor. Visst fonns det skillnoder mel-
lon könen men det vor en frågq om rollspel och det skulle lösqs i böstq
somförstånd mellon mon och kvinno till ollo mönskors bösto. Liksom
LO och SAF ibösto sqmförstånd skulle utplåno oiömlikheterno mellqn
sociolgrupperno till somhöllets böstq.

Det vor en trygg och idyllisk bild. Tråkigt nog hqr fokto mycket om-
sorgsfullt slitit den i stycken. Nu vet vi ott kopitolet ollt effektivore
somlos på någro få hönder, ott den enskilde blir qllt mqktlösore, ott
klosskillnqdernq i somhöllet vöxer trots progressiv inkomstskott och
utbyggd sociolhiölp.

Nu vet vi också ott kvinnofrågorns existeror liko mycket, om inte
mer ön någonsin. Låginkomstutredningens siffror borde bli den nyo
kvinnorörelsens bibel. Den ör bevis för vqd mångo kvinnor qlltid ve-
tot: ott kvinnorno ör en klort och medvetet diskriminerqd grupp i som-
höllet. Ingo floskler kon skylo över den explootering kvinnorno utsötts
för:

PÄ VARJE HUNDRALAPP MANNEN TJÄNAR, TJÄNAR KVINNAN 66
KRONOR.

76,2 PROCENT AV KVINNORNA TJÄNAR UNDER 2O.OOO KR/ÄR
(mön 28,4 procent).

4 PROCENT TJÄNAR ÖVER 30.000 KR/ÄR (mön 23 procenr).
AV I MILJON EXTREMT LÄGAVLONADE (under 15.000 kr/&r) Än

700.000 KVtNNoR.
OGIFTA KVINNOR Än lvia sidon ov de orbetslöso) DE SOCIALT OCH

EKONOMISKT MEST UTSATTA PERSONERNA I SAMHÄLLET.
Kvinnor ör de sömst utbildode, de sömst betoldq, de mest siuko och

de mest dubbelorbetqnde.
Vi onode kqnske det mestq förut. Men nu hor stotens egen utred-

ning bevisot det ikollo siffror. Vi kon inte löngre tro på myten ott
sqmhöllet vill göro kvinnqn iömstölld med monnen. Sonningen ör ott
mon vill behållo kvinnon som den rörligo, dåligt betoldq orbetskrofts-
reserv som får vårt blondekonomisko sqmhölle ott fungero i hög- och
lågkoniunktur.

Ryktet om kvinnorörelsens död ör betydligt överdrivet. DEN BEHÖVS
MER ÄN NÄOONSIN.



Besök i Nordvietnam

Alla vi som efter förmåga försöker ar-

beta för Vietnam och kanske haft till-
fälle att träffa vietnameser ställer oss

väl förr eller senare den frågan: Hur

orkar de? hur står de ut? hur kan de

efter århundradens lidanden och för-

tryck försvara sig mot världens fruk-

tansvärdaste kri gsmaskin?

När jag fick den enastående formå-
nen att få besöka Nordvietnam, satte
jag också som mitt främsta mål att för-

söka få svar på de frågorna. Jag tycker

att jag fick det och jag skall nu försö-

ka att vidarebefordra svaren. Huvud-

svaren ar två: revolution och organi-

sation.
Nordvietnam är ett land där socialis-

men segrat samtidigt som man befria-

de sig från det hr-rndraåriga franska
koloniala förtrycket. Det är ett land där

man rivit ner klassbarriärerna och där

man bygger ett nytt samhälle trots de

gränslösa lidanden och svårigheter
som kriget innebär.

Bönderna - 
huvudparten av befolk-

ningen - 
behöver ej längre betala ar-

renden till fogdarna som i sin tur stod

i skuld till feodala godsägare, som

återigen hade att betala till kolonial-

he rra rna.

Böndernas barn går i skolan - 
nå-

got som förr bara de rika familjerna
kunde kosta på sig. Kvinnorna föder

sina barn på sjukstugans lilla förloss-
ningssal med hjälp av sakkunskap och

de får råd och hjälp med uppfödandet
av sina spädbarn.

BIir man sjuk går man till sjukstugan
och får eventuellt ligga där en tid un-

der läkarvård. Läkarna på sjukstugor-
na har en utbildning på 2-3 år, man

skulle väl kunna säga att de motsvarar
närmast våra distriktssköterskor. 95

procent av Nordvietnams byar har nu

sjukstugor. Svårare fall överförs till
distriktssjukhusen med fullt utbildade
läkare.

Hyser man till äventyrs en viss miss-

tro till den moderna läkarkonsten kan

man också vända sig till företrädare
för den traditionella medicinen, det

vill säga de som anvander sig av nål-

"|

punktering som i Kina och medicinal-
växter, kända sedan urminnes tider. Vi

träffade ett par dylika medicinmän när

vi besökte sjukstugan i Khån Nhac i

Nin Bihn-orovinsen. De försäkrade

oss att de samarbetade bra med de

nya läkarna och ansåg att i vissa fall,
till exempel när det gällde reumatiska

sjukdomar lyckades de själva bäst. I

andra fall rekommenderade de besök
hos de moderna läkarna.

På hälsovårdsministeriet hos mrs

Khan fick vi bekräftat detta samarbete

mellan "nya" och "gamla" läkare, men

professor Thung på Universitetsklini-
ken i Hanoi föreföll mera skeptisk. Han

ansåg att det mest var av psykologiska

skäl som "medicinmännen" kunde va-

ra till nytta.
Vietnams hälsovård har byggts uPP

av den nu avlidne hälsovårdsministern
dr Pham Ngoc Thack, för övrigt med-

lem av den kejserliga familjen, men re-

volutionär sedan ungdomen. Man vac-

cinerar mot sjukdomar, lär ut hygien

och undervisar i sjukvård. Varje viet-

names, kvinna eller man, kan lägga ett

första förband. Vad det betyder vid ett
bombanfall är lätt att begripa. De hy-

gieniska förhållandena var tidigare be-

drövliga. Nu firrns rinnande vatten och

hygieniska avträden i hela Nordviet-
nam.

Resultaten är också häpnadsväckan-

de. Medellivslängden för män var un-

der den franska tiden knappt 30 år, nu

är den mellan 55 och 60 år 
- 

[1e15

kriget. Smittkoppor, spetälska, kolera,

difteri, malaria 100 procent av

bergsborna led av tidigare - trakom

- ögonsjukdomen som 75 procent led

av 
- syfilis och så vidare är utrotade.

Dödligheten hos nyfödda var 1945 200

per tusen, 1969 var det 25 per tusen.

Barnen är Vietnams rikedom. Aldrig
har jag sett så många och så glada

barn som i Hanoi. De springer och

hoppar och skrattar och är inte ett

dugg rädda för de skära elefanter, som

vi väl närmast påminner om. De tusen-

tals cyklar som är vietnamesernas
praktiska och huvudsakliga fortskaff-
ningsmedel kör så försiktigt att man

inte ser en tillstymmelse till olycks-

Vietnoms kvinnoförbund, medlem ov KDV, hode inbjudit representonter lör systerorgonisotio-

nerno i Donmork, Finlond, Norge och Sverige ott besöko Honoi' Pö nyårsdogen onlönde de'

legotionen bestående ov från vänster riksdogsledomot Anno Liso Hyuönen, Finlond' bygg-

nodskontrollont Veslemoy Gullochsen, Norge, redqktören för "Frit Donmork" Kote Fleron,

Donmork, och lektor Evo Polmoer, Sverige.



Besök i Nordvietnam
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störts, 60 procent av alla byar är bom-
bade, 160 sjukhus, 533 sjukstugor,
1.589 skolor, 475 katolska kyrl<or, 420
pagoder, mer än 1 000 broar, och så
vidare. Alla broar i Hanoi har träffats,
varje kraftverk i hela Nordvietnam.
Otaliga kratrar efter bomber såg vi,
när vi bilade genom provinsen Nin
Binh, sydost om Hanoi.

Vi träffade en bonde, Luong Gia, 49

är, frän Sydvietnam, som tillbragt 15

år i fängese, huvudsakligen i det ökän-
da Con Dao, flera år i tigerburar. Han

såg själv 700 av sina medfångar dö.

Nguien-Thi l-{ong, 43 år, också från
Sydvietnam, hade tillbragt 12 är i fäng-
else och utsatts för fruktansvärd tor-
tyr. Hon vägde 27 kilo när hon släpp-
tes.

Herrovörnschef för en
by.

Ammunitionsböro re
iör luftvörnet fördos
över floden under
beskjutning,

Med voksommo
ögon och splittersö-
ker holmhott går
born rrorje dog till
skolon.

I bornstugon.
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händelser. Dessa barn som sällan ses
med några vuxna övervakare tillbring-
ar i allmänhet 2-3 timmar om dagen i

något av Hanois 300 daghem och de
lär sig att hålla ihop med sina små
kamrater. Det finns även daghem där
barnen fär vara hela dagarna och även
nätterna om föräldrarna inte kan ha

dem hos sig. Men Vietnam är fattigt
och fullständiga daghem i tillräcklig
mängd har man givetvis inte haft råd
med hittills.

Alla barn går i skola 
- 

sjuårig
grundskola och sedan tre år högsta-
dium 

- och många fortsätter sin ut-
bildning, inte minst flickorna.

Vi såg nästan inga soldater i Hanoi,
men lika väl skulle man kunna säga,
vi såg bara soldater i Hanoi. Varje vi-
etnames, kvinna som man, är beredd
till försvar och alla har någon milltär
utbildning. Alla har haft känning av

det fruktansvärda kriget. Genast vi an-
lände till Hanoi motte vi krigets verk-
ningar. På väg in till staden från flyg-
platsen passerade vi den nästan två
kilometer långa bron över Röda floden.
Denna bro har varit totalt förstörd och
var nu åter farbar, tidigare hade den

ersatts av pontonbroar.

527 gånger har Hanoi bombats,
2.000 hus har förstörts. Nordvietnam
har 30 provinser, 26 av provinshuvud-
städerna har bombats, 9 totalt för-

Vi träffade en tjugoårig bondpojke,
Bui Van Vac, från en by nära Da Nang
i Sydvietnam. Den 14 mars förra året
blev han tillsammans med några kam-
rater offer för ett bombardemang. Han

blev bränd av fosforbomber och ar-
mar och ben var alltjämt svullna och
såriga. Pojkarna rusade ut på vägen
efter anfallet, mötte några USA-solda-
ter och vädjade om hjälp. Soldaterna
svarade med att dra upp sina knivar
och skära av halsen oå offren. Bui Van
Vac dog dock icke till skillnad från si-
na kamrater och räddades oå natten
av FNL-soldater, som förde honom till
en befriad zon och så småningom till
Hanoi. Vi såg hans fruktansvärda ärr
på halsen. En av oss frågade: Var det
verkligen USA-soldater och inte ma-
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PHONC BENH COI XIIONG VÄ SUY DINH DUONC CHO TRE NHO

FOREBYGGANDE ATGARDER MOT RACHI-
TIS OCH UNDERNARING.

(11 Born och rochitis (engelsko sjukont blir
ett byte för ollehondo sjukdomor.

(2) För ott lörebyggo rochitis och undernö-
ring bör spödborn uppfödos med moders-
mjölk åtminstone under de försto sex mö'
noderno,

(3| Ovo born ott krypo, stå och gå. Efter
hon,C blir deros rörelser perfekto, deros
kropp stork, deros rörelser och steg stodigo.

{4) Få vintern liksom på vören nör det inte
ör för kollt ör det nyttigt för born ott leko
utomhus.

(5) Nör born blir större kon de öto mjölmot,
gröt eller ris, Deros möltider bör innehöllo
tillröckligt öggvito, fett och socker.

(6) Solbod pö mornorno förebygger rochitis.
Frisk luft ör mycket bro för borns hölso,

o
o



c0n rnrSOCCHA/tl DEN SIJ VUI CHOI

SYNPUNKTER PA BARNS tEK

(7f Leksokerno bör vora vockro och lömpligo
för bornens ölder. Born leker tillsommons.
Lekplotsen bör voro ren. Medon de leker i
trödgörden kqn de löro sig nögot om god
hölso och gott uppföronde.

(8) Born bör inte fö leko i nörheten ov en
eldstod eller nöro soker som brinner. Ldt
dem inte lekc med töndstickor.

(8) Låt born inte leko nöro floder eller sjöor
uton ott voro 6tföljdo ov vuxno,

It0) Born måste vornos för ott leko nöro rönn-
stenor, ovlopp, septictonks, svinhus och bo-
skopsinhögnoder vilko ör sjukdomsköllor.

(11) Skorpo soker, spetsigo föremöl som kni-
vor, borror och soxor bör ploceros utom räck-
höll för små bqrn.

(l2l Låt inte born leko på motorvögor. Klött-
ro i tröd bör born boro göro nör vuxno ör
med.



Mottvövning.

rionettrupper? Det var amerikaller, de

var svarta och vita, blev svaret.

Vi såg två småttingar, 19 och 13 må-

nader, vars mödrar utsatts för förgift-
ning genom växtgifter. Snrå mänsko-

spillror, som aldrig kommer att kunna

leva normalt. Oskyldiga offer, som

fick oss nästan att kvävas av förtviv-
lan och förbittring.

I Hanoi råder ett lugn och en oPti-

mism, som förefaller nästan obegrip-
lig. lnga barn är gladare och tryggare
än barnen i Hanoi och inga barn torde
vara mera älskade. Den tröttaste och

slitnaste funktionär lyser upp när man

för de många barnen på tal. Har man

någonsin varit nära att mista tron på

mänsklighetens framtid, så återfår man

den raskt i Hanoi.
Vietnameserna betonar ofta att man

måste ha tålamod om man skall uPPnå

resultat. Tålamod och enighet.

Man talar också ofta om betydelsen
av solidaritetsrörelserna. Dels förstås
om den oerhörda hjälpen från de so-

cialistiska länderna, dels om den mer

blygsamma från den kapitalistiska
världen. SKV:s bidrag apostroferades
ofta, våra kronor är faktiskt oerhört
välkomna och än mer sätter man värde
på det vittnesbörd om solidaritet och

medkänsla de utgör. Låt oss med all

kraft mångfaldiga våra ansträngningar!
Hjälpen till utbyggnad av universitets-
kliniken, förmedlad genom KDV, gör

också stor nytta. Man saknar instru-
ment och man vill fördubbla antalet
patientplatser, i första hand på gyne-

kologiska avdelningen från 150 plat-

ser till 300.

Från Hanois rena luft återvänder vi

västerut. Vårt plan går ner i Vientiane,
Laos huvudstad. Vi ser på amerikanskt
klotter på väggarna. Luke G was here,

etc. Vi räknar till tio amerikanska plan

som landar den halvtimme vi är i flyg-
paviljongen, på ditvägen var det tret-

ton, några är camouflagemålade heli-

koptrar. Vientiane är ingen turistort'
där finns inte ens ett vykort att upp-

bringa på flygplatsen och de skinande
nya amerikanska planens närvaro är

fullt begriplig. Vi minns de vackra

skogklädda höjderna vi passerat, döl-
jande allt levande. Nej, Vietnam, Laos

och Kambodja kan aldrig besegras,

men de kan tillfogas fruktansvärda li-

danden av dessa vidriga, skinande,

dyrbara amerikanska monster.

Eva Palmar

En gång förbinder klqssrummet med skydds-

rummet.

I stöllet för en lörstörd vög öppnor vi llero

Alltid på post för ott ge vorningssignol i tid.

Kotgflötning.
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De vita blommornas vår

Den här våren fyllde Eng arton år.
Våren . . . Här ser man att den kom-

mit av de många blommorna som slår
ut i djungeln. När de mjölkvita blom-
morna börjar visa sig på Ti-Hraos topp
och så sm,åningom övertäcker de blå
bergssluttningarna och när flickorna
känner en ofrivillig rysning i bröstet då
betyder det att våren kommit. De gam-
la säger ofta att vita blommor- det är
gudomliga blommor. Om våren häller
Gud in mjolk I brösten på de flickor
som nått mognad. I ren tankspriddhet
spiller han mjölk över skogen och
överallt slår de vita blommorna ut.

Den här dagen såg man ännu inte
till några vita blommor. Men Eng kän-
de sig så underlig i bröstei. Tidigt på
morgonerl innan diset hunnit skingras
gick hon ner till bäcken som flöt forbi
den stora byn Krang. Där klädde hon
av sig och badade. Och plötsligt kän-
de hon hur det började spritta till i de
små ådrorna i hennes bröst. Förmodli-
gen höll Gud på att hälla in mjölk i

dem! Hennes kinder rodnade. Hon
återvände skyndsamt till byn och upp-
sökte sina väninnor Ong, Nga och Niu.
Jublande sa hon till dem:

- Flickorl De vita blommorna hål-
ler på att slå ut!

Och mycket riktigt, den dagen bör-
jade det slå ut blommor som var mjölk-
vita och bländande. Utom den vanliga
lukten från skogen förde vinden också
deras fina doft ner till byn. Våren ha-
de kommit! De flickor som ännu inte
var gifta slutade arbeta på fälten och
gjorde sig i stället färdiga att gå upp i

bergen och plocka de vita blommorna.
De unga männen överlämnade också
arbetet åt de gamla, och med sina floj-
ter begav de sig ut i djungeln. Först
gick flickorna i grupper. Men så små-
ningom skilde de sig åt och gick var
och en åt sitt håll.

Eng gick en bit, och så sprang hon.
Det daggvåta gräset klibbade sig fast
vid hennes kjol. Hela tiden förföljdes
hon av tonerna från Hbins flöjt som än
lät bönfallande, än plötsligt svällde ut
i melodiösa tongångar som fläkten från

en mild vindpust. Då formligen rusade
Eng framåt. Men den envisa musiken
vägrade änd,å att släppa henne . . .

Det var förra våren som Eng lärde
känna Hbins flöjt. Dessförinnan hade
hon aldrig vågat ge sig ut ensam och
plocka blommor utan hållit ihop med
sin äldre syster Le. En gång hade Le
fört Eng till ett ödsligt ställe där floden
la-Gip skollde fram över stenarna ba-
ra som en liten bäck. l-Luns flolt hade
nu börjat jaga efter hennes syster Le.
Och då började Le också än gå än
springa. Eng förstod emellertid ingen-
ting utan betedde sig precis som sin
syster. De nådde fram till ett stort
träd. Le var mycket trött. Hon omfam-
nade trädet och suckade djupt. Hen-
nes kinder var röda och hårslingorna
flöt ner över den svettiga pannan. Hon
sa till Eng:

- Gå du vidare på den här stigen.
Där finns ju så många vita blommor.
Plocka hem så många som möjligt.
Och när jag ropar skall du komma hit.

Eng kände sig först en smula miss-
nöjd. Men slutligen lydde hon sin sys-
ter och gav sig iväg att plocka blom-
mor. l-Luns flöjt hann upp systern.
Flöjten lät osäker, skygg, passionerad
och så tystnade den. Man hörde bara
det svaga bruset från bäcken som rann
bort över stenarna och rev brun gyttja
med sig. lvrigt plockade Eng sina
blommor, och när det blev kväll kalla-
de Le henne till sig för att de skulle gå

hem . . . I slutet av den våren gifte sig
Le och l-Lun . . .

Förra våren började de vita blom-
morna åter slå ut. Men Le var redan
gift och gick inte upp bland bergen.
För första gången måste Eng ge sig dit
ensam. Hon började bli vuxen. Håret
hängde ner över skuldrorna och ögon-
brynen mörknade så att glimten i hen-
nes ögon blev ännu vackrare.

Eng gick långsamt med kjolen upp-
vikt för att den inte skulle bli våt av
gräsets dagg. Plötsligt började flöjtto-
ner ljuda i luften.

I början trodde flickan inte att det
var musik. Men så stannade hon och

lyssnade: med varje ögonblick kom
ljudet närmare. Eng blev rädd och
gömde sig bakom ett träd. Mellan bla-
den lade hon märke till Hbin. Då vän-
de hon sig skyndsamt om och började
springa. Likt ekorrungar hoppade sol-
strimmorna framför henne från blad
till blad, från grässtrå till grässtrå.
Hbins flöjt förföljde henne. Utan atr
tänka efter sprang Eng vidare så fort
hon kunde och hon märkte inte att
daggen på grässtråna gjorde hennes
kjol alldeles fuktig ända upp mot knä-
na.

Hon sprang och sprang och flöjten
förföljde henne. Eng var mycket stark.
Hon kunde själv hugga ner det största
träd i skogen och på sina skuldror kun-
de hon bära hem den tyngsta börda
ved. Hela dagen sprang hon bort ge-
nom skogen och ända till kvällen fort-
satte musiken från Hbins flöjt att för-
följa henne. Slutligen gömde sig Eng
nere i en dal och tyst irrade Hbin vida-
re genom skogen och sökte efter hen-
ne. Långt efteråt hörde hon på avstånd
Hbins sorgsna musik som med vart
ögonblick försvann allt längre bort och
liksom var full av förebråelser mot
henne. Eng blev också dyster och lik-
som kände samvetsförebråelser. . .

Den våren jagade Hbin henne inte
mer i skogen och sade inte ett ord till
henne. Och ett helt år väntade Eng på

att de vita blommorna skulle slå ut up-
pe på Ti-Hraos bergstoppar.

Det här året fyllde Eng arton år.
Hbins flöjt jagade henne ännu envisare
och otåligare. Flämtande sprang Eng
ifrån honom och hennes kinder rodna-
de. Hon kände en förvirrad skräck
men kunde inte springa vidare så trött
som hon plötsligt var. Kjolen var fuk-
tig och benen började kännas kalla.
Hon fortsatte ett stycke. Men det
mörknade för hennes ögon. Eng sjönk
ner vid eti träd, omfamnade det och
slöt ögonen. Torra grenar knakade un-
der Hbins skygga steg.

När Eng slog upp ögonen satt Hbin
vid hennes sida och betraktade tyst
kullarna i ravinen Cong Tum. Ingen av



De vita blommornas

dem hade märkt hur de hamnat uPPe

på bergets topp. Här var det glesare

mellan träden. Himlen var större och

genomskinligare och de vita molnen

liksom hängde på de yviga gröna träd-
grenarna. Där nere låg Cong Tums

höjder breda och boljande som ett hav

i storm. Eng gick nerför sluttningen vid

sidan av Hbin . . .

Sen den dag då Hbin stuPade hade

Eng inte stigit upp från sin säng. Hen-

nes gamla mor som inte längre hade

några tårar kvar satt natten igenom vid

hennes bädd. När Eng slöt ögonen såg

hon för sig Hbin, lugn, bredaxlad,
mörkhårig med lockar som föll ner

över pannan. Hans läpparvar hårt hop-

knipta och en blodström rann från hans

bröst. Eng såg hans skjortkrage som

var svedd av skottet och hans knytnä-

var som var krampaktigt hopknipta lik-

som skulle han när som helst hoPPa

upp på benen igen...
Eng skrek till och reste sig. För-

skräckt tryckte modern henne till sig'

Ute på gården föll ett fint sorlande vår-

regn. I det där regnet växte de vita

blommorna bara bättre. Eng reste sig

upp. Det var midnatt.

- Eng, min dotter. . . vart tänker

du ta vägen? viskade modern.

Flickan var kraftig. Moderns händer

formådde inte hålla henne tillbaka.
Hon störtade ut på gården. Det skva-
lande regnvattnet blötte ner hennes

hår, hennes kinder, hennes bröst. Hon

begav sig ut i djungeln. Modern och

grannarna fick tag på en lYkta och

skyndade efter henne. Men snart for-
lorade de spåret efter henne och fram-

emot morgonen återvände de utan re-

su ltat.
I gryningen upphörde regnet. Som

en rök sjönk mörkret ner över klyftor-
na och trädens grenar. När Eng nådde

upp till Croang-klippan hade fåglarna
redan vaknat och börjat sjunga. Over
klippan reste sig ett helt berg gröna

grenar. Alla som gick förbi rev loss

grenar och kastade ifrån sig dem och

på så sätt blev detta berg av grenar

med var dag allt högre. Eng slet också
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loss en av daggdroppar silverglittran-
de gren och lade den över de andra.

Sedan sjönk hon vanmäktig till mar-

ken. Solen steg upp bakom Ti-Hraos

berg. Dess strålar flammade och gnist-

rade kring de av regnet rentvagna by-

arna. Lukten av gröna blad och uPP-

värmd jord väckte Eng till nytt liv. Hon

tryckte händerna mot bröstet och stö-

nade av smärta: det föreföll henne

som om någon inifrån skurit upp hen-

nes bröst med en dolk. Hon grät inte.

Men tårar rann ner över kinderna och

samlade sig kring hennes mun. Där ne-

re låg Con Tum. Eng tyckte sig se Hbin

komma uppför sluttningen. Han log.

Men hans ögon var lika mörka som

Eng hade sett dem den sista gången

innan blodet ännu strömmat fram ur

hans bröst. Hans bröst var kraftigt som

en stor klippa. I händerna hade han

vita blommor och han vinkade åt hen-

ne. Förskräckt spärrade Eng upp ögo-

nen. Hon såg sig liksom förblindat om-

kring och stötte huvudet mot något.

Hon ville fly undan men förmådde inte

resa sig upp och kröp omkring på alla

fyra som ett djur.

Mitt på dagen vaknade hon till igen.

Solvärmen och blommornas doft gjor-

de att hon kände sig bättre. Hon er-

inrade sig hur hon och Hbin om våren

arbetat tillsammans på en liten vatten-

sjuk äng och vilat ut vid den här kul-

len och hur Hbin berättat för henne om

sin far.

- Hbins far hette l-Tuk. Han ägde

inte själv några fält eller vattenbufflar

eller svin och måste därför arbeta som

daglönare. l-Tuk var äldre än de flesta
pojkarna i sin by och ändå hade han

fortfarande inte fått någon hustru. Han

spelade bra på flolt och arbetade fli-
tigt. Men han hade ju inga svin eller
bufflar. Så han kunde inte betala by-

äldsten för bröllopet och därför ville
inga flickor ha honom.

Dystert vandrade l-Tuk från by till
by. Likt milda vårfläktar fyllde hans

musik flickornas bröst med glädje.

Men den tonade bort utan att lämna ett
spår efter sig.

Men en vårdag då de vita blommor-
na slog ut nådde l-Tak fram till en av

byarna vid berget Ti-Hraos fot. I den

byn fanns en flicka vid namn Mai-Tho

som var berömd för sin skönhet. Och

när alla begav sig ut i djungeln för att
plocka blommor började l-Tuk nu följa

efter henne med sitt flöjtspel. Den

starka Mai flydde raskt utmed smala

stigar längs branta stup. Men flöjtmu-

siken lämnade henne aldrig ett ögon-

blick i fred. Slutligen blev den sövan-
de, ljuva musiken för mycket för hen-

ne. Mai-Tho blev stående vid en grotta

och slöt ögonen medan hon vänta-

de . . . l-Tuk kom fram. Tonerna från

hans flöjt hade blivit svagare och tvek-
sammare och tystnade plötsligt. Mai-

Tho lutade sig mot l-Tuks bröst som

var lika brett och kraftigt som Hbins.

. . . Det gick några månader och Mai-
Tho började bli havande. Men när de

vita blommorna åter slog ut befallde
plötsligt byäldsten sina soldater att
gripa l-Tuk och ta Mai-Tho ifrån ho-

nom. Han sa:

- Du har inte gett oss fem

och fem svin. Så du har ingen
gifta dig.

bufflar
rätt att

När byns invånare lösgjorde l-Tuk

från repen som band honom glodde

hans ögon av vrede. TYst greP han en

lång dolk och gick upp till klippan vid

Croang. Denna klippa var enligt tra-

ditionen den plats där man utkrävde
hämnd för en förolämpning. Invånarna

i Ban tålde aldrig en förolämpning. En

förorättad ungdom av ban-folket mås-

te till varje pris hämnas. Men om den

skyldige var en berömd person sa ha-

de den förorättade ingen rätt att röra

vid honom. Han måste i stället gå upp

till klippan och döda den förste som

kom i hans väg! När blod flutit var

förolämpningen bodsköljd. På samma

sätt gjorde l-Tuk. En hel natt satt han

vid klippan och väntade. I gryningen

skymtade han silhuetten av en man.

l-Tuks ansikte blev alldeles svettigt.
Hans ögonbryn rynkades och ögonen

mörknade. Nu var mannen alldeles
nedanför klippan. l-Tuk bet ihop tän-

ovar
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derna, kastade sig över honom och

pressade sin långa skarpa dolk in i

ryggen på honom. Hämnden var ut-

krävd!
Men när l-Tuk torkat svetten av pan-

nan med sin rockärm och närmare tit-
tade på mannen som kämPat emot likt
en tiger när den sårats av ett dödligt

skott skrek han vilt till och hoppade åt

sidan.
Den man som först gått förbi klippan

var l-Thang, l-Tuks yngste bror. Två

dagar senare hittade byfolket l-Tuks

lik. Han låg med krossat huvud invid
klippan.

En månad gick och Mai-Tho födde

en son. Men hon levde bara några mi-

nuter efteråt. Hbin fick aldrig lära kän-

na henne och hade aldrig diat en mo-

ders bröst. En gumma hade tagit ho-

nom till sig och uppfostrat honom. Hos

henne hade han levat till den dag då

farbror Ho's arm6 nådde byn.

Alltsedan den dag då l-Tuk dödade

sin egen bror brukade byborna när de

var på klippan Croang ta gröna kvistar
och synligt lägga fram dem som tec-
ken åt de förbipasserande att det inte

längre väntade en hämnare På denna

klippa. Och numera kunde folk lugnt
passera forbi har. I byn hade man för
alltid upphört med detta grymma sätt
att hämnas. Men som förut brukade al-

la som passerade förbi lämna kvar en

grön kvist på klippan.
Eng satt på en hög gröna grenar än-

da till solnedgången. Hon fick inte

Hbins berättelse ur sitt huvud. Plöts-

ligt greps hon av en tanke. Jo, hon

skulle göra likadant! Eng störtade upp

och sprank alldeles yr i huvudet mot

ljusen i byn. Hon sprang allt fortare
utan att låta sig hejdas av taggarna på

kaktusarna som hela tiden stack
henne.

I gryningen nästa dag gick hon åter
genom en vit dimma upp mot klippan
Croang. I sina händer hade hon en

lång dolk. 'r '! :r

I hela två dagar irrade byns invånare

omkring i djungeln utan att kunna hitta
Eng. Andra dagen försvann i hennes

hem den stora dolk som fadern bruka-
de använda när han var på vildsvins-
jakt. På förmiddagen tredje dagen slog

partisanerna larm på borget Ti-Hrao.
Retirerande fransmän rörde sig utmed

vägen till klippan Croang. Plötsligt
hörde man gevärssalvor från de ordi-
narie trupperna nere vid berget fot och

så blev allt igen tyst. Det enda som

störde stillheten var sorlet från bäc-

karna.
Då Engs mor hörde skotten greps

hon av onda aningar.
Partisanerna meddelade att frans-

männen när de nådde klippan Croang

hade avfyrat några kulsprutesalvor
och sedan dragit vidare.

Alla skyndade upp mot klippan
Croang. Och när folk nådde fram till
högen av gröna kvistar möttes de av

en sval vindfläkt. Flickan An tryckte
en partisans hand och denne viskade
lågt:

- 
Eng...

På klippan låg Eng med huvudet ner-
pressat i högen av gröna kvistar. Det
blodiga håret hade klibbat ihop sig
över hennes ögon. Högra handen höll

om fästet på faderns långa kniv som

var smyckat med teckningar i tiger-
mönster. På några stegs avstånd från
henne låg liket efter en fransman.

När An lossade på flickans sönder-
slitna blus slog Engs hjärta fortfaran-
de och ådrorna i hennes vackra bröst,
en nittonårings bröst, spratt alltjämt
till.

Gubben Ama-long lutade sig ner för
att täcka över Engs bröst och sa däm-
pat:

- 
Gud häller åter ut sin mjölk över

dem!
Och mycket riktigt kom våren till-

baka, våren, den tid då Gud häller ut

sin mjölk. De vita blommorna från Ti-
Hraos berg täckte klippan Croang.

Nguyen Ngoc

De vita blommornas vår. En antologi.
Moderna vietnamesiska berättare. Ur-

val av Carl Elof Svenning. Internatio-
nella Bokklubben, Lidingö 1970. 301

sid. lll.



Att legalisera USA:s

Om vissa handlingar är brottsliga så är de brottsliga
oavsett om USA begår dem eiler Tyskland begår
dem. Vi ämnar icke döma andra för kriminella hand-
iingar med mindre vi är beredda att bli dömda en-
ligt samma lag.

Dessa ord yttrades i slutpläderingen av USA:s
riksåklagare mr Jackson, som tjänstgjorde som hög-
ste åklagare vid Niirnbergrättegången, strax efter
andra världskriget. Lever han ännu, denne ameri-
kanske medborgare Jackson? Kan han läsa tidning-
en? Ser han några bilder från sina landsmäns verk-
samhet i Indokina som pårninner honom om tyskar-
nas ogärningar i fyrtitalets Er.rropa?

Allmänheten påmindes om Niirnbergstadgans exi-
stens härom dagen i och med domen mot en av
Treblinkalägrets chefer, Fritz Stangl. Utan att han
med egna händer hade dödat någon av de 400.000
människor som avlivades i detta koncentrationslä-
ger under andra världskriget blev det bevisat att han
var medansvarig för dessa mord. I sitt försvar häv-
dade Stangl att han endast "fullföljt den tjänstgöring
som fanns föreskriven för en officer av hans grad"
och att han icke haft annat alternativ än att "plikt-
troget utföra de honom älagda uppgifterna".

Under den sju månader långa rättegången hade
Stangl många hjärtattacker. Det framkom också att
han hade hustru samt att han plågats ända sedan
1948 av att leva i små ornständigheter långt från
sitt fosterland, i Argentina. Allt detta kunde icke få
domstolen att glömma de lidanden som Stangl till-
fogat fångarna i Treblinka 1.943. Han dömdes till
livstids fängelse.

Brott mot freden
När det gäller avsnitt a) i Ni.imbergstadgan: läs

Eisenhowers memoarer, "A Mandate for Change",
kapitlet om Indokina. Eisenhower beskriver där sin
oro för att Frankrike inte ville fortsätta kriget, sina
ansträngningar att internationaiisera kriget och -.
efter Frankrikes nederlag 1954 - sitt motstånd mot
Genöveförhandlingarna, vägran att underteckna
slutdeklarationen och beslutet att göra zonen söder
om 17:e breddgraden till en bas för "återtagandet"
av norra Vietnam.

När Nixon talar om en "vietnamisering" av kri-
get d"r det förlängningen av en tjugoårig USA-id6:
det ska vara krig i Indokina, krig som USA plane-
rar, igångsätter, för eller förbereder. Detta kallas
BROTT MOT FREDEN.

Enligt det som står under b) och c) i Niirnberg-
stadgan - finns det någon förbrytelse som USA:s
krigsmakt icke begått i Indokina?
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Niirnbergstadgan hör till det som kallas t'olkrät-
ten. Den är avsedd att vara ett skydd för alla van-
liga människor i världen. Och den förpliktar de van-
liga människor som har trygghet - tillfällig eller
"grundmu yvl" 

- att örrervaka att grannar eller hela
folk icke blir ör,erfallna, torterade, gasade, brända,
bortförda från sina hem.

Ni.irnbergstadgan är en skrivning i legala termer
av den insikt som t. ex. Brecht ansåg vara känne-
tecknande för människor: "Vi tycker inte om att bli
sparkade i ansiktet. . ." Ett barn i Vietnam skulle ha
råtr. att leva i kraft av denna stadga. Likaväl som
en pojke från Virginia skulle ha rätt att söka skydd
i stadgan: ingen regering, inte ens USA:s, har rått
att beordra honom ut i ett anfallskrig, rätt att tvinga
honom att begå krigsförbrytelser, för vilka 'indivi-
duellt ansvar skall utkrävas'."

Lidanden
Det gär icke ar.t räkna upp de lidanden som

USA:s krigsmakt tillfogat Vietnams folk. För dagen
skulle vi dock vilja fästa uppmärksamheten på de

lidanden som USA tillfogar sina egna söner. Den
GI som vägrar åta sig terrorbombning mot civil-
befolkning eller uppdrag att tortera vietnameser
hamnar i fängelse. De amerikaner som mister ar-
mar och ben på slagfältet fraktas hem till USA och
får tillbringa resten av sina dagar på överbelagda
militärsiukhus, där vården är under all kritik, och
råttorna är det enda som frodas. (Se reportage i
LrFE.)

Amerikanska soldater med lindrigare krigsskador
får bättre vård på olika öar i Stillahavsområdet sonr

USA ockuperat. Dit komrner Bob Hope och John
\Wayne och underhåller dem och prisar den store nar-
kotikakungen Cao Ky, för vars skull pojkarna mås-
te bli friska så de kan attackera Cao Kys fiender
en gång till, det vietnamesiska folket.

Om de nedskjutna piloterna i Nordvietnam vore
lika sårade som de som förvaras i USA, eller om
de hade frigivits av DRV:s myndigheter skulle
Nixon och Rogers och Kennedy inte nämna dem
med ett ord. Men de kan ännu användas till något:
man kan hetsa mot Vietnam genom att påstå att
piloterna behandlas illa.

Man ber Sverige ordna sjukvård åt dem i Stilla-
havs-stil, man framställer piloterna som martyrer.
Och den svenska pressen är samarbetsvillig: rubri-
kerna förebådar redan ett mottagande av hjältar.
Världspressen, hustrur och barn i hundratal kom-
mer naturligtvis att inbjudas tillsammans med TV,
och kan icke piioterna tillmötesgå Pentagons käraste



krig i Vietna,rn

farhågor: visst har ni l-rjärntvättats där borta i Ha-
noi? Visst fick ni dålig rnat? Visst var det en dålig
lälrarvård ni ficli? Vad var det vi sa?! Och bwmani-
tctens ndmn kommer att åkallas i veckor - och ing-
en "i ansvarig ställning" kommer att fräga: hur såg

rsietnamesernd ut medan de brann ttpp dv Pentagons
napalm? l[edan de t'arbladde a'u kulsplitterbomber-
na? Medan rJe s,t,alt darfar aft riset förgit'tats?

Om piloterna tas hit och får den omsorg som
förespeglas (medan Vietnamkrigsvägrare trakasseras
och förvisas) då måste nlan sarltidigt se till att alla
de krigsfrirbrytere som står på Simon \Wiesenthals

lista får en tillflyktsort i Sr.erige. Låta dem komma
hit och klaga: "Vi var vanliga människor som gick
på order. Vi visste ingenting."

N*j, säger våra myndigheter då, det går inte.
Krigsförbryrare kan intc få asyl i Sverige. Det för-
bjuder vår utliinningslag.

Om USA-piloterna tas crlot här är det ett bevis
för att Sveriges regering ickc betraktar dem som

krigsförbrytare. E,tt bevis som USA kan åberopa
i oanade instanser.

Palme talar redan oln dem sotn "krigsfångav" -med den särskilda respekt som tillkommer soidater
som försvarar sitt fosterland i enlighet med folkrät-
ten.

Försvarar sig USA mot ett angrepp från Vietnam?
Vår regering har aldrig svarat pä den frågan.

Snart kan den bara säga: "L)et utmärkande för Sve-

riges regering är våra huilanitära känslor för USA:s
piloter när deras bombplan skjuts ner i Vietnam. Vi
skulle ha hurnanitära kälnslor också för alla som träf-
fast av bomberna vi finge för USA. Men re-
spektera oss ändå för att vi är så pass humanitära
som vi är.

Räcker det intc att rnan går på order och håller
sig ovetande?"

Nej, det räcker inte.
Sara Lidman

PS. Enligt DRV:s regering kan piloterna återvän-
da direkt till USA utan rnellanlandning i Stockholm
orn USA upphör att bornba Sydvietnam samt lovar
att dra hem sina trupper därifrån före den 30 juni
197 1.

(Ur AB 31,.1,2.1,970, återgivet med författarens till-
stånd.)

Niirnbergstadgan
Efter andra aärldslerigets slut upprättade seg-

rarmakterna Frankrike, S oztietwnionen, S torbri-
tannien och USA en gemensarn militärdomstol
i Niirnberg för att döma de främsta tysk'a

hrigsförbrytarna. Den 818 1945 enades de om

regler för domstolen, den s. k. lrliirnbergstad-
gan. Den 1119 1946 godkände FN hela Niirn-
bergdomen och därmed även de folkrättsliga
principer som hade fastslagits i Niirnbergstad-
gan. Enligt denna är föIiande handlingar brott,
t'ör vilha indi'uidwelb ansvar shall wtkrävas:

*
a) BROTT NiOT F'REDEN: nämligen plane-
ring, förberedelse, igångsättande eller förande
av ett krig i strid med internationella fördrag,
överenskommelser eller försäkringar, eller del-
tagande i en gemensam plan eller samman-
svärjning för åstadkommande av något av det
oven nämnda; 

*

b) KRIGSFORtsRYTELSER: nämligen över-
trädelser av krigets lagar eller sedvänjor. Såda-

na överträdelser skall innefatta men inte be-
gränsas till morcl, misshandel, deportation till
slavarbete eller för annat ändamål av civil-
befolkning tillhörande eller bosatt inom ocku-
perat område, mord eller rnisshandel av krigs-
fångar eller personer, som färdas på havet,
dödande av gisslan, plundring av allmän eller
privat egendom, godtycklig förstörelse av stä-

der eller byar eller ödeläggelse, som icke dik-
terats av militär nödvändighet;

*
c) BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN:
nämligen mord, utrotande, förslavande, de-
portation och andra omänskliga handlingar,
begångna rnot någon civilbefolkning före el-
ler under kriget; eller förföljelse av politiska
rasmässiga eller religiösa shäl vid utförande av
eller i samband med något brott, som faller
inom Domstolens behörighet, vare sig går-
ningarna står i strid med lagarna inom det
land, där de begåtts eller icke.

ll



Möte orn Sydvietnam

Under en vecka i november kom Ma Thi Chu och
Tran Thi Hahn från Vietnam till vårt land, in-
bjudna av Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Tran
Thi Hahn ar Iarare och verksam inom den pedago-
giska sektorn. Ma Thi Chu är farmacevt. Hon är
chef för och från vietnamesisk sida mottagare av
den medicinska hjälpen; tidigare har hon kämpat
i guerillan och har egna erfarenheter av fängelsevis-
telse i Saigon. En kväll hade en afton med de båda
vietnamesiskorna ordnats på Galleri Heland i Stock-
holm. Det dryga hundratal personer som lyssnade
till denr och Sara Lidmans engagerade tolkning och
personliga inlägg kommer länge att minnas dem och
den varma, entusiastiska stämningen. Trots de grym-
ma fakta som Ma Thi Chu rapporterade om var
kvällens grundton ändå ljus ty hon vittnade om ett
alltmer växande hopp och ett motstånd, som växer
sig starkare ocl-r omfattar större delar av befolkning-
en för varle dag: Arbetare, kvinnor, journalister,
studenter kämpar sida vid sida.

Med iskallt förakt talade Ma Thi Chu om Nixons
"vietnamisering". Långt ifrån att vara den freds-
trevare som Nixon utger den för att vara, tjänar
vietnamiseringen att förlänga närvaron av ameri-
kanska trupper i Sydvietnam och behålla quisling-
administrationen i Saigon. En amerikansk senator
har betecknat den "som ett politiskt falskspel, sorn
syftar till att hålla en styrka i Ostasien på rOo.ooo
man under 15 ä 20 är". Under fyra är har amerika-
nerna fällt tre gånger så mycket bomber över en-
bart Sydvietnamn som de fällde över Europa under
andra världskriget. Sedan 1962 har de spritt 45.000
ton giftig^ prepar^t över Sydvietnam, motsvarande
2,7 kg per invånare. I de drabbade områdena har
inregistrerats talrika fall av missfall, deformeringar
av nyfödda, dödsfödslar och försening av barnens
växt.

Ma Thi Chu berättade också om de många Song
My-fall som förtigits av den amerikanska propagan-
dan. Under 1,969 utplånades mer än 1.600 orter och
byar. Så sent som i september 1.970 mördades 100
mänskor, till större delen kvinnor och barn, vid
Binh Doung, och uncier s. k. upprensningsaktioner
har kvinnor och småflir:kor våldtagits, misshandlats
och dödats.

Inte heller "tigerburarna" vid Poulo Condor är
något enstaka fall. I Sydvietnam finns rninst 1.000
fängelser - offentliga och hemliga - där mer än
200.000 patrioter sitter inspärrade och torteras. Pro-
stitutionen frodas i de ockuperade områdena. Man

1,2

Fcrmosevten Mo Thi Chu överlömnor ett vietnornesiskt stondor till
SKV.

Löroren frqn Thi Hohn.



Möte om Sydvietnam

beräknar att mer än 400.000 vietnamesiska kvinnor
tvingas leva på detta sätt.

Men oppositionen växer. De sydvietnamesiska
kvinnorna deltar, under ledning av befrielsefron-
ten och Kvinnornas förbund för frihet, på alla om-
råden: krigets, politikens, armdns och diplomarins.
De kämpar med vapen i hand och bakom linjerna
ersätter de männen och bröderna som strider vid
fronten. De tar hand om det mesta som behöver
göras inom det dagliga livet: truppernas proviante-
ring, vården om sårade, jordbruket, skyddandet av
mödrar och barn, utvecklingen av det konstnärliga
och kulturella livet.

Kvinnoförbundet har två miljoner medlemmar,
alla förenade i kampen mor amerikanerna och för na-
tionellt oberoende. I Saigon finns också en organisa-
tion, "Kvinnokommittdn för rätten att leva", som
består av kvinno r f rän alla sociala skikt. I septem-
ber organiserade denna kommitt6 ett seminarium,
där kvinnorna med kraft underströk sina krav att
de amerikanska trupperna skulle dras bort ur Viet-
nam, att USA upphör med sitt stöd till marionem-
regeringen i Saigon och låter Sydvietnams befolk-
ning själv ordna sina egna angelägenheter genom
bildandet av en provisorisk koalitionsregering med
uppdrag att organisera fria och demokratiska all-
männa val.

Än mer gripande blev Ma Thi Chus framställ-
ning när hon frångick sitt manuskript och - ofta
på Sara Lidmans direkta frågor - berättade om
sina egna upplevelser eller gav glimtar av livet i
Sydvietnam så som det trots kriget och rerrorn fort-
sätter att levas. Hon berättade om den fruktansvär-
da tid hon tillbringade i koncentrationsläg er 1,957,
tillsammans med sin lilla dotrer, då tiotals män-
skor tvingades bo i rum på några få kvadratmerers
yta. En halvliter vatten var dagsransonen, som skul-
le räcka till mat, tvätt - allt. Hon talade om de
tecken på upplösning och defaitism som allt tydli-
gare spåras inom de amerikanska trupperna. Hur
soldaterna sätter upp små skyltar på sina hjälmar:
Döda mig inte, please - 

j^g skall mucka inom kort.
Hur också de amerikanska mödrarna bearbetar Spi-
ro Agnew för samma mål - de amerikanska trup-
pernas bortdragande.

FNL kontrollerar i dag fyra femtedelar av Syd-
vietnam. I de befriade delarna håller livet på att
ätergä till det normala, trots de ständiga anfallen.
Men fortfarande är nöden stor. "Vi saknar så myc-
ket", sade Ma Thi Chu. "Medicin, filtar, skolmate-
rial och mycket annat. Vi måste be er i Sverige om

Mo Thi Chu och Soro Lidmon.

materiell hjälp. Men också det psykologiska stödet
är viktigt. Vi kan berätta för vårt folk att vi inte
är ensamm a i vär kamp, och det ger oss krafter att
fortsätta den."

Efter dagarna i Stockholm fortsatte Ma Thi Chu
och Tran Thi Hahn i sällskap med Sara Lidman till
Göteborg och Oslo, där också välbesökta möten
hölls.

Katja Valddn

Frön den fullsotto hollen i Golleri Helond, Stockholm.
Foto: Jeon Monlgrenier, Djursholm.
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Kernisk krigföring i
Under det första världskriget förekom kemisk krig-
föring i form av stridsgaser i betydande utsträck-
ning. 22.4.1,91,5 användes klorgas mot de franska
trupperna - 5.000 soldater dödades. Senare använ-
des även fosgen och senapsgas. Sammanlagt spreds
minst 125.OOO ton kernikalier över slagfälten och
orsakade 100.000 dödsfall.

Detta gaskrig upprörde opinionen i hög grad och
ledde till en överenskommelse om att ej använda
kemiska vapen i någon form. Denna överenskom-
melse - Genöveprotokollet av 1'925 - underteck-
nades av ett 40-tal stater. I stort sett har ingen stat
brutit mot detta protokoll förrän USA började sin

kemiska krigföring i Vietnam.
Forskningen fortsatte emellertid hos t. ex. AB

I. G. Farben. Såiedes upptäcktes redan under mei-
lankrigstiden "nervgaserna" tabun, sarin och so-
man. Dessa prodnukter blev ej använda under det
andra världskriget, sannolikt på grund av de stora
riskerna för att döda egna trupper.

Ar 1.970 utkom på ett franskt förlag en skrift om
det kemiska kriget i Sydöstasien. Boken består av

ett antal rapporter av olika vetenskapsmän.
I en rapport av J.-M. Briantais skildras verkan

av preparat för avlövning (herbicider). Dessa pre-
parat används i skogs- och jordbruk för att spara

på arbetskraft. De tre vanligaste är fenoxisyror och
tämligen lika vissa växtl-rormoner. Man har påvisat
att en förorening, dioxin, är n"rycket giftig och har
kraftigt fosterskadande effekt vid djurförsök. Dow-
bolaget har efter 1,965 sär-rkt halten av förorening.
En svensk forskare föreslår att rsi borde undersöka
rnöjligheten att reda oss med 150 ton fenoxisyror per
år i stället för som nu 1.500 ton.

I

Vid ett möte i Hanoi 1,7.3.1'970 meddelade en

vietnamesisk kvinnlig biolog och universitetsprofes-
sor att 49 missbildade barn fötts bland 5.480 under
perioden januari till juni 1968 vid ett sjukhus i Syd-
vietnam.

I

En rapport av A. Minkowski behandlar missbild-
ningsframkallande verkningar av prep arat för av-
lövning. Man jämför det som nu händer i Syd-
vietnam med neurosedyntragedien. Vissa amerikan-
ska tidskrifter som t. ex. "The New Yorker" har
ägnat uppmärksamhet åt hela frågan och framhållit
att det gäller ett verkligt kemiskt krig som man sö-

ker dölia. Författaren säger att problemet är enormt
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ty det berör ej endast amerikanska krigsmål utan
även mäktiga industriella kemiska och farmaceu-
tiska firmor i hela västvärlden. Författaren drar den
siutsatsen att gränsdragningen mellan användning av

tillåtna biologiska prep^rat för fredligt bruk och det
kemiska kriget bör upphöra. Han föreslår tillsättan-
de av en internationell kommission för att under-
söka den verklighet och de orsaker som ligger bak-
om de mänskliga missbildningarna i Sydvietnam.

E,n rapport av Francis Kahn behandlar ameri-
kanernas användning av gaser i Vietnam.

Man använder numera ej DM (Adamit) främst
därför att den är svår att hantera. I princip används
ej heller BZ, ett nervgift med oklar formel. I stäl-
iet har användningen av CS (ortoklorobenzalmalo-
nitril) alltmer ökat. CS är ett pulver i form av sus-

pension i luft. Finns i tre olik^ typer. Frågan om
CS är att betrakta som ett under vissa förhållan-
den dödligt vapen diskuterades av nedrustningskom-
mittdn i Genöve i mars 1,970. USA förnekar allt-
jämt detta. Den engelske delegaten anslöt sig tili
denna uppfattning medan den indiske delegaten lik-
som Alva Myrdal ansåg att tillräckliga bevis före-
låg för att räkna CS till vapen med under vissa för-
hållanden dödlig effekt. Det slutliga beviset för att
deras inställning ar den riktiga har lämnats av
Världshälsoorganisationen i dess rapport till FN i
början av 1.970.

Tidningen South Vietnarn, nr 8311970, skriver:
"sydvietnam har 30 procent skog, där råder mon-
sunregim. Genom US kerniska krig som förstör vege-
tationen har temperaturen ändrat sig: atmosfärens
och jordens temperatur är högre än förut . . . De svå-
re tyforrer och örersvärntringar som ägdc rum i ok-
tober 1,97Q var mer ödeläggande ån '1964. . . Män-
skornas omgivning - naturen, djuren, vegetationen
och mikroorganismerna har ändrats. Hur är det med
mänskorna? De som ådragit sig obotliga sjukdomar
eller dött av giftiga kemikalier från 1961, trll 1969
uppgår till 1,.2%.A00. I Sydvietnam har det blivit
er1 markant ökning av aborter, missbildningar. . .

Times 2.1.1,.1970 skrev att en undersökning av det
nationella cancerinstitutet lett till en allvarlig miss-
tanke angående ett gift (2,4,5-T) såsom ansvarigt för
att 80 procent av möss uppfödda med små doser
av detta ämne dött under det att de överlevande
fått missbildningar. . .

Även i svensk press finner man nu artiklar om
herbiciderna eller "Flormoslyr" som det heter på
svenskt fackspråk. I "Aftonbladet" 30.1.2.1.970 stär
en artikel av Thomas Danielsson, "Det är männi-
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skorna som drabbas arr växtgifterna". Där läser man
att professor Lars Ehrenberg i en nyss inlämnad rap-
port till Giftnämnden varnat för fenoxisyreprepa-
raten som tycks kunna ha "sådana för mänskan
og)/nnsamma konsekvenser som bör förhindras eller
starkt inskränkas". En fenoxisyra (2,4,5-T) används
mycket i Sverige för avlövning, uppskattningsvis för-
brukas årligen omkring 200.000 ton 2-procentig lös-
ning. Man får hoppas att etr förbud mor användning
av detta medel kommer.

A. A.

Les massacres, la guerre chimique en asie du sud-est (Mas-

sakrerna, det kemiska kriget i Sydöstasien). Ett antal rap-
porter av olika vetenskapsmän. Librairie Francois Mas-
pero, Paris 1970. 740 sid. Ill.

Sydvietnomesisko skogsomröden besprutos med ovlövningsmedel ov det qmerikonsko flygvopet. Foto: Pressens Bild, Stockholm.
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Civil m otstånd s s trate gi

Icke-vålds-motståndet som ett alternativ till det mi-
litåra försvaret, föreligger äntligen beskrivet inom
ett par pårmar ur den rika floran litteratur på kon-
tinenten i ämnet har standardverket Ciailian Resi-

stance as a National Defense, ed by Adam Roberts,
översatts under titeln Ciztilmotståndets strategi (.!rl-
dus/Bonniers,21.:50). Originalets del I, där militära
experter beskriver de olika sorters hot demokratiska
regimer kan befara, finns tyvärr inte med, men den
motvägs kanske delvis av att den värdefulla refe-
rensramen fått stå kvar till ledning för alla som vill
bedriva fordjupade studier.

Författarna är internationellt kända historiker,
statsvetare, militärexperter och strateger, och Har-
vard-professorn med de många krigsstrategiska ar-
betena, Thomas C. Schelling, antyder icke-vålds-
motståndstänkandets kärnpunkt: att undandra mot-
ståndaren alla former av samarbete. LKAB-konflik-
ten illustrerar generalstrejkens makt och att ingen
makt i världen kan regera mot de styrdas organise-
rade ohörsamhet eller med Schellings ord: "Man
kan släpa en häst till vattnet. . . men om han väg-
rar att dricka dröjer det inte länge förrän man är
utan häst."

Experten på motståndsaktioner utan våld, Gene

Sharp, pekar på en annan grundtanke - att kam-
pens mål bör vara att utrota antagonismen - inte
antagonisten; kampen skall riktas mot sak - ej mot
person. Det militära tänkandet grundas på 

^tt 
tryg-

gaste metoden att avhålla en fiende från angrepp är
genom hot om destruktion - liksom medeltidens
världsbild utbyggdes kring det absolut onda och det
himmelskt goda, baseras militärdoktrinerna på sam-

ma svartvita trossätt - på utpekande av vad Kon-
rad Lorenz kallar en "fiendeattrapp" som motive-
rar desto större våldsberedskap, ju mer ondskefull
den utmålas. Egentligen är det en filosofisk fråga
om det reellt förhåller sig så att det som upplevs
fientligt besitter alla tillskrivna fientliga egenska-
per eller om "fiendemänniskan" ter sig så "ond"
därför att militärdoktriner på ömse sidor av någon
gräns stimulerar likartad polarisering. Historiska
exempel i boken intygar "våldets cirklar", att hot
om våld resulterar i våld, att ur våld av hämnd föl-
jer repressalievåld i svårbrytlig kedjereaktion. Icke-
vålds-motståndet (IVM) är kanske mer långsiktigt
realistiskt då det laborerar med subtilare dimensio-
ner än "öga för ög" - tand för tand" - som har
stora risker i kärnvapentid.

Där det är ett axiom att fiendeattrappen tryggast
hålls tillbaka genom hot om våld, blir försvarets
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effektivitet ofta lika med: grad av avskräckning,
och - vid konflikt - s. k. "seger" över fienden.
IVM-filosofin menar med försvarseffekt dels Preven-
tiva åtgärder för att hindra att spänningar utvecklas
till öppen konflikt, dels om motParten ändå

griper till våld - {rägar den: vilka motståndsåt-
gärder reducerar fientlighetskänslor? Att undandra
motståndaren alla former av samarbete och målet
för angrepp (destruktion av möjliga baser, förstörel-
se av nyckeldetaljer i industrier, exempelvis) kan
förberedas och övas och tänkas fungera lika av-
skräckande som kapprustnittg - utan att låsa kon-
flikt på samma sätt som våld gör.

En av de få som har sin doktorsavhandling på

hithörande motståndsformer, Theodor E,bert, har
utifrån erfarenheter ur material liknande Tjeckoslo-
vakien formulerat modeller för civilmotstånd mot
ockupation och invasion. Dessa är äntligen befriade
från experimentella erfarenheter gjorda inom en helt
annan gren av icke-vålds-motståndet: medborgar-
rättsrörelserna, som egentligen är revolutionära till
sin syftning, t. ex. Gandhis, M. L. Kings och Dolcis
kampanjer. Ockupationsförsvaret föreslås innehålla

- utom först antydda principer - framför aIIt an-
strängning^r att bevara tillståndet före ockupation
och betrakta ockup anterna som en icke-legal makt
vars order skall nonchaleras under det att motstånd
utövas via redan etablerade kanaler. Motståndet är
selektivt, tänkes anpassat till det mål ockupanten
uppsatt och av sådan art att det instruktivt utpekar
målet för kampen (förbud mot föreningsfrihet be-
svaras t. ex. med kompakta folksamlingar pä gator-
na). Erfarenheter från tyskarnas ockupation av Nor-
den visar att den besvärligaste motståndsformen de

hade att bemöta var ohörsamhet "som av dumhet"
(jf. Soldaten Svejk) och danskarnas omfattande
massolydnad.

Boken väjer inte för att behandla det vanligaste
argumentet mot IVM: hotet om utsvältning, risken
för terror och repression. Den frågar ungefär: Är
inte denna risk förbunden med beskrivningen av
fiendens avsikter - för det första? Och för det and-
ra finner den belägg dels för att terror mot civil-
befolkning har negativa bieffekter på den egna
krigsmaktens soldater, på allierade parter och möj-
ligheten för ockupanten att beskriva sina aktioner i
befrielsetermer inför världsopinionen. Terror bru-
kar öka en civilbefolknings sammanhållning
faktor som är positiv i civilmotståndet. Men risken
för repression framför allt med preventiva ätgårder
för att dämpa konflikt: civilmotstånd innebär över-



huvud en mera defensiv attityd än beväpning - spe-
ciellt om det i uppträningen förutsätts vad Schelling
kallig "civilanfall-", moialiskt bombardemang" av
motparten, ätgårder för att övertyga dennes civilbe-
folkning, dels om försvarets defensiva natur, dels om
viljan atr. göra motstånd mot infiltrarion.

Inte minst April Carter behandlar tänkbara över-
gångsstadier till civilmomtånd, och hen,,ris resone-
mang erbjuder material för nytänkande. "Omrust-
ningen" (transarmament) tänker hon sig ske genom
successiv nedtrappning av det militära försvaret och
till en tid samexisterar de båda försvarsformerna.
Uppövningen i civilmotståndsteknik utgår från små
enheter, centrerade kring primära gruppkontakter:
fackföreningar, skolor, kyrkliga sammanslutningar.
Förslaget bygger på erfarenhet från guerilla- och an-
nan befrielsekrigaktivitet. Ju mer centraliserad en
stat är, desto lättare är det för en ockupant att slå
sönder maktstrukturen en "omrustning" som
grundas på försvar av konkreta fredsvärden och
som till bieffekter kan få dels ökat medbeslutande
hos folket, dels ökad motstånds vilja, dels decentra-
liserat beslutsfattande. Carter anser att objekter för
civilmotstånd mindre är nationen än sociala och psy-
kologiska värden (vad Johan Galtung kallat "urvid-
gat försvarsbegrepp") och hon jämför med de ten-
denser till regionalism som uppstått i Europa. Det
växer fram en försvarsform ur hennes resonemang,
baserad på försvar av värden i ställer för territori-
un, frivillig, i stället för militärtvång, centrerad
kring en slags "hemvärn", err psykologiskt försvar
via redan etablerade kanaler.

Adam Roberts fyller ut "omrösrnings"-processen
med en modell för civilmotstånd där alliansfria na-
tioner till att börja med prövar den försvarsformen
för ztissa former av honflikt (t. ex. statskupp) mot
,tissa fiender med en preciserad demarkationslinje mot
militärt försvar för andra lägen. I och med ökad er-
farenhet härav kan sedan nya försvarsinstitutioner
utvecklas. Han föreslår också allianser mellan länder
som antagit civilmotstånd för ömsesidig humanitär
hjälp i konfliktsituationer (typ: luftbron till Berlin)
och där även srormakter kan delta.

"Icke-vålders porential år enorm. Mulford Sibley
har lågmält påpekat att det knappast känner nägra
gränser. När allt kommer omkring kan det bli lika
betydelsefullt sorn kärnklyvningen . . ."

Erland Dahm

Civilmotståndets strategi. Av Adam Roberts. Bokförlaget
Aldus/Bonniers, Stockholm 1970. 335 sid. Pris kr 2I:50.

Vårens blommor

slår ut sina blad

hundra miljoner barn

lyser som blommor

över kullarna och ängarna

i ett Kina som förändras

som sveper framåt

och tar sin plats

i en värld i förvandling.

HÄLSNING 1971

Rewi Alley
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FN oeh yttre rymderr

Den 9 december 1.970, när vårt nr fyra just utkom-
mit, gjorde Alva Myrdal sin sista fredsinsats för
1970. Vi måste därför berätta om den nu i efter-
hand. Statsrådet Myrdal talade då på nedrustnings-
kommittdns vägnar inför FN:s första kommittd om
internationellt samarbete för fredlig användning av
yttre rymden. FIon antydde försiktigt att FN un-
der det gångna decenniet lärnnat åtgärder rörande
yttre rymden väsentligen åt de två stora rymdmak-
terna. Hon vågar dock säga att vissa rymdfrågor är
av så stor vikt för alla länder att FN borde ägna
dem mer uppmärksamhet.

Det som nu krävs är en konvention om ansvar
som flertalet FN-makter önskar men som hittills
fördröjts utan klara skäl av supermakterna.

Förberedande arbete för en konvention är gjort
både av Kanadas och Sveriges delegater och av de
tekniska vetenskapliga subkommittderna. Nu behövs
mera ingående rapporter. Detta gäller främst militär
verksamhet i rymden. Den dag då nedrustning blir
aktuell angår den frågan alla nationer. Ett annat om-
råde som FN redan nu borde intressera sig för är
frågan om kommunikationssatelliterna som för när-
varande sköts av INTELSAT. Med ökad trafik krävs
att alla länder får möjlighet att deltaga i ett inter-
nationellt system. Sovjetunionen har nu ett eget och
i Västeuropa håller man på att utveckla ett regio-
nalt system. Vi har redan ett utmärkt "världs-väder-
system" som borde efterliknas på andra områden.
Det kunde förebygga katastrofer som den i Paki-
stan och den på Filippinerna. Bättre väderprogno-
ser skulle också ha stor ekonomisk betydelse. Här
kommer även den viktiga frägan orn jord-resurs-
satelliter som måste bli tillgängliga för alla.

Mer ambitiösa FN-program på rymdområdet krä-
ver förstås samarbete mellan rymdmakterna. Ex-
pertsamtalen nyligen mellan USA- och sovjetexper-
ter angående möjligheter att samordna rymdfarkos-
ters verksamhet är ett gott tecken.

Även om det år art vara ute i god tid vill hon an-
tyda samarbetsbehov på tre nivåer.

1) Rymdmakterna bör se till att andra makter
kan få del av de observationer som deras service-
satelliter gör. Något i likhet med världs-väder-sy-
stemet.

2) Rymdnationerna bör visa sin villigher artt ställa
till FN:s förfogande satelliter för uppgifter som är
godtagbara. Detta kunde även gälla vissa regioner
eller enskilda länder.

18

3) Rymdmakterna borde alltmer rlöjliggöra ctt
brett samarbete redan på planeringsnivån i fråga om
kommunikationer, meteorologi och fjärrundersök-
ningar. Särskilt i fråga om det sista området där
den första specialiserade satelliten ännu inte sänts

ut kunde mycket göras nu på dct internationella
planet som förberedelse.

"F{err ordförande!
Enligt den svenska delegationens åsikt har tiden

nu kommit för FN att övergå från att vara en in-
tresserad men ganska passiv åskådare av aktivite-
terna i yttre rymden till aktivt deltagande och le-
darskap i gemensamma företag. Jag har idag angett
vissa åtgärder som kommer att bli nödvändiga om
det målet skall nås. Dessa förslag är förvisso av en

preliminär karaktär och vi hoppas att de skall bli
behandlade och förbättrade av andra intresserade
llelegationer. Det första är att förbinda oss till må-
let att tillse att FN kan spela sin vederbörliga roll
i rymdfrågor. On'r åtagandet finns så kommer vi sä-

kerligen att vara i stånd att finna utvägar för att
oppfylla det,"

A. A.

FRAMTIDSFORSKN ING
Johan Gaftung (Framtidsforskare) i radio 2.1

1971 : Den passivt förutsägande f ramtids-
forskningen bygger på de konservativa förut-
sättningarna att de väsentliga dragen i sam-
hället kommer att förbli desamma i morgon-
dagens samhälle. Det viktigaste problemet nu

är att riva ner skrankorna mellan icke-eliten
och de forskare och oolitiker som bildar eli-
ten. Det är en fråga om att göra något av det
som man försöker i Kina: skillnaden mellan

elit och massa utplånas genom att man till-
sammans försöker skapa framtid. Man tar
under inga omständigheter för givet att fram-
tiden kommer att vara en fortsättning på det
föregående. Man experimenterar med nya

former. Så måste framtidsforskningen vara.

Det är något helt annat än att sitta i ett insti-
tut och dra fram kurvor.



Fader vår

Fader vår som är ovan den sotiga atmosfären
snart kan du väl inte skönja oss längre,
allt tätare breder sig giftgasmolnen
mellan din rena himmel

och vår nedsölade jord.

Fader vår, vårt dagliga bröd räcker inte till,
vi har blivit för många.
Vi drar nu en svart slöja över jorden

och gömmer oss för dig.
Hur skulle du kunna förlåta oss
alla våra synder!

Frestelsen du inlett oss i

blev oss alltför stor,
och inte ens du förmår nu

frälsa oss från det onda.

Fader vår, nu är du inte längre vår Herre.
Vi föredrar att välsigna oss själva.
Vänd bort ditt ansikte från oss
och låt det lysa över någon annan planet
i universums miljoner galaxer.

Fader vår, Riket är inte ditt.
Makten är inte din.
Och Härligheten får du leta efter
någon annanstans i världsalltet.
Amen.

Merope 19.12..|970

lvårtidrrr
FADER VÄR, som är i himmelen.

Vanhelgat är ditt namn ned-

smutsat ditt rike; mot din vilja, så-
som i vattendragen och i luften, så

ock på jorden; vårt dagliga bröd
gives oss i dag, så ock dagligen
biocider; vårt dagliga vatten gives
oss i dag, så ock dagligen fosfater;
vår dagliga luft gives oss i dag, så

ock bly och buller, såsom på jor-

den, så ock i himmelen; och förlåt
oss dessa våra skulder, såsom ock
vi må förlåta dem oss skyldiga äro;

och inled oss icke i frestelse, utan
fräls oss ifrån ondo.

Ty riket är ditt och makten och
härligheten, i evighet. Amen.

(Ur Bo Holmberg
i''MOTROTEN'"
DN r8.1 197r.)

Varför
Varför är världen som den är?

Så fattig.
Så usel.
Varför bestämmer ett fåtal
och alla de andra måste lyda?

Varför är det så?

lag vill inte vara med om det!
Men
göra om världen blir svåft.

Världens nöd
Vad har iag för rätt att kritisera
som är så dålig siälv?
Vad har jag för rätt att säga;

- 
Lev bättre!

Ge pengar till de svältande!
Hjälp dem!
Förorena inte luften! -
lo, jag har en liten, liten rätt.
Jag gör lite av allt det iag skulle kunna.

Men mera borde jag kunna.

Yarlör är det så orättvist?
Varför har jag överflöd av allt
och de inget alls?
Det måste ändras!
Men det kan bara ändras genom att vi alla
görvad vi ve rkl i g e n kan.

Karin Uhlander
17 är
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SERIER oskyldigt nöie?

lnte bara barn utan de flesta ungdo-
mar läser serier. För många, framför
allt pojkar, utgör seriemagasinen den
enda läsningen. Boken, med sina täta
textsidor, är alltför svårforcerad, se-
rien med sina pratbubblor och enkla
men drivna teckningar är lättfattlig.

En undersökning av Torsten Hus6n
bekräftar detta. Kombinationen blid *
text (: tecknade serier) är vårt kan-
ske effektivaste och mest spridda
kommunikationsmedel och inlärninos-
instru ment.

Vad lär då serierna ut och vad kom-
municerar de? Vilka värderingar och
mål sporrar Kalle Anka, Fantomen och

Stålmannen i deras handlande?

Den omerikonsko fromgöngsmyten förkropps-
ligcs ov Joqkim von Anko, monnen som slår
sig frcm med två tomma hönder och skopor
sitt eget imperium ov mokt och pengor,

Hon predikor också sitt euongelium för sino
brorsöner.

Det frågade sig två lärare vid Teck-
ningslärarinstitutet, Lars Peterson och
Ulf Klar6n, och borlade mer systema-
tiskt gå igenom de vanligaste serierna,
samtliga kommersiella och från USA.
Några av dem säljs varje vecka i ett
par hundratusen exemplar. De valde ut
nyckelscener och repliker som de
tyckte visade de aktuella tendenserna.
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-

Kolle Anko söker öven lyckon utomlonds, i
koloniollönder vors befolkning önnu inte fot-
tot sinq rikedomors betydelse,

Serierna speglar vår egen värld och

naturligtvis främst USA och bär för-
vånande öppet, i förenklad men slag-
kraftlg form, fram de värderingar som

är gängse om än underförstådda.
Lars Peterson och Ulf Klarön sam-

lade sitt material omkring de tre ten-
denser som de fann påtagligast: den

amerikanska framgångsmyten, perso-
nifierad av Kalle Anl<as stenrike onkel
Joakim von Anka 

- 
mannen som slår

sig fram i världen med två tomma hän-

der och skapar sitt eget imperium av

makt och pengar. Hemmafronten som
rustar sig i Farmor Ankas gestalt. Upp-
roret på den inre fronten som slås ned

slnr/o6 r / Er r ay ntr@ua*Y*ttuu
/,LrOCP/SfOVjl/S U fKA / 7€P-- -

"Gcmle Piper" gör sig beredd att hondlo
med infödingorno.

Formor Anko griper till vcpen med en replik
som löter outentisk.

Afrikonsko ynglingor i
ör ott de hor posserot

föngelse. Deros brott
en "vit" zon.

I

\

I

n
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ocff unSPRUr'rGLtGf ocH AubELts

Ntr får det vara nogl Det
kommer en stund i var
männirkas liv, då hon
måste stå upp och för.

*vara sejl
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Rolph Pipers fomilj i Deorborn, Michigon, ör
redo för krig, Fodern som tillhör en lokol
högerextremistisk orgonisotion hor i köllo-
ren logrot mot, vqtten och ondrq förnöden-
heter för ett tre veckors försvor mot en, som
fomiljen onser, vöntcd belögring ov svorto,
Frun hqr övningsskjutit tiltsommons med ond-
ro hemmofruor. Hushållets vcpenföröd inne-
håller ett holvoutomotiskt gevör, ett korbin-
gevör, ett 22 mm:s gevör och ett hogelgevör.

av Captain America 
- 

en seriefigur
som ännu inte importerats till Sverige.
Ett band av agenter - Johnny Hazard,
Mannen från UNCLE (Overkomman-

dot för lag och lydnad) 
- som håller

världen i schack och förhindrar revo-
lutioner, guerillarörelser, studentupp-
lopp världen över. Våldet är här ett ac-
cepterat medel, liksom smartness och
lurendrejeri i Joakim von Ankas kret-
sa r.

Kanske skulle man skratta åt allt-
ihop, men skrattet fastnar i halsen när
man tänker på att denna effektiva pro-
paganda träffar ungdomar som 

- 
just

därför att de inte läser något annat och

SERIER - oskyldigt nöje?

därför att de möter samma värderingar
i amerikanska B-filmer och TV-filmer.
som de också ser 

- 
inte har något att

sätta emot.
Lars Peterson och Ulf Klar6n gjorde

en utställning 
- SERIER sitt ma-

terial och interfolierade seriebilderna
med dokumentära bilder från Afrika
och USA. Den visades på Moderna
Museet fram till mitten av februari och
skall sedan vandra vidare till Skellef-
teå, Göteborg, Gavle m. fl. städer.

Aktuell slum i Johonnisburg,

Katja Wald6n

Eva Moberg i "Vi" nr 47/1970:
En pålitlig gåta är det förhållandet att Sveriges nativitet 

- och förmodligen även andra länders 
- 

dis-
kuteras och bedöms som en helt intern angelägenhet. Befolkningsexplosionen är för oss något som ut-
spelas på en annan planet. För en tid sedan slogs det larm iAftonbladet från Faluns yrkesskola: bris-
ten på spädbarn var så svår att man måste ha dockor i barnavårdsundervisningenl "Det är p-pillren
som försatt oss i det här läget", säger yrkesskolans rektor bekymrat. Och byråchef von Hofsten på Sta-
tistiska Centralbyrån intervjuas som vanligt om vad vi ska göra åt saken och lägger pannan i djupa
veck' Prognoserna är i fara. "Framför allt måste sociala åtgärder som stimulerar barnafödande vid-
tas". Och KDS propagerar för flerbarnsfamiljer av grumliga skäl och med sentimenialt patos. Samti-
digt publicerar SIDA-chefen Ernst Michanek en bok dar han påpekar det enkla faktum att till och med
en folkökningstakt på en procent om året som i Sverige och övriga i-länder, ärför hög. Den kan inte
accepteras ens som ett genomsnitt för jorden som helhet vilket ändå vore ett mycket avlägset må1.
Om man nådde detta mål år 2000 skulle jorden behöva ge plats åt BO m;l.iarder mänskor redan om 250
år. De mänskor som föds i år kommer under alla förhållanden att vid 65-årsåldern leva bland ca 12 mil-
jarder mänskor. ldag härbergerar jorden 3,6 miljarder 

- och hur!
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Mänskosamhället ettI-

I våra dagar lcver all:r jordens kvinnor i nanssam-
hällen. Även om det i socialistiska länder råder merå
jämvikt rnellan maniigt och kvinnligt samhällsin-
flytande än hos oss finns där kvar så mycket av ar-
vet från gångna tider att de ej kan räknas sonr män-
skosamhällen i Elin \Wägners mening; "En värld
framsprungen ur samarbete mellan män och kvin-
nor."

En jätteanalys av rnänsklighetens barndomshisto-
ria som efterlyses i "Väckarklocka" har under det
gångna kvartseklet börjat. Arftlighetsforskningen
har gjort stora framsteg; se t. cx. Arne Miintzings
bok "Livets ström". Vi vet nu att mänskan (Homo
sapiens) är en ganska ung art (omkring 50.000 år)
och att utvecklingen fördröjts ar' långa nedisnings-
perioder. De första samhällen mänskor skapade var
utan tvivel jägarsamhällen. Vi skymtar dem redan i
de grottmålningar som finns bevarade från perioden
mellan de båda senaste istiderna.

Antropologen Jacquetta Hawkes skriver i sin bok
"Vi på jorden" att när isen började smälta för om-
kring 12.000 år sen vidtog en period av vandringar.
Från norra Afrika exempelvis via Nubien till Egyp-
ten och via Mindre Asien småningom till Italien
(etruskerna).

Omkring femtusen år före vår tideräkning (fort-
sätter Jacciuetta Hawkes) börjadc en storhetstid för
kvinnorna: "Manncn har aldrig glömt det jägarliv
sotn. mänshligbeten levat under cn. bundra gånger
längre tid än dess historia som jordbrwkare ocb med-
borgare."

Det är klart att kvinnorna, hur kraftiga de ätr va-
rit, måste ha legat under i jägarsamhället. IJnder sina
korta liv som vuxna rnåste de oftast ha gått havan-
de eller ammat. Och så blev kvirurorna framför allt
samlare och kännare av markens gröda och av läke-
örter..Jacquetta Hawkcs säger ftirsiktigt: "Orn leain-
nor någonsin rsarit jämlikar mcd män eller till och
med överlägsna så var det när aåra fört'äder först
blea bot'asta odlare."

Det är rnöjligt att upptäckten av jordbruket sked-
de i sydvästra Asien där man vet att våra nuvaran-
de sädesslag växte vilda. I varje fall började jordbru-
ket i jordens stora floddalar.

Till arbetet med jorden knöt sig magiska föreställ-
ningar. Jordens fönnåga att bära frukt, liksom hus-
djurens och mänskornas förmåga att föröka sig trod-
des ursprungligen sammanhänga n-red att kvinnorna
hade ett hemligt samband med högre tnakter. Även
när denna tro bleknat kvarstod mycket länge en

vördnad för kvinnorna såsom ansvariga för produk-
tion och reproduktion. Detta förklarar att vid histo-
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riens börj ungefär 4.000 år före vår tideräk-
ning - gudomen överallt i de äldsta åkerbrukscivi-
lisationerna är en kvinna: den stora modern, moder-
gudinnan.

Jorden runt i hela det bälte som var gynnsamt
för åkerbruk uppstod dessa kulturkretsar med mo-
derrätt, släktskap och arv genom kvinnorna (rna-
ternella, matrilineära, i vissa fall matriarkat).

Det är Margarete Bonnevies stora förtjänst att i
1ättillgänglig form ha meddelat forskningsresultat
som visar att såväl den egyptiska som den sumeriska
civilisationen var matriarkala. Dessa kulturer växte
fram kring Nilen respektive kring Eufrat och Tigris.
Det är möjligt att sumererna kom från Indien där
Induskulturen, buren av en dravidisk ras, blomstra-
de. Redan 1934 skrev arkeologen Axel Persson om
denna kultur att de rester man funnit från omkring
år 3000 f. Kr. tyder på att det finns betydligt dju-
pare kulturlager. Han säger också ztt en engelsk
forskare trott sig kunna urskilja en modergudinna
av samma typ som den stora modern i Mindre Asien.
Även Hanna Rydh framhåller 1.947 att det i Indus-
området var fråga om en kultur med moderrätt.
Man väntar sig liknande fynd från Gangesområdet.

Såvitt en amatör kan döma har forskningen ännu
ej utrönt de moderrättsliga kulturernas ålder i In-
donesiens övärld, i Polynesien och på Nya Guinea.
Vi vet genom Margaret Mead och genom Eric Lund-
qvist att rester av dessa kulturer lever kvar än idag.
Från Kina har rnan fijr några år sen läst att ut-
grävningar vid Gula flodens krcik i Shansiprovinsen
avslöjat urgamla boplatser. Det finns flera bevis på
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framtidshopp

en ursprunglig matri:rrkal åkerbrukskultur i Kina.
Detsamma gäller om Tibet och om Japan.

Ringen av moderrärtssanrhällen jorden runt sluts
när man spårar moderrätt i de högt r-rrvecklade åker-
brukssamhällena på Andernas sluttningar (nuvaran-
de Peru) före Inkatiden och när man ver atr mo-
dervälde var en vanlig samhällsfonn hos Nordame-
rikas ursprungliga invånarc.

Om man dyker ned i den enorma rnarerialsamling
Robert Briffault har i sina tre tjocka volymer (ny-
utgåva 1,952) inser man att vi här gett endast sprid-
da exempel på den moderd1,1[xn, det modervälde
som var den ursprungliga samhällsformen i de äld-
sta åkerbrukskulturerna.

Hur gick det till när kvinnorna förlorade sim in-
flytande i samhället?

Processen har för Greklands räkning i detalj följts
av Robert Graves. I-{an visar att det gick långsamt
under närmare ett årtusende, det andra före vår ti-
deräkning. Tre olika invasioner ar. indoeuropeiska
stammar med jägarkultur ägde rurn: den aeoliska,
den joniska och sist och värst den doriska. Den se-
nasre på 11OO-talet f. Kr. då hade järnåldern börjat,
vapnen var bättrc. Dessa samhiillen hade kanske all-
tid varit av patriarkal typ. I)e hade lockats av be-
rättelser om hur lätt och rikt man levde i åker-
brukscivilisationens länder. Och så hom de till ett
samhälle där åkerbruker var kvinnornas heliga om-
råde. De hade ingenting att göra och förmodligen
ägnade de sig åt att tänka ur en ny gudalära med en
manlig övergud, Zeus. Modergudinnan, F{era, gjor-
des till hans gemåI.

På andra håll biev den marernella kulturen helt
utrotad - så skedde hos surnererna, hos Inkafolket
och nära nog hos Nordamerikas indianstammar.

Från dem komnrer ernellertid det första bidraget
till vår tids forskning orn moderrätt. Ar 1724 e. Kr.
trycktes i Paris en sror avhandling av en jesuit-
pater, Jean Lafitau, om "De vilda amerikanernas
seder jämförcla med seder under äldsta tider". Jag
fann ett intressant citat ur detta verk i dåvarande
professor Efraim Briems bok "På rrons tröskel", ur-
given efter hans död 194S. Det visade sig att verket
fanns på Kungliga Biblioteket, två skinnbundna
kvartovolymer med namnet Carl Gustaf Tessin i
guldtryck (troligen befann sig T. som diplomat i Pa-
ris när verket gavs ut. Flela l.rans bibliotek kom till
K.B.).

Lafitau bodde i fem år bland F{uron- och Irokeser-
indianerna som levde i åkerbruksbyar vid S:t Law-
rencefloden. FIan hade en äldre kollega som bott där

i nrånga år och kände deras språk och dialekter. Ci-
tatet lyder som följer:

"lngenting är mera aerkligt än denna kainnornas
swperioritet. På kainnorna ailar egentligen nationen,
blodets adel, stamträdet, generationst'öIjden, upprätt-
hållandet av t'amiljen. Hos dem ligger all oerklig
auktoritet; landet, f älten och bela skörden tillhar dem.
De äro själen i rådst'örsanilingarna, skiljedomarna
öaer krig ocb fred."

Här rådde alltså err verkligt matriarkat. Det
medger Briem sonl annars är angeiägen att betona
att under det att faderrättsliga kulturer alltid är
patriarkaliska så atr männen härskar, är långt ifrån
alla moderrättsliga kulturer matriarkala.

Så sent som år i724 av vår tideräkning rådde allt-
så kvinnovälde hos F{uron-Irokesersrammarna. När
den amerikanske antropologen Lewis Morgan mer
än hundra år sen;rre studerade Irokesernas samhälls-
iorm var den tydligen på väg att förfalla. Kvin-
nornas betydelse för produktionen tycks ha upp-
hcjrt, meclan den matrilineära ärftlighetsgången med
dess ekonomiska betydelse levde kvar.

Morgan publice rade sin första uppsars 1847 i
American Review. Av historiskt intresse är att den
lästes av Karl Nlarx och ledde till en korrespondens
mellan dem, och till att Marx gav Friedrich Engels i
uppdrag att publicera Morgans resultat. Det dröjde
enrellertid ända till 1877 innan Morgans undersök-
ningar gavs ut i bokform. Kanske var det svårt för
Moig.", som var adopterad av lrokeserna, att göra
något under indianförföljelscmas epok.

I varjc fall hann J. J. Bachofen under mellantiden
att ge ut sitt verk om moderrätt är 186I och blev
därmed begreppets skapare i modern tid. Bachofen
var en schweizisk jurist, som på grundval av sina
studier av grekiska dramer, gravkonst etc. tvangs
frarn tili att "återskapa den sjunkna värld där kvin-
nornd, präglatle livst'ormen, moderåI6Jsyn" - hah,t
rnot sin vilja, eftersom Bachofen "scr ljusets och tan-
bens segcr sarntidigt med mannens".

När Engels 1884 fullgjorde sitt uppdrag och gav
ut boken om "Familjens, privategendomens och sta-
tens ursprung", erkände han till fullo att Bachofen
var den förste och att hans upptäckter var betydan-
de, men underkände helt Bachofens åsikter om or-
sakssammanhangen. Intressant är att varken Morgan,
Bachofen eller Engels visste om kvinnans forna be-
tydelse för produktionen. Irngels säger, "försörj-
ningen hade ständigt varit mannens sak".

Emellertid fastslår E,ngels ^fi "kommunistisk
hushållning betyder att kvinnorna har makten i hu-
set; liksom det f:rktum att mannen uteslutande er-
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känner en köttslig moder, eftersom det är omöjligt
att med säkerhet känna till någon köttslig fader, be-

tyder en hög grad av aktning för kvinnorna, det
vill säga mödrarna". Engels anser också att moder-
rättens störtande var det kvinnliga könets världshi-
storiska nederlag.

Så är vi då framme vid vår egen tid. Hur är det
med kvinnornas samhällsinflytande i dag? Har vi
återvunnit vära anmödrars värdighet och värde?
Knappast. Inte är det heller lätt för oss. En sådan

upptäckt som åkerbruket görs inte mer än en gång

i mänsklighetens historia. Barnafödandet, som gav

oss så stort anseende, är inte lika märkvärdigt i en

tid då man ropar pä få,rre barn i världen.
Det är oförnekligt att man under det sista århund-

radet i många länder skapat de nödvändiga förut-
sättningarna för ett kvinnligt samhällsinflytande i
jämnbredd med männens. Detta gäller främst de

socialistiska länderna, men i betydande utsträckning
även ett land som Sverige.

Av fundamental betydelse i vårt land var riks-
dagsbeslutet år 1,840-41 om obligatorisk elementär
undervisning för alla barn utan könsskillnad. Nästa
steg i fråga om utbildningsmöjligheterna togs vid
riksdagen 1,865-66, då kvinnor fick rätt att stu-
dera vid universitet och avlägga examina. Under
årens lopp har det ej sällan förekommit att kvinnor
varit utestängda från kurser vid ämbetsverk, som

kvalificerat för högre tjänster. Numera samman-
hänger kvarstående diskriminering huvudsakligen
med slentrianmässigt könsbestämd yrkesvägledning.

Civilrättslig likställighet för kvinnor grundlades
när den lika arvsrätten genomfördes år 1845. Nästa
steg kom 1858, då ogifta kvinnor blev myndighets-
förklarade vid 25 års ålder. 1,9L9 flck kvinnor röst-
rätt och valbarhet. De första kvinnorna kom in i
riksdagen 1,921,. Nu finns det omkring 48 kvinnliga
riksdagsledamöter av totalt 350. Kvinnornas civil-
rättsliga likställighet är numera fullt genomförd hos

OSS.

Möjlighet för kvinnor att försörja sig genom eget

arbete på samma sätt som män har i vårt land varit
svårare att nå. Ä,r 1,846 fick kvinnor rätt att driva
handel. 1853 fick de rätt att undervisa i mindre sko-
lor. Är 1,909 öppnades statstjänster i princip för
kvinnor, först 1,925 fastställdes "grunderna" så att
beslutet kunde träda i kraft. 1958 öppnades de sista

sta$tjänsterna, de prästerliga, för kvinnor.
Jämställdhet ifråga om försörjningsmöjlighet in-

nebär även lika lön. Här släpar kvinnorna efter både
inom den lägre statstjänsten och inom industrin.

Ett annat exempel på bristande likställighet år
kvinnornas koncentration på låglöneyrken.

T
Kanske skall vi nu äntligen få tillräckligt mycket

statsunderstödda vårdmöjligheter för barn från späd-
barnsåldern upp tiil de första skolåren.

Kan vi hoppas på en verkligt kraftig propaganda
för att bägge föräldrarna skall dela arbetet med hem
och barn?
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Hur länge dröjer det innan det blir allmänt er-
känt att en far är lika viktig som en mor?

Bland de omständigheter som fördröjer kvinnor-
nas likställighet i samhället bör inte minst framhållas
den efterblivenhet ungdomen möter i veckopress
och annonser. Här är det kapitalstarka amerikanska
inflytandet verkligen av ondo.

I
Visst har vi mycket att var^ tacksamma för, vi

kvinnor i ett land som Sverige år L971,. Vi är tack-
samma för de pressröster som allt oftare kommer
till kvinnornas hjälp. Vi är tacksamma och stolta
över den rad av kunniga arga unga kvinnor, som

för vår talan i böcker, artiklar och föredrag. Vi är
också tacksamma för de stora kvinnor i olika länder
som banar väg - för varje Alva Myrdal, för varie
kvinnlig nobelprist agar e.

Men trots allt kommer det att dröja länge innan
kvinnor får ett samhällsinflytande i jämnbredd med

männen. Det finns nämligen ännu inte en verklig all-
män opinion ens bland kainnorna för ett mänsko-
samhälle.

Vi kvir-rr-ror vill ha fulla medborgerliga rättigheter

- 
ja visst. Vi vill ha lika lön - naturligtvis. Vi vill

ha sanrma möjlighet som män att vålia det arbete som

passar oss - så klart. Men varför vill vi allt detta?

Det är inte bara en trivsel- och rättvisefråga. Vår
likställigh et år inte ett självändamål utan främst en

förutsättning. Vi har en samhällsir-rsats att göra.

Eller är det inte så? Man kan tvista om hur myc-
ket olikheten mellan män och kvinnor i fråga om
en enda kromosom betyder anlagsmässigt. Min gam-
la tes att skillnaden mellan individerna är långt stör-
re än skillnaden mellan könen - bortsett från fort-
plantningsuppgiften - håller säkert. Men lika visst
är att sambället lider skada när halften ars dess m.ed-

Ienrmar sabnar inflytande eller bar oproportionerligt
Iitet att säga till om. Andrea Andreen
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I{,vinnornakt

Var ett fordom över hela Indien utbrett maternellt system
orsaken till att indierna med i stort sett fredliga medel vann

sin frihet?
Har den självständighet, som kvinnorna i Ghana åtnjuter

idag något att göra med det maternella samhällssystem,
som förr rått i landet och som ännu omfattas av en majoritet
av invånarna?

Har det maternella förflutna något att göra med, att Väst-
afrikas kvinnor blivit så djärva, modiga, självständiga och
handlingskraftiga?

Kan den kvinnliga omskärelsen i Ostafrika ha införts som

ett slags reaktion ja, rent av som hämnd mot den fria ställ-
ning, som kvinnorna i kikuya-stammen i Kenya hade under
den maternella tiden?

Sådana och liknande frågor ställer Signe Höjer i sin bok
Kvinnomakt 

- 
könsroller i tropikerna, där hon redogör för

vad hon under sina resor i Afrika och Asien som lekman
iakttagit angående kvinnornas ställning i familj och sam-
hällsliv.

Författaren har speciellt intresserat sig för maternella sy-
stem. Hon föredrar att använda ordet "maternell" i vilket
ords betydelse hon ser "mäns och kvinnors kärlek och re-
spekt för 'Modern' alltifrån de första kända modergudin-
nornas tid och fram till moderna författares hymner till sina
mödrar", till skillnad från ordet "matriarkat", som står för
kvinnlig härskarmakt som alternativ till patriarkat, mans-
övervälde, och där kvinnorna också skulle ha makt över
våldsmedlen.

I sådana system eller på platser där rester av sådana sy-
stem finns kvar finner man enligt Signe Höjer mindre ag-
gressivitet, friare barnuppfostran, överhuvud taget en mil-
dare och vad man traditionellt menar med en mera kvinnlig
atmosfär än som finns i parternella och patriarkaliska sy-
stem. Man kan med andra ord säga, att detta är samhällen
(stammar) som styrs av starkt moderspåverkade män och
som till följd av detta är lyckligare, mera harmoniska än
andra samhällen.

Boken är också till stor del en omvärdering av den asia-
tiska och afrikanska kvinnans ställning. I de underutveck-
lade länderna är kvinnorna ofta fattiga och sjuka 

- 
men

inte underkuvade. Koloniala administratörer och missionä-
rer har givit oss en felaktig syn utifrån sina egna kristna
och västerländska uppfattningar. Dessa kvinnors stora ar-

förda med seder under äldsta tider). Jean Lafitau. Pa-
ris 7724.

Familjens, privategendomens och statens ursprung. Fried-
rich Engels. Stockholm 1884 (omtryck 1945).

Das Mutterrecht. J. J. Bachofen. Stuttgart 1861.

Kvinnomakt -könsroller i tropi-
kerna. Av Signe
Höjer. LT:s fOr-

lag, Stockholm
1970.219 sid. lll.
Pris 18: 85 kr.

betsuppgifter är i stället bevis på en självständighet, som
den västerländska kvinnan saknar i och med att hon förut-
sätts försörjas av och därmed också stå i beroendeställ-
ning till sin man.

I denna uppvärdering av den afrikanska kvinnans ställ-
ning ingår också en omvärdering av begreppet brudpris.
Just detta att man betalar för flickorna visar hur värdefulla
de är.

I Burma utspann sig följande dialog mellan fru Höjer och
en kvinnlig textilgrossist:

- 
Men, när nu så många kvinnor här i Rangoon har yr-

kesarbete, driver affärer, vad gör männen?

- 
De kan ha ett hantverk, gärna något som kan skötas

i hemmet så att de samtidigt kan övervaka barnen. 
-En bekant formulering eller hur? Fastän omvänd.

Signe Höjer tar också upp skillnaden mellan manliga och
kvinnliga antropologer "Det är underligt 

- 
ja, skrattretan-

de om man inte blev så arg 
- 

att manliga forskare eller
författare när de beskriver en stam, ett folk, en by i Väst-
afrika så sällan nämner något om deras kvinnor?" Fakta
som kan vara mycket betydelsefulla för att kartlägga kvin-
nornas ställning under tidigare generationer förbigår man
med endast ett par rader. Betydelsen av vad sådant kan in-
nebära för forskningen om kvinnornas ställning i samhälls-
livet bryr man sig inte om.

Författaren betraktar sig själv som lekman men betonar
vikten av vetenskaplig forskning på detta område. Det finns
mycket att hämta. Men tiden hastar! är författarens uppma-
ning, "Snart har trycket från omgivande folkgrupper för-
vandlat hittills unika mönster och gjort oss alla lika. Snart
sjunger vi samma schlager och äter samma burkmat över
hela världen."

Hjördis Levin
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Låg i n komstutred n i ngen

DOKUMENT över KVINNANS
I Praktiskt taget rritt i valrörelsen lämnade lågin-
komstlrtredningeir sitt betänkande ar-riJående saenska

t'olkets inleomster. Utrcdnir-rgen presenterade då sitt
resultat för regeringskretsar, fackförbundsfolk och
riksdagsledamöter. Det var ett SKRAM\,{ANDL, nra-
terial man hadc att redovisa. [a, det var så skräm-
rnande att Gunnar Sträng i en radiointervjr-r vägra-
de att tro p;l det. I{an sa: "Jag betvivlar att det i
Svcrige idag finns männisiror, normala å huvudets
och kroppens vägnar sorn arbetar för -t:5O/timrne".

"Vi tyckcr rreturligtvis etr vi har l:åricar in verk-
ligheten", säger Per Holnrberg (sekretcrarc i utred-
ningen och verksam inorn I--O, "men vi har uppen-
bara svårigheter att få makthavarna atr rro på oss".
AIltså regeringer-r litar intc på statens egna offentliga
utredare.

Vad kan nu clctt:r komma sig? Vill våra pariarnerl-
tariskt utsedda utreclare förvrär-rga den svcnska verk-
ligheten? NE-J ! I-åginkomstutredningens rrarerial kom
som er1 chock för de politiska makthavama - mitt
i valrörelsen. MITT I Af.L'f PRAT OM IAMLIK-
HET OCH SOLIDARIT'E'I och det kom samnn är
som Gunrrar Sträng hacle inlett rned att säga unge-
fär så här:

- Välfärdssamhället är i srorr serr genomfört och
det återstår bara att justera en del skönhctsfläckar.

Det är bara sn-rå delrefonrer som fattas alltså. Nå,
då nråste nran dra slutsatsen. Det är sti här social-
demoleraterna vill sc det sr;enslea sambället. Deras vi-
sion - som de talart så r'itt och brett om - är ett
välstånd som inte gäller för alla. FRAMFOR ALLT
INTE FOR KVINNORNA. För låginkomsrutred-
ningen är i hög grad ett dokurnenr över kvinnans
förtryck. Vi s;ka i den här bullctinen geno{n olika
artiklar försöka belysa hur förtrycker av kvinnan tar
sig uttryck. Men låt oss först göra cll sammanfattan-
dc ar-ralys av låginkomstutredningens rnaterial i dess
helhet.
o Arbetslösheten: Vi hade i det här landet 1,966
1 miljon arbetslösa rnänniskor. Av dessa var 4OO.O0O

öppet arbetslösa. De sökte jobb utan arr kunna få.
Bland dessa var det ungefär lika många män som
kvinnor.

Resten - 600.000 - r'ar dolt arbetslösa. Bland
de clolt arbetslösa var cle t'lasta kainnor (ca 450.000).

300.000 av kvinnoma var hemmafruar med min-
deråriga barn som skulle vilja ut på arbetsmarkna-
den, men som inte kur-rde få barntillsyneu ordirad och
därför var tvingacle att sranna hemrna.

150.000 r'ar kvinnor sorn arbetade på deltid men
som skulle vilja arbeta på heltid. Något heltidsarbete
kunde arbetsmarknaden inte ge denr, därför var de
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partiellt arbctslösa. De fick arbeta när arbetsgivaren
behövde dem och tvingades stanna hcmma niir arbets-
givaren ir-rte hade behov a.v dem. Det talas i det här
landet ofta om dcn fulla sysselsättnir-rger-r - vi mås-
te stödja näringslivet så att vi kan upprätthålla den
fulla sysselsättningen. X,{}rN VI I{AR INGEN FULL
SYSSELSÄTTNING sår'ida rnan intc räknar bort
alla dessa kr.'innor och alla friställda, både män och
kviniror, i Norrland. Så r,ar det med den sanningen.

O De låga lönerna: Yt hade 1966 en arbetande be-
folkning på ca 3 nriljor-rer. Av clessa tjänad.e drygt I
miljon mindre än I t .000 hronorlår och endast
+00.000 tiänadc rncr än 30.000. Vi har alltså cn rlil-
jon nränniskor i det här landet som rir cxtremt låg-
avlönade och drygt 200.000 av dem är kvinnor. De
tyr.rgsta orsakerna till de låga lönerr.ra iir utbildning
och kön. Kvinnorna har ger-rerellt lägre utbildning än
männen (se separat artikel) MEN även inom den egna
ritbildnirrgsgruppen har kvinnorna lägre lön. Alltså:
kvir-rnor med enbart folkskola har liigre lön än rnän
rned enbart folkskola - kvinnor med studentexamell
har lägre lön än män med motsvarande examen os\r.

I{ur stor rir då löneskillnadema mellan män och
kvir-rr-ror?

PÄ VAR]E, HUNDRALAPP SOM MANNEN
TJANAR __ TJANAR KVINNAN ENDAST 66
I{RONOI{. (Detta gäiler 1966 och nyligeu gjorda un-
dersökningar pekar på att kiyftan har ökat.)
O Sjuklikheten: Bland dc som är sjuka ovanligt ofta
har vår arlalys visat, att de ocksir vanligtvis har ex-
tremt låga löner. Det är alltså låginkonsrgrupperna
som är mest sjuka. Detta har flera orsaker: 1. En di-
rektör rned snuva eller klärnd rumme kan sköta sitt
företag hemma från sängkanten eller klara att gå till
jobbet ändå. En arbetare med klämd tumme eller snu-
va kan inte följa med i det snabba rempor vid det
löpande bandet och n'ingas därför att sjulisliriva sig.

2. huvudorsaken till de lågavlönades höga sjuklig-
her- är att deras faktiska hälsa är dålig.

Utredningen visar: Höglönegrupperna kan bo häl-
soriktigt, äta hälsoriktigt, resa på hälsosamma semes-
terresor etc. Låginkornsttagarna har sämre bostäder,
tvingas av ckonomiska skäl att äta sämre kost och
har inte råd att utr-ryttja sin ledighet på ett hälso-
riktigt sätt. DESSUTOM HAR DE LÄGAVLONA-
DE OFTA HALSOFARLIGA JOBB.

Utredningen visar alltså att mellan 30-40 pro-
cent av den svenska arbetande befolkningen är ex-
tremr lågavlönade människor som ofta är sjuka och
som lever i en konstant oro för morgondagen, för
de löper också de största riskerna vid friställning och



&
FöRTRYCK
vid hotancle ;-rrbctslöshet. 1r
en vält'ardsstat?
O Familjeinstitrttioncn som
aa makthavdrna.

det dctta man aill kalla

eleonomisle enbet gynnds

Låginkomstutredningen r,isar att all 1önesättning
utgår från principer, - den gifta mannerl är familje-
försörjare och behöver högst lön. Den ogifta marlnen
har i genomsr.ritt iägre lön är'r sin gifta kon-rpis. Kvin-
norna förutsätts ALLTID kunna "bli försö rjda" pä
ctt eller annar s:itt, därför hamnar dc längst ned på
lör-reskalorna.

Alla känner r.i etr behov ar,' den trygghet sonr fa-
miljen ger oss - bådc känslornässigt och praktiskt.
Men det gyrlllar inte famljen, arr san-rhället urnyrrjar
den enskilda mänr-riskans behor. av en när-omgir'-
ning, genom atr göra vissa familjen-rediemmar ekono-
miskt beroende. Med den oro sorx idag råder pä ar-
betsmarknaden är det ofta cn tung börda för mannen
att känna försörjnir:gskravet från hustru och barn -och för kvinnan innebär beroendet ofta en känsla av
osjäivständighet och 1åsthet.
o BIir det bättre om kainnorna t'år bögre lan?

Ja, självklart blir det bättre på många sätt. Vi slip-
per de depressioner vi idag har p. g. a. den dåliga
ekonomin. Vi kan äta bättre. Vi kan köpa oss hälso-
samma semesterresor osv. Därigenom ökar vi vår kon-
dition både fysiskt och psykiskt. Vi kommer att orka
öka vår politiska medvetenhet. Vår rörelsefrihet och
självständighet kornrner atr bli större. Men vi kom-
mer också att märka atr der nuvarande kapitalistis-
ka samhället aldrig i grunden kan förändra, varken
kvinnans eller mannens villkor.

Alla Sveriges lönearberare har, bl. a. genom regler
som fastställdes vid Saltsjöbadsavtalet, fått sig till-
delade en futtig liten lönekaka att dela på. Vad vi nu
egentligen gör, i avtalsrörelser och löneförhandling-
ar, är att vi bråkar om hur sror tugga olika löne-
grupper ska få av kakan.
O Arbetsköparnas vinster - dc vinsrer kapitalisterna
gör på allt vårt slit - ser vi aldrig röker-r av. Det
är på den pwnleten de grundläggande t'örändringarna
rnåste såe. HELA FOLKET 

^4ÄSTE 
ÄcA OCH BE-

SI.UTA OVER PRODUI(TIONSMEDLEN så att
investeringar kan planeras efter folkets intressen och
så att vinstcrna kan komma alla miinniskor till del
och inte bara en liten gynnad grupp.

(Ur Grupp 8:s "Kvinnobulletinen", nr 1,1.971. Kan rekvi-
reras mot postförskott kr 1: 50 från Grupp 8, Svarrman-
gatan 8, 111 29 Stockholrn.)

Logerorbete i LKAB, Svoppouoro. Foto: Tore Johnson/TlO,

Sjukvårdsorbete. Foto: Sten Bellonder/flO.
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TYÅ -DAMTIDNINGAR-

Om man bläddrar i en tidning för her-
rar, skall man finna, att det vimlar av
bilder på kvinnor i den. I konsekvens
därmed borde man i damtidningarna
finna bilder av män. Det gör man inte.
Aven damtidningarna är fyllda med bil-
der på flickor och kvinnor. Till skillnad
från herrtidningarnas bilder, där kvin-
norna oftast är nakna eller i varje fall
mycket latt klädda, så är kvinnorna i

damtidningarna synnerligen på- och
välklädda.

Medan herrtidningarna underhåller
männen, vädjar damtidningarna, på
större delen av sitt utrymme, till kvin-
nornas prestationsförmåga. Och pres-
tationsförmågan stimuleras ständigt
med råd och anvisningar om hur man

skall åstadkomma en perfekt lagd ma-
ke up, en toppmodern frisyr, oklander-
liga naglar, välskötta fötter, vackert
dukade bord, piffigt tillagade små rät-
ter m. m. i en aldrig sinande ström.

En rörande omsorg ägnar man kvin-
nans personliga, ja, hennes mest in-
tima hygien i varje nummer. Tänk om
kvinnorna blev lika omhuldade på and-
ra områden! Tänk om man ställde upp
med så mycken välvillig omtanke om
alla andra problem, som en kvinna kan
ha i ett manssamhälle! Förgäves letar
man efter något, som skulle vara till
verklig nytta för kvinnan i hennes
kamp för likställighet i samhället. Ald-
rig ett slag för kollektivhusid6n eller
andra boendeformer, som skulle un-
derlätta de eviga hushållsbekymren.
Nej, bara fler och fler recept.

I noveller och romaner möter man

samma tendens. Kvinnor väljer ideli-
gen sin traditionella roll. Antingen di-

rekt, eller efter misslyckade försök att
bryta det konventionella mönstret, iklä-
der de sig sin roll i stället för att ta
upp kampen med manssamhället.

Damtidningarna ger kvinnan dåligt
samvete. Inte för det som hon borde
ha dåligt samvete för t. ex. sin frånvaro
i sådana sammanhang där hon skulle
i större utsträckning vara med och be-

sluta, utan för att hon inte hinner se

ut som hon borde, klä sig som hon

borde etc. Varje gång hon får en ny

tidning i sin hand med nya råd, försö-
ker hon följa dem för att bli den sköna

och åtrådda varelse, som man utlovar.
Hon accepterar, att det är hon som

skall åtrås, inte att hon själv har rätt
att åtrå. Följden blir, att hon får ännu

mindre tid för samhällets och därmed

sina egna angelägenheter. Hon blir för
mycket upptagen med sin egen per-

son, och under tiden styr och ställer
andra som de behagar.

Kvinnan behandlas som ett ting, som

skall poleras, putsas, beskådas , vär-
deras, stå till tjänst.

På uppdrag av "Vi Mänskor" stude-

rade jag två av de mest sålda vecko-
tidskrifterna, Damernas Värld och Fe-

mina. .lag försökte systematiskt och

så objektivt som möjligt jämföra de

båda tidningarna.

Damernas Värld
Sidantalet domineras klart av mode.

Därefter följer mat, skönhetsvård och
heminredning. Av 95 sidor i ett num-

mer upptogs: ca 10 sidor av artiklar,
4 sidor av roman, B'l sidor av mode,

mat, inredning, reklam.

Stick i stäv med DV:s matintresse
står dess intresse för bantning. Leder
till evig cirkelgång med ätning, bant-
ning, klädköp, bjudningar, ätning,
bantning etc.

Reklam
Klart traditionellt könsrollsbetonad.

Enligt den annonsering, som förekom-
mer, tycks man förutsätta, att DV:s lä-

sare inte har intresse för varor med

någon som helst teknisk anknytning,
om man undantar brödrost och damm-
sugare, inte heller för radio- och TV-

apparater, framför allt ej för kapitalva-
ror som diskmaskiner, tvättmaskiner
och frysboxar, men ej heller för cyk-
lar, mopeder och bilar. Annonsörerna
tycks inte anse det lönande att kosta
på reklam för sådana varor. De tycks
förutsätta att kvinnor ej har råd att kö-
pa dem eller har intresse för dem.

Fasta spalter
Ett antal fasta spalter förekommer

varje vecka. De är rådgivande, upp-
muntrande, småpratande och överhu-
vudtaget genomsyrade av en trevlig
anda ur vilken inget ställningstagande
kan utläsas.

Kerstin Thorvall
berättar om barn och familjeliv. Om-

het, närhet, längtan, moderns problem,
hennes svårighet att räcka till. En

kvinna ger inte upp. Hon torkar sina tå-
rar och tar itu med sin disk. Hon får va-
ra glad att hon har något att diska, att
hon har tallrikar, som det varit mat på.

Mannen finns i bakgrunden. Kvinnan
förefaller ensam fast hon har en man.

Man skulle önska, att han drogs fram
och ställdes inför kravet att inte bara
hjälpa till utan att ta på sig hela sin del
av ansvaret. som inte bara består i att
skaffa pengar utan i allt det kladdiga,
bråkiga, som hör ihop med barn och
som gör, att kvinnornas tårar droppar
över disken.
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en objektiv analys

För er skönhet

I denna rådgivningsspalt i skönhets-
frågor kan man fråga om allt från blek
hy till tjocka vrister. Och allt finns råd
för. Damernas Värld har tillfredsstäl-
lande svar på alla problem. Några ex-
empel på svar man kan få, om man
frågar om:

Tjocka vrister: "Cirkla med fötter-
na, gör det många gånger per dag i

minst fyra veckor." Bantning gör ock-
så sitt till.

Glesa ögonfransar: Det går att klist-
ra fast lösa strån där det är glest.

Ansiktsrodnad när det blåser: Två
krämer på varandra hjälper.

Le lite grann

Visst har kvinnor humor. Vi kan sät-
ta karlarna (som säger att vi inte har
humor) på plats genom att tränga fram
ur vår klädsamma men otacksamma
blygsamhet. Vi skall slå karlarna i hu-
vudet med humor inte bara med hand-
väskan (som Ulla Hallin gjorde i Par-
tai)'

Nog kan det behövas humor i alla
situationer här i livet, det har spalten
rätt i. Men vad vi måste göra är att be-
kämpa männens fräckhet, framfusig-
het, själviskhet, så att den försvinner.
Så att vi kan uppträda naturligt i deras
sällskap och inte behöver känna oss
tvungna att vare på vår vakt och tänka
ut snabba repliker, att ständigt vara
beredda att försvara oss mot den and-
ra halvan av mänskligheten. Det är
skam att vi skall behöva göra det. Vår
tid är för dyrbar för sådant. Vi måste
kunna samarbeta, umgås, leva med
männen på ett naturligt sätt, där vi in-
te behöver vara rädda för dem och in-
te de för oss. Angrip problemet och
ryck upp det med roten. Att få skrat-
tarna på sin sida är bara en tillfällig
och nog så dålig lösning på ett stort
problem. Och att använda löjet som
hjälp att förtrycka har väl för övrigt va-
rit ett medel som männen använt mot
kvinnorna och som vi inte borde ta ef-
ter.

26"kändi$ar"
ger recept tiu ,

sin laYorit-

Yi harfrågat 25 ktinda mat
glada mrinniskor om deras
favoritrcitt, och så har vifått
recepten till alla de hrirliga
ldttgiorda rötterna. Något att
klippa ur och samla!

Maqn_ens nya
frihet
Nu tär han kla sig anno.tunda_
Han tär vrsa air han är t€dsen
Han tär lycka om ail ta hand om barn.
och stä I koket_
Och han lår tutta goil.
Har han inle provat hur det kanns
att tukia go(. så öveiraska honom
med en PR lor men produkl.
Vår nya Dusch,cream L ex Den ar

1ä.::i'i1.$r+ilff.i#i?!r*** PR for men
Eller ge honom nägot annat i PR serien, Pierre Bobeds serie med den triska och
som du lror atl han skulle lycka om. kryddioa dotten.
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Konsumentspalten
tillhandahåller upplysning om ma-

skindiskmedel, mangelfritt sänglinne,
bordsoorslin och brödrostar.

Flippa
Signaturen Flippa skriver om, att det

är inte effektivitet vi behöver utan le-

vande ljus, filtar, bullar, böcker. En

mys- och prylvärld där vi kan kryPa

ihop och trivas. Vad är lösningen då?

Vi skall sluta upp att betrakta oss själ-
va som jordens medelpunkt. Gå ut och

lyssna på andra! Vilka skall vi rikta
oss mot? Mot våra vanner. De som

lyssnar på oss när vi har problem.

Ungdom och skönhet tycks vara för-
utsättningar för lycka. Vad kan det va-

ra som får en gammal kvinna "med

brun shoppingväska och svart hatt"
att stiga upp på morgonen.

Här avslöjas ett tydligt och vanligt
tänkande i ett kommersiellt samhälle.

Flippa säger också, att det är de
"små vardagliga undertonerna", som
garderar oss mot likgiltigheten. Ett så-

dant där uttryck som man aldrig får
riktigt tag på. Vad menar man med
"små vardagiiga undertoner"?

Mikael Katz
I slutet av varje nummer kommer

Mikael Katz med sitt småprat p,å en

halv sidas utrymme. Lite gagg om ditt
och datt. Efter allt rådgivande, förma-
nande, uppmuntrande, invaggande i

lugn, trygghet och mys- och prylanda
från till övervägande delen kvinnor till
kvinnor, kommer plötsligt en karl ned-

dimoande. Vad har han bland diskme-
del och kosmetika att göra? Kommer
han för att hålla sin välsignande hand

över damerna och ge det hela en av-

slutande touch innan tidningen går ut

till de kära läsarinnorna?

Noveller och romaner
Oftast översättningar av utländska

författare. Det tycks endast finnas två

sätt för en kvinna att leva tillsammans
med en man:

1) Gifta sig, få barn. Sköta man,

JU

hem och barn och låta mannen vara

den starkare.
2) Yara självförsörjande. Vara en

mans till och från. Finnas där, när han

behöver "kvinnlig värme", eller när

han har lust "att trängas i badrummet
på morgnarna", för det "kan också va-

ra roligt __ ibland". Om barn talas in-

te alls.
Något alternativ till detta tycks inte

finnas. Inget tredje sätt att sammanle-
va, där båda parter är starka, själv-
ständiga, stöder varandra och gemen-

samt tar hand om och uppfostrar even-

tuella barn.
Men i båda fallen är det kvinnan

som anpassar sig efter mannen. Vill
han leva ett "fritt liv", då är det bra

med en yrkeskvinna, för vilken han

slipper allt ansvar. Man träffas bara

för att ha roligt. Men vili han gifta sig,

då måste hon vara villig att ge upp sin

egen utveckling och stötta upp ho-

nr snyggare

nom, ge honom självförtroende. An-
nars kastar hon, den intelligenta, tunna

och storögda yrkeskvinnan honom rakt
i armarna på den knubbiga, rödhåriga,

Gör Cosrnedin-proYet
så börjar all ren skönhetsvård!
Så hör qår dei lill' Tvötto dei med tvöl och volten,
f ukto ei bomullsluss med Cosmedin, gnid över
hyn . . . titto pd fussen, blir den g16 - då behöver
din hv Cosmedinl
Den viktiqosie förulsölfningen för verkligt vocker
hy år en älldeles ren hy. Det tvöl och volten inte
riir på kon Cosmedin kloro, domm, gommol
moke-uo, oreqheler, poritroskor. Och sö underbort
skönl Cöimedin friskor uop din hy! Den blir frösch,
klor och ofldeles ren - ulon otl forkos ut.

Völi din sort: Cosmedin gul för normol/fet hv' Cosmedin röd för lorr/ömtålig hY

&smedin
nu i NY erörre plastflaeka 

- 
till samnra pris
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TVÅ "DAMTIDNINGAR" - sn objektiv analys

50 lnredning: Det var en
gång tre trista badrum

50 Vi klipper - ni sYr:

Byxdress

litet mindre begåvade flickan, som ba-

ra vill ha man, hem och barn och, som
ger honom styrka genom sin svaghet.

Artiklar och reportage
Aven om "Damernas Värld" domine-

ras av mode, mat etc. finns dock en el-
ler ett par artiklar i varje nummer som
kan vara verkligt intressanta. Bl. a.
"Så lever den svenska kvinnan idag"
ur Carin Mannheimers "Rapport om

kvinnor". Och "Så lever den svenske
mannen idag", reportage av Gun Lau-
ritzson. Några artiklar om hur kvinnor
i andra länder lever, ger inblickar i

bland annat den amerikanska och den
franska kvinnans levnadsvillkor. För
övrigt handlar många artiklar om kän-
disar och deras levnadsöden. Kunglig-
heter intresserar man sig inte nämn-
värt för.

Femina
För "Femina" gäller i stort sett det-

samma som ovan sagts om "Damernas

Värld". Mode, mat etc. dominerar. Det
är mera, som förenar, än som skiljer
de båda tidskrifterna åt. Ett par skill-
nader kan dock påpekas.

'l) | "Femina" förekommer i någon
mån reklam för kapitalvaror bl. a. två
bilannonser (av 13 nummer), annon-
ser om skrivmaskiner, böcker, TV-ap-
parater.

2) | "Feminas' fasta spalter gör en
något radikalare syn sig gällande.

3) Flera samhällsengagerade artik-
lar förekommer.

4) Noveller och romaner är ofta
skrivna av svenska författare. Novel-
lerna håller dessutom oftast en högre
litterär kvalitet. De är konstnärligare
som dikt och mera realistiska som
skildringar av vardagslivet. Man kan

tro på situationerna.
5) "Femina" förefaller mera intellek-

tuellt avancerad och ger mera varie-
rande utbud för kvinnan. Bland annat
har man en dikt varje vecka, samt bok-
recensioner.

6) Tycks förutsätta att det finns flera
självförsörjande kvinnor än DV.

Sammanfattning
Sorn tidskrift för kvinnor är dessa

tidningar för ensidiga. De borde i stäl-
let kallas for handböcker i mode, mat,

heminredning eller något sådant. Att
ha anspråk p,å att vilja göra en tidning
för kvinnor och sedan utforma den på

det sätt, som "Femina" och "Damer-

nas Värlci" är utformade visar, att man

har en förutfattad uppfattning om kvin-
nans intressen och uppgifter, och att
man vill konservera denna uppfattning.

Visst är mycket av det som finns
användbart och nyttigt. Visst kan det
behövas, men om man betänker, att
läsningen av dessa tidningar, ofta är
den enda form av läsning som många
kvinnor ägnar sig åt, är det allt för
bristfälligt. En avkopplande ströläs-
ning, som inte lämnar något spår av
intellektuell stimulans efter sig. De
artiklar som finns, och som jag nänint
drunknar i allt det andra.

Det är självklart, att man kan säga,
att kvinnor har ju tillgång till allt annat
också. Det finns tidningar som riktas
till alla människor som t. ex. dagstid-
ningarna. NatLrrligtvis. Men kalla då

damtidningarna för något annat. Så
att inte mat, heminredning, reklam för
barnkläder m. m. enbart förknippas
med kvinnan.

Hjördis Levin
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5OO års indionutrotning
IMeunier A.M.So\rsrin l'Aft

lödottnrfiidagel
Är '1967 höll Edmund Leach, professor

i socialantropologi vid Cambridge, sex

radioföredrag i BBC. De väckte ett
oerhört uppseende och på sina håll

också förbittring. Andå tycker man att
hans humanistiska utvecklingstro
knappast skulle vara så omstörtande.
Leach placerar in mänskan i hennes

aktuella situation, inför hotet av be-

folkningsexplosion, miljöförstöring och

teknokrati, s. k. fantasilöshet. Och den

väg han ser för mänskan att klara sig
är en ny attityd.

När hans bok nu, efter fyra år, ut-

kommer på svenska under titeln
"Springer världen ifrån oss?" är den

knappast längre så kontroversiell eller
ens sensationell. Starkast intryck gör
och mest lättfattligt för lekmannen är

hans avslutande föredrag om ungdo-

men och kravet på en ny utbildning,
som ger de nyfikna, kreativa, flexibla
och anpassningsbara mänskorna en

större clrans än nu. Detta, menar

Leach, är också världens chans att
överleva. K. W.

Springer världen ifrån oss? Av Ed-

mund Leach. Bokförlaget Aldus/Bon-
niers. Stockholm 1970. 89 sid. Pris
11 : 50 kr.

25 år innan vår aktuella samhallskritik
siktade in sig på förhållandet män-

skan-maskinen, mänskan som ro-

bot och hennes främlingsskap i indu-

stri-. konkurrens- och konsumtions-
samhället började Folke Fridell sitt
privata skarpskytte med en klarsynt-
het som är förbluffande. Det är nyttigt
att erinras om Folke Fridells samhälls-
kritiska verksamhet i den här samlings-
volymen som innehåller artiklar frän
1945 till gruvstrejkens år. Inte bara för
att konstatera hur långt före sin tid
Folke Fridell varit, utan för att den

självständighet och klarhet, som ut-

märkt hans tänkande känns djupt upp-

friskande och skapar förnyad förtrös-
tan. En bok, alltså, inte bara for Fri-

dell-beundrare utan för den som vill
ta del av en sällsynt helgjuten och in-

trängande kritikerinsats.
K. W.

Aterblick och framtidssyn. Av Folke
Fridell. Författarförlaget, Stockholm
1970. 131 sid. Pris 12:75 kr.
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"Varför måste de flesta av oss vara

likgiltiga för indianernas död? I mot-

sats till kriget mellan Nigeria och Biaf-
ra, invasionen i Tjeckoslovakien, den

arabisk-israeliska konflikten, neger-
problemet eller dödandet av sälungar
hör folkmordet i Amazonas inte till de

stora skandalerna. Indianernas död

oroar inte europöerna eftersom stor-
makterna inte är engagerade och FN

förhalar tiden . . . Med hänsyn till vad

som pågår i Vietnam 
- 

säger man

också 
- 

har massakern på några pri-
mitiva folk i Sydamerika bara ett käns-

lomässigt värde. Men faktum kvarstår:
en bit av mänskligheten ödeläggs in-

för våra ögon och den internationella
opinionen, som för rättvisans talan i

andra mindre angelägna fall, bekymrar
sig inte över detta mer än ett löpande

ärende. Och Vänsterpressen tiger. Av
ett enkelt och tvetydigt skäl: saken
passar inte in i dess tankevärlds tra-
ditionella ramar. Var finns imperialis-
terna och antiimperialisterna i den här

historien? Högerpressen talar om det
i smyg. Skulle den stödja detta?

Inför artiklar av vetenskaplig karak-
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tär sparkar båda bakut. Som om an-

tropologerna bad att man skulle hejda

historiens gång! För journalisterna är
indianmassakrerna knappast mer än

något man återkommer till varje år när

nyhetsmaterialet sinar och man behö-

ver något sentimentalt och m,åste åter-
uppliva gamla ämnen för att vidmakt-
hålla läsarnas intressen. På det sättet
hamnar folkmordet på indianer bland

trafikolyckor, cancer, p-piller och
LSD.''

Vid läsningen av boken "Mord i

Amazonas", 500 års indianutrotning av

lacques Meunier och Anne-Marie Sa-
varin fann jag det nödvändigt att för
"Vi Mänskors" läsare citera ovanstå-
ende och samtidigt för oss upprepa
frågorna: - Varför är vi likgiltiga för
folkmordet på indianerna? Varför tiger
vänsterpressen?

Ar det så, att mord på indianer inte
utgör någon fara för världsfreden och
att vi därför inte behöver bry oss om

det?

Anser vänsterpressen att indianut-
rotningen ingår i världsimperialismens
allmänna onda och därför inte behöver
särskilt nämnas eller bekämpas?

Ar det trots allt så, att vi är avtrub-
bade genom de filmer som produce-
rats och de böcker som skrivits, och

som jag misstänker att även många
progressiva mänskor f inner nöje i

utan att bry sig om sanningen bakom?
Västernfilmer är avkoppling. Indian-

böcker är spännande läsning. Man tar
dem inte på allvar. Men myten om den

enfaldige, naive och otillräknelige vil-
den och myten om den onde, i synd
och smuts nedfallne, av Gud förban-
nade vilden smyger sig in och indok-
trinerar vuxna TV-tittare och minder-
åriga indianboksläsare.

Av de olika religionerna i Amerika
har vissa anammat myten om den gode

och andra myten om den onde vilden.
De olika kyrkornas metoder, omvän-

delse, uppfostran eller tuktan har dock
haft ett gemensamt mål, att underord-
na indianerna den vite erövrarens
makt. Att göra dem spaka, lydiga och

skuldmedvetna. Det finns olika teorier
och "uppenbarelser" om att indianer-
na en gång var ett vackert, intelligent
och naturligtvis vithudat folk, men för-
föll till synd och olydnad mot Gud och
fick som straff sin mörka hudfärg.

Men, om de omvänder sig till tro och

lydnad skall de som välsignelse återfå
den vita huden.

Frukten av andra teorier har blivit
antingen sjukdomar, svaghet, under-

näring och massdöd på grund av otur-
samma händelser som vid försök att
erövra A.mazonas inre områden, eller
genom ovarsam och hårdhänt behand-

ling som vid gummits utvinnande, vil-
ket enbart i Putumayo-dalen har kostat
40.000 indianer livet, eller genom sys-

tematisk utrotning genom socker för-
giftat med arsenik, filtar infekterade
med smittkoppor, bacillbärande höns

och andra husdjur. Aven att de vita
tvingade indianerna att klä sig ådrog

dem sjukdomar. Deras kroppar tålde
inte den utsvettning som blev resulta-
tet av att de var ovana att bära kläder
på överkroppen. lndianbefolkningen
decimerades successivt från 25 milj.

före erövringen till ca 400.000 idag.
(J. H. Parrys uppsats, Spanien och det
spanska väldet i Latinamerika.) India-

ner har under 500 år plågats av:

Encomiendasystemet, ett slags feo-
dalt plantageförhål lande.

Gummitappningen, som för dess ut-
övare innebär ett sannskyldigt helvete
med ensamhet, monotonitet, skuldsätt-
ning genom det ockersystem som På-
tvingats dem av gummibaronerna, un-

dernäring och febersjukdomar.
Byggandet av iärnvägen Madeira

Mamortå, som enligt historien har "Un-

der varje syll ett lik". Enligt författarna
till Mord i Amazonas är det för pessi-

mistiskt. Järnvägen krävde 6.208 döds-
offer på 549.000 syllar.

Kolportörerna som sålde helt värde-
lösa föremål till otroliga priser och tog
ifrån indianerna deras varor med våld
eller genom oärlighet. Detta för att
endast nämna några av de värsta plå-

gogisslen.

Och indianernas död är ingen inbill-
ning. Västernfilmer och indianböcker
får inte låta oss tro, att detta är sagor
eller fantasier. Det är hård och grym

verklighet! Och inte något som

faktiskt hände för länge sedan. Utan

något som fortgår ännu idag. En arti-
kel i tidningen Le Monde tillkännagav
den G-7 juli 1969 att sjuttiofem india-
ner hade sålts av gummihandlare i

gränstrakten mellan Colombia och

Brasilien för en summa av 140.000 kro-
nor.

De båda författarna tar i några ka-
pitel upp djur och växtlighet i den nya

världen, de stora upptäckterna, india-

nernas ursprung, myter, sagor och

sägner, samt sitt eget möte med india-

nerna, men det väsentliga i boken är

det budskap som likt ett nödrop och

en ödmjuk bön genomlyser den och

uppenbarar avsikten med den: "Rädda

indianerna". Låt den folkspillra, som

överlevt piskan, elden, hungersnöden,

folkförflyttningarna, barnaroven, våld-
täkterna. de barbariska levnadsförhål-
landena, den själsliga förnedringen
och allt annat vidrigt, få upprättelse!
Etnograferna måste få stöd av den all-
männa opinionen och det kan de en-

dast få genom en vettig och systema-

tisk informationskampanj. "Folk har

rätt att veta. Rätt och skyldighet. Att
acceptera skandalen, att finna sig i att
dylika missgärningar förövas är att
själv bli medbrottsling."

H. L.

Mord i Amazonas. 500 års indianutrot-
ning. Av Jacques Maunier och Anne-
Marie Savarin. Bokförlaget Pan/Nor-
stedt, Stockholm 1969. 178 sid.
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lertid på manstänkande i Sovjetunio-
nen likaväl som annorstädes . . . Ten-

densen är fortfarande att män i första
hand tar de ledande jobben . . .

Börjar man granska f rekvensen

l<vinnor på verkligt betydelsefulla pos-

ter inom politiken så blir det helt klart
att det är männen som bestämmer. . .

Av kommunistpartiets totala medlems-
kader är blott en femtedel kvinnor.

En märklighet är ocl<så att Sovjet-
unionen som en gång i den berömda
legationschefen i Stockholm, Alexand-
ra Kollontaj, hade världens första
kvinnliga ambassadör, idag så gott
som helt saknar kvinnor i kvalificerad
diplomatisk tjänst (undantag Soja Mi-
ronova vid den sovjetiska FN-beskick-
ningen i Genöve).

Sovjetunionen kunde kanske ha

l<ommit längre när det gäller att åstad-
komma en fuilständig jämlikhet mellan
könen om man redan från början hade

intresserat sig mera för att påverka

även männen .. -

I Sverige brukar vi ha lätt att finna

förklaringar till det låga antalet kvinn-
liga riksdagsledamöter. Nu i enkam-

marriksdagen är de 48 av 350. Vi bru-
kar framhålla kvinnornas dubbelarbe-
te, särskilt genom bristen på barnstu-
gor och även eftersläpningen i flickor-
nas utbildning. Denna bok visar att
kvinnor i Sovjet har i viss mån samma
svårigheter trots lagstadgad likalön
och ungefär lika många kvinnor som

män i yrkesarbete.
A, A.

Kvinnor i Sovjet. Yrkesliv och könsrol-
ler i försia socialiststaten. Av Sture
Stiernlöf. Bokförlaget Prisma, Stock-
holm 1970. 128 sid. Pris 12: 50.

Detta är en utrnärkt bok. Den har tyd-
ligen fått mycket bra recensioner så
jag skall nöja mig med en rad citat:
Boken handlar om sovjetiska kvinnors
möjligheter att på lika villkor hävda sig
vid männens sida inom sovjetsamhäl-
let.

"- Kvinnorna i det här landet har

fantastiska möjligheter. Men riktig
jämlikhet har vi inte än. Det är fort-
farande kvinnan som sköter om man-

nen, hushållet och barnen. Papporna
måste lära sig hushållsarbete. Annars
blir det ingen rättvisa." (Kvinnlig f. d.

pansaröverste).
Kvinnorna må ha vunnit rätten till ar-

bete, men de kräver oc[<så rätten till
fritid... 1928 var 24 procent av alla
yrkesarbetande i Sovjetunionen kvin-
nor. 1 968 50 procent.

Princioen lika lön för lika arbete är
grundlagsstadgad och konsekvent ge-

nomförd . . . (här ges en rad sifferupp-
gifter). Siffrorna är imponerande men

vad de inte säger är hur tjänsterna för-
delas mellan könen . . . Allt tyder emel-
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Det är ofta någon speciell händelse,

som får oss att fatta våra beslut, som

får oss att göra de val som är svåra.

När vi sedan har fattat besllrtet eller
gjort valet, vet vi, att detta var det en-

da, vi kunde besluta eller välja, att det
egeniligen aldrig hade funnits någon

annan möjlighet. Men vi ville så att
säga ha en bekräftelse, ett intyg på,

att det vi gjorde var rätt. Kanske för
att döva ett dåliEt samvete eller för
att stärka en svag vilja, ingjuta mera

kraft i vår handlingsförmåga.
Det var en händelse som kom den

grekiske invandraren, huvudpersonen i

Theodor Kallifatides bok "Utlänning-

ar", att inse, att han inte kunde åka

tillbaka till sitt land igen, att han hade

ett nytt liv framför sig och att han kun-

de börja leva igen. Flan hade landat.

Språnget han försökt hade lyckats.
Efter några tragiska upplevelser och

en olycklig kärlek insåg han, att han

måste lämna det förflutna bakom sig.

Och just detta, att ha ett nytt liv fram-
för sig, blev det som kom hans kärlek
till en ungersk judinna att framstå som

ett omöjligt förhållande. Han ville inte

stanna i ett halvhjärtat stadium. Han

ville inte bygEa upp en samvaro med

andra utlänningar, som otvivelaktigt
bara skulle komma att stanna vid, att
man "tillsammans klagar på och kriti-
serar det land man hamnat i". I en fre-
netisk iver att bygga upp ett nytt liv
offrar han så sin kärlek till Maja. Som
svensk tycker man, att det är närmast

en fanatisk önskan om något fullkom-
ligt. Och denna satsning på att bygga
upp ett nytt livl Vad är det för rädsla,

för hysteri, som får mänskor att tro,

att vi någonsin kan komma ifrån vårt
förflutna. Och varför skall vi göra det?

Det förflutna är ju en del av oss själva,
det som har format oss och fått oss att
fatta våra beslut och fått oss att gå

vissa vägar. Och denna förväntan man
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ställer på ett nytt liv! Kanske kan ald-
rig vi, som levat i ett land med fred
och relativt välstånd, förstå denna
krampaktiga strävan efter ett nytt liv.
Ett liv sonr står som en drömbild fram-
för oss. En fara, som jag tror finns i

detta är, att man försummar att leva,
förlorar livet självt under tiden man
drömmer om det. Man kan bara önska,
att invandrarna i gemen inte stälier så
stora krav på sitt liv i det nya samhäl-
let, att det alltid kommer att förbli en
hägring.

En dröm om kärlek, inte bara om
bröd och arbete följde invandrarna.
Hatet som härskade därhemma, hård-
heten, orymheten ville man komma
ifrån. Men redan den första promena-
den i Stockholm visar att våldet, hård-
heten, grymheten finns även i det nya
landet. Efter inblandningen i ett slags-
mål vaknar en ångest, som sedan
kommer att finnas kvar.

Genom tillbakablickar får vi följa
både huvudpersonen och hans kam-
rater tillbaka till deras respektive hem-
miljöer och utgångspunkter och vi
kommer att märka, som författaren sä-
ger, att Grekland följer dem överallt.
Kanske det är just därför, som hr-rvud-
personen Kalafatis så innerligt vill
skaka av sig sitt förflutna, skaka av
sig Grekland med vad det innebär av
trångsynthet, inskränkthet, våld och
hat, men också av ömhet, innerlighet
och sårbarhet.

Den lilla kretsen kring Kalafatis
upplöses. Två dor, en återvänder till
Grekland, en kommer i fängelse för
narkotikasmuggling. Kalafatis är den
ende, som ser ut att gå en framtid till
mötes. Alla har kommit för att få bröd,
arbete, kärlek. Vad fick de? Hurudana
blev de?

Maria, som från början var lycklig,
som trodde att hon funnit friheten bör-
jade snart att "känna det stora, massi-
va tysta våld som härskade även i

Sverige". Maria upplever också den
svenske mannens tysthet, hans fartga-
lenskap, hans oduglighet som älskare,
men det är dock hennes landsmän.

som ger henne dödsstöten, när de

slog, sparkade, band och våldtog hen-
ne. Sedan tog Maria sitt liv. Var det
Sveriges eller Greklands fel?

Maria hade också förstått att kvin-
nan exploaterades även i Sverige.
"Den enda jämlikheten som kvinnorna
i Sverige hade fått bestod i att de fick
betala för sig, för övrigt var mannen
lika suverän här som i andra delar av
världen, bara mera hycklande, undan-
glidande . . ."

Och Kalafatis båda l<amrater har
inga höga tankar om den svenska fri-
gjordheten "men detta hindrade dem
inte att dra full nytta av den".

Kalafatis går vägen från städare, dis-
kare, kaffekokare till nattportier, tid-
ningsutbärare. Sedan inträffar händel-
sen som får honom att besluta sig. En

akut ledgångsreumatism och sedan en
natt en dröm där hans förflutna glider
baGt. Han känner inte igen sig i Aten.
Han kan inte höra vad hans far sade.
Han ser sin mor för'svinna i tunnelba-
nan. Han är på ett sätt fri men "inte så
särskilt glad".

Jag vill inte ge mig på att berömma
Theodor Kallifatides stilistiska förmå-
ga. Det skulle kanske bara bli en upp-
repning av alla de lovord för sin svens-
ka han fått i tidigare recensioner. Men
några av mina intryck vill jag återge.

Man förstår invandrarens ödslighet,
ensamhet, hemlängtan och övergiven-
het när han stiger av tåget på Stock-
holms central. Man förstår hans van-
mäktighet inför utlänningskommissio-
nens bokstaveringskonst, hemlösheten
på gator och kaföer och hyresrum.
Man förstår längtan efter kärlek och
ömhet. Men man förstår inte det stän-
diga cirklandet kring den sexuella in-
tressesfären. Ar alla erektionerna och
all onani en eftergift för nutidens por-
nografiska frosseri? Om inte, så blir
intrycket som stannar kvar onekligen
att grekens personliga centrum är
hans penis och invandrarens problem i

första hand hans sexuella. Detta kan
bli en farlig bekräftelse på de förutfat-
tade meningar som många svenskar

har om utlänningar. Därfor kan Theo-
dor Kallifatides bok bli ett vapen i

harrden på dem som vill motarbeta in-
vandrarnas acklimatisering.

Ytterligare ett problem ser jag i för-
fattarens p,åpekande, att invandrarna
inte på något sätt får någon möjlighet
att arbeta tillsammans med svenskar-
na. lnvandrarnas erfarenheter räknar
man för intet. Man behandlar dem som
vanföra barn, som måste tas om hand.
"Svensken närmar sig problemet som
en vårdare, inte som en medarbetare
och han stiger ner från sin himmel . . ."
En sådan behandling fjärmar svenskar
och invandrare frän varandra. Om det-
ta förhållande är riktigt, vilket vi kan-
ske dock måste tillstå att det är, ät-
minstone till en viss grad, är det san-
nerligen tid att Sverige förstår att ut-
nyttja de möjligheter som kan finnas
i samarbetet med invandrarna.

Kallifatides bok handlar om några
greker. Det är ett fåtal han beskrivit.
Huvudpersonens egna erfarenheter
måste av vad som framgär av hand-
lingen röra sig om en mycket kort pe-
riod. Han hinner inte mycket mer än
att börja. Otvivelaktigt baserar han
dock sin berättelse på oändligt många
fler personer och erfarenheter. Men
en fråga återstår dock att besvara i

invandrardebatten. Har invand rare frän
andra nationer samma problem? Upp-
lever exempelvis öststatsflyktingar si-
tuationen på samma sätt?

H. L.

Utlänningar. Av Theodor Kallifatides.
Bonniers forlag, Stockholm 1970. 163
sid.
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nets förutsättningar och önskningar.
Hur litet vi lyssnar. Så föga demokra-
tiska vi är.

Anne Marie Gärds bok är visserli-
gen drabbande för samhället. Men

framför allt väcker den känslan av i

hur hög grad vi behöver ett nytt sam-
hälle, en ny mänska. Med större to-
Ierans, inkännande, fantasi och gene-

rositet. Mindre konventionell, förstel-
nad, lynnig och prestigelysten. Nicke
skulle klara sig bättre då, och många

med honom.
"Vi Mänskor" har också låtit en 1B-

årig bokbinderiarbetare, Bengt Pet-

tersson läsa "Nicke, '15 år". Hans re-

cension foljer här nedan.

K. W.

Först skall jag ge boken ett stort
plus, for att den belyser vad som kan

hända och har hänt föräldrar och de-

ras barn. Det handlar om Nicke, 15 år
och hans mor, hur dom kommer isär
från varandra när Nicke börjar skolka
från skolan, och bor.lar sniffa thinner
och dricka ö1.

Mamman försöker få hjälp, hon kon-

taktar barnavårdsnämnden och andra

institutioner som hon snabbt iappar
förtroendet för. Hon ser hur allt sköts
över en massa papper, och ser att Nic-

ke blir sämre av allt som sker omkring
honom.

Därför tycker jag att du skall läsa

boken och bilda dig en egen uppfatt-
ning om vad som händer och sker, för
att det kan lika gärna gälla ditt barn.

Det enda jag tycker saknas och inte så

lite heller är att det inte finns något i

boken som belyser vad man skall ta
sig till, det finns inte mycket att välja
på när man behöver hjalp (synd), men

läs boken den är intressant och nyttig
att läsa.

Bengt Pettersson

Nicke, 15 år. Brev till en övervakare.
Av Anne Marie Gärd. Wahlström &

Widstrandserien Nul Stockholm 1970.

164 sid. Pris 14: 50 kr.
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Det är ingen tvekan om att "Nicke, 15

år" förmedlar ett verklighetsmaterial.
Författarinnan, Anne Marie Gärd, be-
rättar i dagboksform om sin son Nicke
från våren '1961 , då han börjar skolka
från skolan, till augusti 1970, då han är
på rymmen från en ungdomsvårdsan-
stalt.

Boken vill vara en anklagelse mot

samhället och dess bristande vårdre-
surser, den stela byråkratin i handha-
vandet med mänskor. Kritiken går
fram 

- men den har också satt in från
många andra håll, inte minst från so-
cialarbetarnas egna led. De har ut-
tryckt krav på att få arbeta menings-
fylldare, mer dynamiskt.

Intressantare, i mitt tycke, är "Nic-
ke, 1 5 år" genom den fruktansvärt på-

tagliga bild den ger av de ungdomar
som glider omkring i samhällets ut-

kanter (i alla betydelser), håglösa,
känsliga, desperata. Och den strängt
taget lika skrämmande bild den ger av
oss vuxna och föräldrar. Klåfingriga,
beskäftiga i vår kärlek och dominans

överbeskyddar vi våra barn, vidtar ryc-
kigt lika ogenomtänkta som förtvivlade
åtgärder, försöker ändra deras person-
ligheter efter vår vilja, inte efter bar-
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Att sälja en statsman
Boken är skriven av en ung medarbe-

tare i Nixons stab och skildrar valkam-
panjen 

-68 
"bakom kulisserna". Det

var ett h,årt jobb att få folket att glöm-

ma bort hans tidigare misslyckanden
och göra honom till den starke man-

nen som utstrålade hopp och ingav
förtroende.

Visst har vi insett att valet, som så

mycket annat i USA, till stor del är

frågan om vem som gör bäst reklam

för sig. Men det är nog inte många

som vet hur stor del. Det får man verk-
ligen besked om i boken.

Det är nog rätt som det står i bak-

sidestexten att den "öppnar skräm-
mande perspektiv mot år 2000", men

det är faktiskt också en mycket rolig
bok och jag rekommenderar den gär-

na.

Helena Birmann

Att sälja en statsman. Av Joe McGin-
niss. Rab6n & Sjögrens förlag, Stock-
holm 1970. 215 sid.

fag skiter i uarenda
jäula pundhuve
Ett tydligen självupplevt material läg-
ger Erik Torstensson fram i denna bok
om femtio dagar på en ungdomsvårds-
skola för flickor. Författaren erbjuder
inga lösningar, bara förståelse och

medkänsla i denna klara rapport om

läget. Man kan hoppas att den i sin

tur föder en större förståelse för de

svåråtkomliga och svårbehandlade
problem som ungdomsvården i dag er-

bjuder. Bokens förtjänst ligger i denna
lågmälda autencitet.

K. W.

Ja skiter i varenda jävla pundhuve. Av
Erik Torstensson. Rabön & Sjögrens
förlag, Stockholm 1970. 164 sid. Pris
12:50 kr.
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Hertha
Med anledning av att en ny upplaga av Fredrika Bremers roman "Her-

tha" nu utges på Asklid & Kärnekulls Förlag höll Fredrika Bremer För-

bundet en mottagning i sina lokaler på Biblioteksgatan i Stockholm.
Docent Karin Westman Berg som skrivit inledningen till nyutgåvan

talade om romanen "Hertha" och dess aktualitet i dag.

Bibliotekarie Erik Eriksson från Kungliga Biblioteket höll ett kort
anförande kring den Fredrika Bremer-utställning som han varit för-
bundet behjälplig med att anordna och som visas idess lokaler.

"Hertha" och Ernst Ahlgrens "Fru Marianne" som kommer ut sam-
tidigt är de inledande romanerna ien serie aktuella klassiker som för-
laget kommer att ge ut framdeles. Bland annat kommer till våren Sven
Stolpes "l dödens väntrum" och preliminärt i september August
Strindbergs "Från Fjärdingen till Svartbäcken" samt Ernst Ahlgrens
" Pengar".

"Vi Mänskor" hoppas i nästa nummer återkomma med några ord
om "Herta" och "Fru Marianne", samt så långt sig göra låter ifort-
sättningen folla upp serien aktuella klassiker med anmälningar.

Elin Wägners "Väckarklocka" skulle också för övrigt vara önsk-
värd att se nyutgiven.
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BROMMA:

Expresslotter Snabblotteri

Tombolalotter Kvicklotteri

Lägre priser, snabbare leperanser

Illustrerad prislista på begäran

G. V. GAJNER AB
Alviksvägen 47,

Box i5039, 76I 15 Bromma
l'cl. 08125 84 00.

GöTEBORG:

[önsmqnsgårdens
Tobqk

Tel. 54 45 72

Välkommen till Sovjet Se Volga och Dniepr
Kasta loss för 11-dagarskryssnir-rg på Europas största ellcr tredje flod. Njut, koppla
hugg, simma, solbada och fiska. Fiskedon finns ombord, liksom instruktör. Fångsten
rar vid någon av dagens trc måltider. Bärgar du cn stör får du betala 50: - för ett
den skulle innehålla tio kg av dcn bcgärliga delikatesscn

Volgakryssningarnas avresedatum från Ka.zan: 216, 117, 2317 och
1418; i motsatt riktning från Rostov vid Don:2016, 1217,318 resp.
25 8. Upp.ehåll görs i Ulnanovsk, Chiguli, Togliatti, Balakovo och
Volgograd. Pris: frin 435:- tlll 920:-.

Dnjeprkryssningen inleds i Odcssa 4/B och går via Cherson, No-
vaja Kachovka, Zaporozije, Krcmentjug, Tjerkassy och Kanev till i _
Kicv. Pris; från 52ö, - iill 1.065: -."' ******" -Priserna inkluderar allt undcr kryssninger.r. M.a.tsedeln är lika för mffiffil
alla resenärcr medan förläggningcn'"a.iciar. Tillkommcr resa fråtr ffi
hcmort till avgå.gsharnn. Dctaljerat program för kryssnirrgar erhål- 

'.',,,.,,'i,,',',.,.,ffi.,,,les av cr rcsebyrå cllcr dirckt från

lntourist
Scrgelstorg 21, 115 67 Stockholm. Tcl.: 08121 59 34, 21 53 76.

Jag önsker upplysningar om rcsor i Sovjetunionen ! Specicllt res-

mål:

Postnr o. adr.:

av, gör minnesrika strand-
anrättas kocken och serve-
kg kaviar, men ej mer om

ffj

:::i
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För Vietnams kvinnor och barn

Det kom åtskilliga julklappar till Vietnams
barn som svar på vår vädf an i iulnumret.
Tack för det, alla goda givare! Den som till
äventyrs inte hann med rtt skicka in en slant
då vet ju att det aldrig är för sent att göra
det. Behovet rv bistånd är storr och vår in-
srmling måste oförtrutet fortsätta.

Som vi tidigare berättat sker redovisning-
en direkt till representinter för Vietnams
kvinnoförbund och FNL. Under lgZO redo-
visade vi sammanlagt 6.OOO dollar vilket i
svenska kronor utgör 31.491:75. Det skedde
vid fyra olika tillfällen: i ianuari då vi ha-
de besök av fru Le Thi Cao från FNL sam-
man med den lilla Vo Thi Lien från Song
My och den 2l-åriga Pham Thi Lien, i mars
vid konferensen för Vietnam i Stockholm.
där representanter f ör FNL och Nordviet-
nlm deltog, i november då Ma Thi Chu och
Tran Thi Hanh f rån FNL var våra gäster
och slutligen vid årsskiftet då vår ordföran-
de Eva Palmrer besökte Hanoi. Som ni ser
är kontakterna numera så täta att vi alltid
kan redovisa direkt till våra vänner.

Och nu till rcdovisningen ivår ridning:
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