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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska kvinnors vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades

föreningen Frisinnade kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

och för kvinnornas likställighet. Ar 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då f ick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande ifull 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 ialla länder och med all

kraft deltaga isträvandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.
Är 1946 anslöts Svenska kvinnors vänsterförbund (swedish women's left

federation) till Kvinnornas demokratiska världsförbund (KDV)'

KDV har 1967 anslutna organisationer i74 länder med omkring 200 miljoner

medlemmar. Dessutom har KDV kontakter med kvinnoföreningar i ytterligare

45 länder.

Vi Mänskor eller Vi Människor
När vi beslöt oss för Vi Mänskor var clet viktigaste skälet att rr.ränskor är
kortare. Svenska akaclerliens ordlista sägcr att trränskttr anr'ärtds pt)et. o'
vard. och ialla samm.rns;ittningirr som t. cx. nränskor'änlig anr'änds den cnk-
lare stavningen i vitter stil. I 

-uttalet linns ir-rgen skillnad. Och så har man
ju nänskligtet och dc mänskliga rättighcterna.

Internationella kvinnodagen
i Vietnams tecken
Ert starkt uttryck för solidariteten rned Vietnarrs kvinncrr blev det r-nöte

SKV:s Stor-Stockholmsdistrikt anordnade clen 8 nrars, Internationella kvin-
nodagen i Stockholms stadsmuseunt.

Inför en talrik publik ga,,' Sara Lidman glin-rtar av krigcts vardag_ i Viet-
nam och efterson-r vänner från FNL:s inforrr-rationskontor iron-rmit till ntötet
passade hon på att ställa frågor om cle vietnar-nesiska kvinnornas situation
Lch deras insätser i kampen för friheten till chefen för FNl-representatio-
nen i Sverige, Le Phuong. Sorn beredvilligt svarade och tecknade bilden av

den vietnaniesiska kvinnan, sådan som vi r-nånga gånger sett henne förkropps-
ligad i TV i Nguyen Thi Binhs gestalt."Skådespelerskän Lena Granhagens medverkan blev också. oförglömlig:. i
en stor och skön dikt lät hon en av Vietnams stora skalder komma till tals,
Huy Can, som för övrigt är Nordvietnams kulturministc^r. Vi återger_ diktcn
på atr.ran plats i detta nummer, synd bara att vi inte kan åtcrgc Lenl Granha-
gens röst. TacL, Lena, och tack, Ola Palmacr, som ör,erfört dikten till svertska!

I ett uttalande som anrogs av mötet krävdes att regeringen skall erkänna
FNL, den enda sanna representanten för Sydvietnams folk'

Det blev också ett bra ekonomiskt resultat av mötet - 1.414 kronor -
tack vare alla köpglada kring kvällens tombola och tack.'"afe.de. g.oda vän-
ner som skänkt 

"itä 
a" undeÄara vinsterna till denna. Hela behållningen går

till de vietnan-resiska delegaterna vid kvinnornas världskongress i juni, då

kvinnor från alla kontinenter samlas i Helsingfors.
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oaVARLDENS UNGDOM

En preiiminiir rapport oln ;.tngdomsltroblem
har under ledning aa anrbassadör Inga Thors-
son utarbetats ztid Fl,{-sekretariatet. Den utgör
ett sadr på en resolution från ECOSOC (eko-
norniska och sociala rådet) och bebandlas na
au FN-kommissionen för den sociala wtaeck-
Iingen.

Rapporten säger att unga rnänniskor i stort sett är
idealister vilka gillar förändringar och är redo att
anpassa sig till nya situationer som lovar ökad till-
fredsställelse även om riskerna är mycket stora.
Man säger också att ungdomens behov kan inne-
bära en, fara om man inte tar nog hänsyn till dem
när samhällsutvecklingen planeras ty de unga har
stora förväntningar och om desse gäckrs kan fram-
steg allvarligt försvåras.

"IJngdorn" betyder i repporten en ålder mellan
12 och 25 ir. i\r 1,965 fanns det omkring 500 mil-
joner i dessa åldrar. Mer än hälften av världens
befolkning vxr under 25 är, av dess:t fenns 59 mil-
joner i Afrika, 322 milioner i Asien och 44 miljo-
ner i Latinamerika. Man räknar med att de unga
i världen skall öka i antal med L50 miljoner från
1970 till1980. Detta innebär, säger man, att världs-
opinionen alltmer blir ungdomens opinion. Gene-
rationsklyftan kommer att öka i oanad grad. Pre-
stige och status förskjuts reclan nu snabbt från de

gamla till ungdomen. Och cienna ungdom har enor-
ma möjligheter. Världen kan komma att utvecklas
snabbare och avancera längre än någonsin tidigare.
De flesta unga visar redan otålighet. Vad som nu
ter sig som ett problem kan bli en faktor i utveck-
lingen.

Rapporten behandlar seclan olika problem. U n-
dernäring och äggvitebrist i barndomen kan
sätta spår genonl åren. Fortfarantle är u t b i I d-
n i n g bristfällig för ett stort antal barn i utveck-
lingsländerna. Detta trots att deras regeringar sat-
sar hårt på undervisning, ibland 4-6 procent av
nationalinkomsten. K enya till exempel beräknas
använda proportionsvis lika mycket för utbildning
som Sovjetunionen och mer än Förenta staterna.
Lärarproblemet år stort. Ofta är undervisningen
felaktigt upplagd. Man glömmer att i utvecklings-
länder omkring 80 procent av befolkningen torde
behöva livnära sig på jordbruk ända till slutet av
detta århundrade.

Frågan om en s)'sselsättning sådan veder-
börande önskar den är rnåhäncla den avgörande för

ungdom idag. II-,O hrr beräknlt arbetskrlften un-
der tjugo år till 230 miljoner 1970 och 264 nil-
joner 1980. Ett annat stort problem är urbanise-
ringen. Ungdomen dras till städerna.

Det är tillfredsställande och med Inga Thorssoir
i ledningen inte oväntat att man överallt talar om
dc unga. Först efter ett tjugotal sidor kommer ett
kapitel om unga kvinnors och flickors speciella pro-
blem. Man säger dock där att universellt finns trots
allt en tendens till samma villkor för pojkar och
flickor, för män och kvinnor.

Intressant är också kapitlet om d e u n g a s d e l-
tagande i samhällets ledning. Man på-
minner om studentrevolterna, oln ungdomsmar-
scher och demonstrationer ända ned till lågstadiet
i skolor . . . 1,968 förekom studentdemonstrationer
i mer än 50 länder. UNESCO har fäst uppmärk-

Ungdom i Kenya. Foto: Riwkin, Stockholm.
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Världens ungdom
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Ungdom i lndien.

samheten vid clen ökade generationskonflikten. Man
säger ett detta är en så komplicerad fråga att den
kräver omfattande studier.

Man går ävcn in på frågan om xntisocialt
beteende och dess orsaker. I de rika länderna
finns dct djupare orsaker än fattigdom som sådan,
rnan pekar på missnöie med orättvisor och på leda
vid livet. Här ko,mmer också problemet om fritid
in. Scdan 1900 har arbetstiden minskat i genom-
snitt från 60 till 40 veckotimmar.

I fråga om nödvändiga åtgärder understryks
starkt behovet av nationell planering på
hög nivå och inte bara tillfälliga åtgärder i en
krissituation. I detta sammanhang framhåller man
att cle unga i relativt rika länder oroas av att leva
i en ytlig teknologisk-teknokratisk epok, de är otå-
liga över att inrikes- och utrikespolitik sköts enligt
ga.mla normer och de är klart ovilliga att ta del i
förhålland€r Sorrl de ogillar. De tycks söka efter
nrenirrg och ändamål med livet utöver ägodelar,
trygghet, komfort och nöjen. Samtidigt som unga
människor kan förkasta vissa moraliska värden sö-
ker Ce, tycks det, att rätta till sociala, ekonromis-
ka och politiska orättvisor. De vill utjämna skill-
naclcr i levnadsvillkor, göra diskriminering olaglig
och se till att deras länder blir inte bara rikare utan
bättre. Offentliga och privata myndigheter söker
nu efter utvägar att nå de unga och uppmuntra

2

ungdom och studentaktivister att ta del i positivt
cch skapande arbete och inte nöja sig rned de nega-
tiva protesterna...

I utvecklingsländernr ligger problemen annor-
lunda till trots att ungdomen är universellt solida-
risk och hyser sarxma önskan om social rättvisa
och delat ansvar för samhället. Här gäller det mera
att få del av det ökade välståndet även om resur-
serna är knappa. Man plågas av det kvarstående be-
roendet .rv utlänclsk hiälp. Det finns alltjämt på
sina håll en tendens att betrakta de unga som en

minoritetsgrupp.
Aven utan ökade tillgångar för man in ett dyna-

miskt element när utvecklingsfrågan framställs som
en stor kamp av ungdom för ungCom. I de flesta
utvecklingsländer är den just detta . . .

hlaturligtvis har vi här endast kunnat antyda
innehållet i denna viktiga och fördomsfria rapport.
Vi hoppes xtt den blir översxtt till svenska.

Morgondagens ungdom på Kuba.

t. I ',#
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Urrgdom och rra;rkotika

SKV-möte i Stockholm
Förra våren beslöt Stor-Stockholms ciistriktsstyrelse
att arbeta r-r-red narkotikafrågar-r. Missbruket höll på
att sprida sig till allt yr-rgre kretsar ocl-r vi fick en

känsla av att något måste göras och göras snabbt
om samhället skulle önska ör'erleva. En kor-r-rmittd

beståendc av fyra medlemmar utsågs och ett inten-
sivt arbete tog sin början. Vi läste teoretisht mate-
rial, san-rladc tidnir-rgsurklipp och fick snart kon-
takter med läkarc och socialr'årdare, som dagligen
hade kontakt med narkotikamissbrukare, med för-
äldraföreningen nlot narkotikarnissbruk och många

"rndra. Alla mottog oss n-red öppna 
^rmar, 

glada åt
att vi viile enga€iera oss i denna fråga. Alla var lik-
som vi ör'ertygade att det hade gått så långt, att
samhället måste ingripa på ett annat sätt än hittills
och att den enskilde missbrukarcn hade sn-rå chanser
att klara sig själv ur det hela.

Vid ett offentligt möte nred fullsatt hus den 13.1,1

1968 bildades en kommittd sorn skulle uppvakta
statsminister Erlander. Den 9 dec. 

-blev vi mottagna
av honom och r-rär foraldraforeningens representant
berättade om sin kan-rp för att kunna hålla i gång
en verksamhet på en gård i Värmland, dit n-rissbru-

kare hade sänts för avvär-rjning och hur man saknade
resurser och hade tiggt ihop pengar till det blev stats-
ministern rätt skakad. En glad överraskning var ett
par hundra ungdomar från Bandhagcns Antinarko-
tikaförening som på ett fint sätt försökte övertyga
och hjälpa sina skolkamrater och uppmanade alla
andra skolor att bilda liknande föreningar.

Statsrninistenr lovade att överväga snabba åtgär-
der. Vi hade komrnit just vid en tidpunkt då er1

ung flicka hade hittats död i ett hotell och allmän-
heter-r va.r ytterst uppbragt och fordrade snabba åt-
gärder särskilt mot langanra.

Vi fick genom vårt arbete n-råuga nya kontakter
och vi fick uppleva att ett gott kollektivarbete kan
ge resultat och bryta den isolering som vi ofta an-
nars arbetar i. Nu tänker vi fortsätta att arbeta
med narkotikafrågan med koncentratiou på efter-
vården.

Margot Mårdh

SKV-möte i Malmö-Lund
Den 7.3.69 anordnade Malmö-Lund-avdelniugen
ett möte om narkotikamissbruket. Huvudtalare var
1:e socialassistent Gösta Lidbo. Har-r redogjorde bl. a

för sina erfarenheter som barnavårdsnämndens as-

sistent på Polishuset och deltagare i den s. k. r-ratt'
patrullen.

Man räknar uu med omkring 1.500 unga miss-

brukare i Malmö, det gäller fran-rför allt hasch- och
amfetaminrnissbruket. Hasch är mycket populärt
bland ungdomar och anses av dessa helt ofarligt. Man
vet dock att många övergår sedau till starkare me-
del och blir avancerade rnissbrukare med starka kri-
minella tendenser för att skaffa perlgar till r-rarko*

tika. Dessa ungdomar utvecklar ett starkt psykiskt
beroende av medlet, som ersätter ett naturligt välbe-
finnande och ger sken av lycka, rnen soln i själva
grunden är en verklighetsflykt.

I diskussionen deltog bland andra en grupp vän-
ster-radikala ungdomar, socialassistenter, en läkare
och en representant för Fredrika Bremerförbundet,
som bjudits till mötet. Man var övereus om att nar-
kotikamissbruket var ett socialt problem sorl inte
kan lösas enbart med skärpt uppiysniug, "antiknark-
propaganda" och bättre vårdresurser för rrissbru-
kare. Det gäller att försöka förebygga det psykiska
narkotikabehovet genom att i större utsträckning
än vad nu sker ge ungdomen vad den behöver för

Foto: Ateljå Bellander, TlO, Stockholm.



Ungclom och narkotika

sitt välbefinnande: självförtroende, medbestämman-
derätt, engagemangbehov och gemenskap. Vår mil-
jri måste utformas så aw den motverkar vår isole-
ring, vardagsstressen och brister-r på meningsfull och
fascinerande fritidssysselsättnir-rg. Komnrersialisrnen
och popkulturen med dess nerknarkade icioler främ-
jar narkotikamentaliteten, menade erl av ungdomar-
na. Vi kan inte bli av med problemet orn inte hela
samhällssystelner förändras, menade en annan. Starkt
vidgad yrkesutbildning och trygghet i samhället
skulle hjälpa många som "går och driver" och blir
nrissmodiga, sedan de slutar skolan, tyckte en tredje.
Att skicka dessa ungdomar till ungdomsvårdsskolor
löser sällan deras problen-r, n-rår-rga fortsätter med
missbruket i skolan. Vistelsen på ungdomsvårdssko-
lan kunde göras mera rneningsfull om n-ran fick en
riktig yrkesutbildning, som ev. kunde avslutas på
ell ordinär yrkesskola. Avslutningsvis nämnde ass.

Lidbo polisens roll i narkotikaaktioner och avslöja-
de att polisens relativa passivitet i många fall beror
på att rnan på grund av bristande vårdresurser inre
kan ta hand om alla anhållna.

Helena Svantcsson

Konkret vård åt narkomaner
"När började du knarka för första går-rgen?" "Den

första silen tog jag för sju år sen och sen dess har
jag varit på 1Z (sjutton!) olika anstalter, I-ångbro,
Ulleråker och så, der var för jävligr!" svarar blon-
da, söta Lena, 24 är gammal. Och jag vet att hon
rrots sina unga år är obotligt leversjuk, att hon har
rynrt från de flesta s. k. vårdanstalter, att polisen
har hämtat henne gång på gång och att hon inte har
kunnat förverkliga sin stora dröm - att bli jour-
nalist.

"Och du då, Peter?" "Jag lärde mig knarka på
kåken (Norrtälje fångvårdsanstalt). Du anar inte
vad friskt det langas på sådana ställen, alla är mer
eller mindre nerknarkade. Men här år det första
stället, där man verkligen själv viII gå in för att
låta bli skiten", säger robuste Peter med flackande
ögon och kallsvetten på händerna.

Med "här" menar 2O-åringen Frykgården utanför
Kil i Värn-rland, det första rehabiliteringshem för
narkotikaskadade ungdornar, sonr startades och drivs
inte av någon myndighet utan av en samling despe-
rata men handlingskraftiga privatpersoner som har
sammanslutit sig i Föräldraföreningen mor narko-
tika.

4

Vi, clvs. tre förtroendevalda och cu ung social-
assisteut från Solna stads socialnämnd, sitter rned de
tio ungdomar som just nu finns på Frykgården i den
lilla nratsalcn och pratar. Samralet är livligt, ung-
clomarrra är förvånansviirt låttpratade och ibland
nästan forcerat angclägna att delge synpunkter på
de egna problernen och samhällets åtgärder och atti-
tyder emor dem. Alla förklarar ensrämmigt att Fryk-
gården var det första positiva i deras unpia merl re-
dan illa tilltygade liv. De berörnde frånvaron ar. all
sorts anstaltsatmosfär och mentalitet och talade r-räs-

tan rörande uppskattande om dct förtroendefullir
förhållandet till För;ildraförcningens ordförande, Rut
Boncll. Denna srnåväxta och attraktiva kvinr-ra lrar
nred en okuvlig energi kämpat för sitt måI, att ska-
pa ett eftervårdshem åt unga narkoma,ner. Hon har
tiggt ihop pengar till inredningen av Frykgården,
själva området och byggnadema har hon fått till
låns av ett stort försäkringsbolag och hon och många
andra inom Föräldraföreningen mot narkotika off-
rar varje minut för att hålla det hela i gång.

Alla ungdolnar bor i enkelrum, pojkarna på den
ena sidan av byggnaden, flickorna har den andra
delen, i mitten finns matsalen, kök, Tv-rum, dusch.
Rummen är små och enkla, men med alla de atti-
raljer som finns i tonårslyorj! var och en får sätta
sin personliga prägcl på sitt lilla rike och popmusi-
ken flödar dagen i sträck. I den mån ungdomarna är
tillräckligt friska hjalper de till med det mesta på
gården, de studerar och några arbetar även på när-
belägna arbetsplatser. Den vackra naturen, den nya
miljön och inte minst den rnjuka armosfären mellan
alla pä Frykgården, stämningen av hjälpsamhet och
positvitet är väsentliga faktorer i läkniugsprocesscrl
på längre sikt.

När man hör dessa ungdomar berätta om sina
personliga svårigheter, begriper man att narkomani
måste behandlas i stor utsträckning på det psykiskt-
sociala planet, inte bara rncd medicinsk avgiftning.

Solna stad har som första kommun köpt två per-
manenta platser på Frykgården, som srår till fc;rfo-
gande åt stadens unga eften'årdsbehövande narko-
maner. Måtte fler komrnuner inse nödvändigheten
att satsa på en adekvat vård åt narliotikamissbru-
kare.

Narkotikadebatten har fått olustiga inslag av
prestige och personstrider. Under ticlen, medan man
cliskuterar utredningar och undersökningar, ökar
narkotikaepidernin med oroväckande fart.

Gör något, men gör det nu!
Hert.r Fischcr



önEBEeo ungdomens stad

Margit Palmacr har tidigare berättat
om barnaaården i Örcbro. Här sleildrar
bon Örebro softt Ungdomens stad - en

titel som Örebt'o t'örvärvarie jubileums-
året 1965 men so?n, är ännu mer berät-
tigad idag.

Men först en smula historik:
I början av 1.940-r.alet hade Orebro bekymmer för
sin ungdom, dels började ungdomsligor med åtföl-
jande ungdomsbrottslighet att vära fram, dels hade
man en oroande ungdon'rsarbetslöshet. Ätgärder dis-
kuterades och det första resultatet blev att Örebro
Ungdomsråd bildades 1.941 på tillskyndan av dåva-
rande landshövdingeir Bror C. Hasselrot och med
anslutning från 45 av stadens ZO ungdomsorganisa-
tioner. Och ungefär sar-r-rtidigt kom den första ung-
domsgården till, i en liten herrgårdsliknande bygg-
nad i centrum, vilken tidigare inrymt ett småbarns-
hern. Möbler - delvis präktiga men något nersutt-
na skinnfåtöljer tiggdes ihop, ledare anställdes
och ur-rgdomar började strömma till. Och det gör
de alltjämt, för Nygategården med sin lite gammal-
dags charm och sin entusiastiska föreståndariuua,
Ingrid Åberg, är alltjänrt ett högst populrirt tillhåll,
något av ett andra hen-r för n-rår-rga ungdornar. Men
de som vuxit ur ungdomsgårdsåldem sökcr sig också
gärr.ra dit för att hälsa på, liksonr de gör på andra
gårdar. Så såg j"g på en av gårdarna erl garrska
stadig herre rned mustasch och undrade om det var
en ledare - nej då, ciet var en före detta medlem
sorn brukade titta in.

Verksamheten r'äxer
Sedan denna tid har verksamheten oavbrutet byggts
ut, nya gårdar har kornmit till, framför allt i de

nya bostadsområdena sonl kransar staden. Där finns
de för övrigt med redan på planeringsstadiet. Just
nu fir-rirs det ett tiotal, förutom en motorgård, ett
diskotek samt några kvartersgårdar. Och fler plane-
ras. I Vivalla, en gammal bygd dår l6OO-talspoeten
Lars \Wivallius hade sitt barndomshcm, uppför nran
nu sradens hittills största gård med 1.500 kvadrat-
meter samt några kvartersgårdar, som ska disponeras
av olika förer-ringar. Man kan ju undra hur det gått
n.red Lars Wivallius, som iute bara blev en stor poet
utan också en stor filur on-r han på sin tid haft till-
gång till en ungdomsgård! I Mellrirlge, erl ny stads-
del vid det stora mentalsjukhuset, fardigställs just
nu er1 gård n-red tillhörande klubbhern, och i den
gamla brunnsorten och villaförstaden Adolfsberg -
skildraci av Hialnrar Bergnran i Herr von Hanckelr

- invigs iinnu en till hösten. Och yttcrligarc fyra
stycken plaireras. Utbyggnaden pågår i så rask takt
att man börjat undra över om urrgdottlsledarna korn-
mer att räcka till. "Kon-rmer föreningama att kun-
na öka sin ledarkader i takt rned tillväxten av nya
områden, ungdomskullar och lokaler?" heter det i
Ungdornsrådets verksamhetsberättelse för L968.

Andocl< försöker man överlåta mer och mer av
alrsvar och initiativ till ungdomarna själva, bland
annat genom att låta denr utse sin.r egna represen-
tanter i de gårdsråd som väljs på hösten. Och ung-
domsgårdarna har nunrera blivit Föreningsgårdar,
vilket understryker den r.ikt man lägger vid att de

unga blir medlernn'rar i olika organisationer, vilka
i sin tur får gratislokaler på gårdarna och också
har ansvar för dem. Men även föreningslösa unga
är välkomna; i den "öppna verksamheten" kan de
komma och gå sorn de vill, känna sig för och kan-
ske bestärnma sig för att gå in i r-rågon klubb. Oclr
det finns sannerligen ^tt välja på: idrott, friluft,
politiska, kristna, scouter, motor och nykterhet för
att nu nämna några. Dessutom finns det kurser och
studiegrupper i olika ämnen, och flera kan det bli.
Ungdon.rarna är själva välkon-rrra med förslag.

Vad är populärast just nu? Judo och diskotek
blir svaret. Men disk-ussionsgrupper har också sir-ra

fans, och rnånga kor.nmer helt enkelt in för att sitta
och prata och trivas, gärna vid eu kopp kaffe i ung-
don-rskafdet. Det är ingen sol1r förnreuar dem det
efter en lång och tröttande skoldag. Irör övrigt syns

aktiviteten variera: på en gårci tycker lrlan sig finna
att de unga är ganska passiva, på al-rdra är de mera

ludoträning på en ungdomsgård.

h' i..;ffi
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initiativrika och har exempelvis hittat på att själva
dekorera väggarna med målningar. Och på somliga
håll gillar de att dansa - man har även haft dans-
kurser - medan man på andra föredrar att lyssna
till musiken.

Besökssiffran håller sig i genomsnitt till hundra
besök per kväll och gård. Men den varierar, på tis-
dagama ar den lägst, särskilt då High Chaparall
spelades i TV, och högst på fredag^rna) som nu över-
tagit lördagarnas roll. Totalsiffran besök på samt-
liga gårdar beräknades för 1968 till drygt 420.000.

Probler-r-r med narkotika och sprit? Narkotika har
man inte märkt något av, men det har hänt att ung-
domar druckit lite för n-rycket mellanöl på frcdags-
kvällen. Mellanölet ar 1u så lättåtkomligt numera!
Inom Ur-rgdomsrådet är man också lrledveten om att
nya strömningar och faror kan göra sig påminta
men är också beredd att möta dern, gärna med uya
metoder. För inom ungdomsarbetet får man aldrig
fastna i gamn-ral slentrian, öppen blick och förny-
else är lösenord. Och stadens intresse och senerösa
stöd har man ju bakonr sig.

Andra aktiviteter
J\4en man kan inte tala orl uugdot-t-tsverksarnheten
i Orebro utan att nämna något oln annan fritids-
verksamhet. Så har man som ett komplement till
förenirrgsgårdarna lyckats få disponera enkla loka-
ler, äldre villor och liknande, där de unga själva fått
göra om miljön efter eget huvud. En sådan byggnad
är Ranchen i Vivalla by, "The baron Ranch", där
målarglada ungdomar med en konstnärligt begåvad
ledare inomhus skapat ett färgsprakande tonårspara-
dis och utomhus har både husdjur, bollplan och en

dusch.
Fritidsbyar för familjer har man i Anevik på väst-

kusten och vid Skagem, r,intersportanläggnir-rgar i
Kilsbergen och i Äre, dit för övrigt ungdomsledar-
kurserna brukar vara förlagda. För en ständig fort-
bildningsverksamhet pågår för ledarna, rned längre
och kortare kurser, föreläsningsverksamhet och träf-
far, det mesta givetvis i Orebro. Även ungdomarna
har sin information, så besöks alla stadens sjätte-
klasser höst och vår av föreningsassistenter, som be-
råttar om gårdarna och även inbjuder dem till stu-
diebesök.

Men gård arna är inte bara öppna på kvällarna
och inte bara för ungdomar. Redan klockan nio på
morgonen ir-rfinner sig småbarn och husmödrar till
gymnastik, på sina håll utnyttjas lokalerna också till
skolgynrnastik. I-ängre fram på dagen konrnrer pen-
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sionärer och husr-nödrar till studiccirklar och kurser,
n-rusikskolelever san-rt dcltagare i rytmik- och bam-
teatergrupper. Och ibland har man dansklubbar och
t. o. rx. nattklubb mellan halv elva och ett för ung-
dornar över sjutton år.

Allt detta kostar givetvis pcn€lar, massor av peng-
ar. De 5.000 kr varmed staden för ett kvartssekel
sen bidrog till den första ungdonseårderr har vuxit
till ungefär det tuserrciubbla, on.rkring fer.n nriljoner.
Motiveringen var då att "det är av största vikt att
alla tiinkbara åtgärder vidtagas, sonl äro iignade att
stödja och vägleda ungdomen under rådande kritis-
ka tid då så n.rånga upplösancie och nedrivande kr;rf-
ter äro vcrksanrma inom samhällskroppen".

Denna motiverirrg lever vril i viss n-rån kvar, nlcl-r

den har också utvecklats i rner positiv riktning. Som
trrrgdomskonsulenten i Orebro, Giiran B.'Waldön,
uttrycker det: det gäller inte bara att hindra ung-
donren frän att leva bus, det gäller mer och nler att
fostra den i demokratisk anda, till ansvar och sam-
arbete. Detta är målet för r,år verksanrhet - med-
len kan alltid diskuteras.

Just nu pågår i Orebro en vetenskaplii; ur-rdersök-
rring av ungdomanras bostadsa.istånd till fritids-
lokaler, och den kommer att ligga till grur-rd för
franrtida planering och det inte bara i Orebro. Urg-
dornskonsulenten avslöjar också en allnan vision: att
i framtiden inte bara nöja sig nred att bygga präk-
tiga hus för ungdornsverksar'rheten utan också skapa
miljö on-rkring dem, parker och gräsmattor, där man
kan sträcka ut sig på sornn-rarn och ål<a skridskor på
vintern.

Och varför skuilc inte den visionen kunna bli
verklighet liksoni så rnycket annat sonr insen kunnat
drörnma om i fyrtitalets Orebro, för att inte tala
om i Hjalmar Bergmans Wadköping?

Margit Palmaer



f,J-grrrpperr i Lund

Vårternrinerr 1968 san-rlades tusentals studenter i

Lund tiil cn föreläsningsserie under rubriken "Ad-
tanced Tecbnology and 'World Po,t,erty". Förelä-
sarna 1. K. GaiLbraitb, Georg Borgström, Gwnndr
Myrclal och Raul Prebisch (generalsekr. i UNCTAD)
lyckades väcka, stimulera och utveckla auditoriets
behov av att verkliger-r göra något och tro på möj-
ligheten att verkligcn kunna göra något gemensamt

- ett efterlängtat alternativ till deir misströstan man
liitt grips av vid konfrontationen r.ned vår tids kan-
ske största problem: den r'äxande klyftan mellan
fattiga och rika.

Detta behov kanaliserades delvis i U-gruppen vid
Ltrrids universitet. U-gruppen bildades i maj 1,968
på initiativ av studenter n-red färska erfarenheter
f rån praktiskt u-landsarbete. Första gemensamma
nämnaren var endast insikten om att något måste
göras - och göras snart.

Man enades offl ett upprop son-r bland anlrat inne-
höll krav på förändringar av Sveriges handels- ocl-r

biståndspolitik, irrav på infon'r-ration, krav på inter-
natior-ralisering av forskning och undervisr-tirtg samt
krav på lösning av lalglöneproblernet - inten.ratio-
nell solidaritet får inte ställas i motsats till solidari-
tct med cftersatta gruppcr inonr Sverige.

Vcrksanrhetcn inleddes med liritik av och protest
r.not proposition 1 01 , sor-n behandlades i riksdage n
den 28 m;rj. 4.000 studenter och universitetsliirare
sarnlades till ett opir-rionsnröte i Lundagård den 17

maj. För att ytterligare understryka kraven följdes
rnötet upp med en hui-rgerder-nonstration utarlför riks-
dagshuset hela veckar-r före riksdagsdebatten.

Ny" aktione r följde: liorrtakter n'red regeringeir
och SIDA, namnir-rsamling, konferens nred riksdags-
kandidater inför valet, flygbladsutdelning på bad-
stränder, demonstrationer, utstälhringar, alternativ
jul ...

Dessa aktioner har trots sin nrängd varit av un-
cleror<inad betydelse i U-gruppens verksan-rhet. Be-
hovet av självinf orlnation har redan från
början självfallet r.arit nrycket stort och tillfreds-
ställes nu a\r en rnängd alh-rränorienterande föreläs-
rringar och arbete i studiecirklar. I ca 30 cirklar på-
går för närvarande intensiva diskussioncr om de för-
klaringar till probler-r-rer-r och förslag till lösningar
som förekorurer i den gängse politiska och ideolo-
giska debattcr-r, samtidigt som nran försöker skaffa
sig en lras av fakta - evcntuellt på något special-
områdc.

Dessa studier iir en förutsättning för nästa steg
i U-gruppens erbctc: cn lnera konsekr,ent och inten-

siv satsning på opinionsbildande verk-
samhet och forskning.

Just r.ru förbereds koncentrerade ir-rformationskarn-
panjer i små sarnhällen i Skåne. Utställningar, rea-
ter, föredrag, torgdebatter, bulletinförsäljning, kon-
takt med skolor och lärare, korrtakt n-red arbetsplat-
scr via fackföreningar . . .

Det viktigaste är att få en chans tili personlig
kontakt - att finna former och språk som inte ver-
kar omedelbart blockerande, att finna anknytnings-
punkter till geografiskt mer närliggairde problem.
Personlig kor-rtakt fungerar - ny^ U-grupper växer
upp överallt i Skåne.

Vad vill då U-grupper-r? Vad är det för informa-
tion och värderingar m.u1 vill föra ut?

U-gruppen är politiskt och religiöst obunden -det fir-rns medlemmar från både Konservativa stll-
dentförbundet och Clartd. Målsättningsciebatten har
varit intensiv ocl-r är ännu långt ifrån avslutad.

"Lrternatior-rell solidaritet", "jämlikhet i resursför-
clelningen", "eironomisk, politisk, social och kulturell
frihet", "demokrati", "global miljövård" - hur skall
nran fyll;r orden med innchåll?

Kar-rske rran sorrr ett första steg mot politisk rno-
bilisering får nöja sig med att försöl(a få sina nred-
människor att ifrågasätta om det är rätn'isr att två
tredjedelar av jordens befolknir-rg hungrar mcdan den
återståeude trediedelerr lever i överflöd?

Evl Äkesson

Foto: Staffan Hagblom, Lund.



Snös trr ältnin gsl&rrdskap
av R,ut Adler
Snösmöltningslondskop utonför mitt fönster
de flesto tycker det ör fulf, flöckigt, svqrtbrunt
trosigt i kqnterno
Jog ölskor dig med dino fåror och rynkor
och diupo svorto sprickor
rönnilor sorlqr under sotigt snötöcke
över trosigo förrödisko isfölt
Jog ölskor dig och ser qll livets skönhet och fulhet
hemlighetsfull förvönton, öventyrlighet i ditt onsikte
med ollo dess diupo rynkor.
Nog för iog kunde vorq betogen i den nyfollno snöns
diupo blöndonde skönhet som töcker morken, tröden, vorie kvist
och i rimfrostkristqllernos gnistronde smycken
men det ör som om den skönheten inte rörde mitt innersto
inte fyllde mig med nörhet och glAdie, rörelse och ro
Jog ölskor snösmöltningslondskopet med sinq boro flöckor ov noken
mörk iord

rönnilorno porlonde under snötöckets trosigo konter
i sitt tiöllossningsorbete, lömnqnde storo flöckcrr bqr mörk iord
till spironde nytt liv . . .

... ser iog, skymtor iog idet vogt konturernq ov en mycket gommol
kvinnos onsikte
fårot, rynkigt ov årens slit, oskyddot i sol och vind
tondlös mun, konske rinnonde ögon,
möter det mitt i en slogs outsögbqr ömhet?
Lugno rofylldo visshet ott soven stiger från iord och dunkel
upp i trödens grenor och kvistqr
dior sin moders spenor, blir till lius, klorofyll och spödo löv
och lust åt ollq mqrkens diur och himlens ollo sorglöso fåglor.
O liv, o mor och iord
o tröd och örter och kryp
er skönhet övergår qllt, sluter cirkeln ov evig vöxling
evig rörelse och evig ro.
Snösmöltningsfolk
också er ölskor iog
skönheten i rytmen ov orbete och lek
ov mognod och vilo, som ör livets mening
någon onnon behövs inte.
O liv, iog vill gå in iditt dunkel och ursprung
vöxq i ditt lius som del ov universum
utqn börion uton slut.

(vid nott- och gryningslius den I februori 1969)



av Arne Miirrtzing
Egenskapernas utformning genom samspelet
mellan arv och miljö
Det är ett välbekant fakturn arr livet på jorden upp-
tr'äder i mycket skiftande gestalt. Det finns ju ett
mycket stort antal växt- och djurrrrter, filen också
inom varje biologisk art finns vanligen en aldrig si-
nande mångfald av individer med olika egenskaper.
Bäst kär-rr-rer vi till detta från vår egen arr, n-ränni-
skan, där män och kvinr-ror utgör en brokig n-rång-
fald, inom vilken individema inte bara är oiika till
det yttre utan också representerar olika personlig-
heter rned avseende på dc mentala egeirskaperna.

Huvudorsaken till denna rnångforn-righet upp-
täcktes av Gregor Mendel, ärftlighetsforskningens
grundläggare. 1865 klargjorde han inför Natur-
forskarsällskapet i Briinn, att organismemas egen-
skaper betingas av konstarlta arvsairlag, s. k. gener,
vilka nedärvs från generation till gcneration. Under
denna nedärvning sker nästan allti<i cl1 omgruppe-
ring av ger)en1a, så att avkomman blir ärftligt mång-
formig. Mendel visade klart, att en. utomordentligt
stark ärftlig variation kan erhållas genom omkom-
bination av ett bcgränsat antal arvsanlag. För att
nätnna några siffror, så kan när- cller frånvaro av
10 olika anlag hos en individ leda till uppkornst av
5O 049 ärftligt olika kombinationer i avkomman.
Om antalet anlag är 100 i stället för 10, kornmer
lna1l upp i astronomiskt stora tal, dvs. till er-r out-
tömlig ärftlig mångfald.

Det är denna ärftliga mångfald, som i första hand
är orsak till att ir-rdividenra inom ell art är så olika
varandra. En annan väsentlig orsak till variationeu
är emellertid, att egenskapernas utformning också
pår'erkas n-rer eller r-nindre starkt av miljör'r. Miljön
kan göra sig gällande redan på fosterstadie t, och
när individen sedan växer upp, utsätts den för en

oavbruten ström av miljöpåverknir-rgar, av vilka en

del är gynnsamlra, andra mer eller mindre skad-
liga. Barndoms- och ungdor-rrsåren är givetvis sär-
skilt känsliga i detta avseende, meu äveu senare -
så länge vi lever - nås vi ju ständigt av miljöinfly-
telser, sorn pår.erkar oss både kroppsligen och and-
ligen.

En ständigt aktueli fräga är i vad n-rån våra egen-
skaper ar ärftligt medfödda eller rniljöbetingade.
Denna fråga har ingående belysts gellom tvilling-
r.rndersökningar. Enäggiga tvillingar uppkommer ge-

rrorn klyvning av ett och samma befruktade ägg och
får därigcnorn sarrrna ärftliga konstitution. Egen-
skapsskillnader n-rellan 1-äggstvillingar är därför
utcslut,rncle miljöbetiustrde. I synnerhet orn sådana

Professor
Arne Miintzing,
Lund

tvillingar skilts ät pä ett tidigt stadiurn och uppvuxit
under olika miljöförhållanden, utgör de ett glän-
sande material för bedömr-ring av arvers och rnil-
jöns relativa roll för egenskapenlas utformning. Som
liontrollmaterial vid sådana undersökr-ringar använ-
der man sig av 2-äggstvillingar, r'ilka uppkommit
från två olika, sarr-rtidigt befruktade iigg. 2-äggs-
n'illingar har i ärftligt avseende samma grad av lik-
het eller olikhet som vanliga syskon.

Det är ett faktur-n, att alla n-ränniskor utorll en-
äggstvillingar ar ärftligt olika, och att dessa skill-
nader ar av betydelse både för r,åra fysiska och
nrentala eger-rskaper. Detta förhållande, som står i
bästa övcrensstämrnelse med den ärftliga variation
man så väl känner hos både växter och djur, har
hos människan påvisats gcnonl om'tattande medi-
cinsk-genetiska undersökningar. T'villingforskningen
intar en särställning bland dessa undersökningar ge-
nom att dcn rnöjliggör en bedön-rning av arvets och
miljöns betydelse för egenskapenlas utbildning. Irast-
än överensstämmelsen mellan enäggstvillingarna i ge-
nomsnitt är nästan skrämmande stor, är den dock
sällan absolut och ibland ganska dålig. Detta visar
att olika rniljöfalitorer lian spela en avsevärd roll,
och atc de ofta förhindrar en viss ärftlig tendens att
göra sig gällande. Detta är uppmuntrande både för
läkare och uppfostrare, som på ett så utomordent-
ligt och beundransvärt sätt strävar efter att bevara
individens liv och hälsa och att leda den psykiska
utvecklingen i rätt riktning. Det finns alltså ingen
anledning att sitta med armama i kors och fata-
lrstiskt iaktta de ärftliga anlagens yttringar hos oli-
ka individer. Goda miljöpåverkningar i form av god
uppfostrar-r, god undervisnir-rg och god kroppsvård
iir utan tvivel i hög grad ägnade att förbättra indi-
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viclens cgenskapcr, lvcl-l t>ltr clcttir viitrligtvis etrclast

lian ske inonr relativt snäva gränscr.
I varje fall kan vi aldrig konrrra iFrån clen nred-

fodda iionstitution) sorrl r.i fått ärva från r,åra för-
äldrar. Denna konstitution är r'år personlighets yt-
tcrsta grund, ett ständigt ljudande ackord, som mil-
jön visserligen förmår varicra, meu sor-n likr'äl be-
håller sin egenart till lii,ets slut. För genetikern är
såiedes personlighetsdiffercrrtieringen inget egentligt
problem. Vi vet numel'a varför vi iir så siirpräglade
och känner tacksamhet och kanske också r,ördnad,
för att vi alla, i ärftligt avseendc, är unika. Det är
säkerligen detta fundamentaia faktum, sorrl i första
l-rand ligger till grur-rd för personiighe tsbildningen
och pe rsonlighetsdifferer-rtieringeu. Matr kan också
säga, att, varje individ har sin speciella reaktions-
rrorm, dvs. ett alldeles speciellt och personligt sätt
att rcagera för pår'erkninganla frårr nriljön.

Könsbestämning och könskromosomer
Hos människan, liksorn hos många djur och åtskil-
liga skildkönadc växter, fiirns särskilda könsbestäm-
nrandc kromosorner. Kromosomema ar mikrosko-
piskt snrå kroppar, som finns i alla ccllkärnor, och
son'r ärftlighetsforskarna måste ägna stor uppmärk-
samhet. Dctta beror på afi. arvsanlagen gener-
r1a - är belägna i kror.nosomerna. Vanligen innehål-
lcr varje kromosom ett stort antal gener, som är li-
neärt anordnade, dr.s. ligger i cn enkel rad efter var-
andra.

I fråga om de vanliga krornosomenra råder ingcu
olikhet mellan iröncii, men när det gäller könskro-
lllosomema är det så hos n-ränniskau och många ar-rd-

ra cljurarter, att hanindividerna normalt har en X-
och en Y-kromoson-r. Honindividerna sakuar där-
e mot Y-kromosom nell har i stället två X-kro-
mosomer. En rnan har alltså könskronrosomuppsätt-
ningen XY, en kvinna XX.

Dcnna ger-romgående ärftliga skillnad mellan kö-
nen är ett faktum, som r.erkligen bordc uppmärk-
samnas i könsrollsdebatten, i synnerhet som köns-
kronrosomemas roll ej blott är begränsad till själva
liönsbestän-rningen. I könskrorrosolrerna hos olika
organismer (både växter, djur och människor) finns
när'nligen förutom de könsbestärnmande generna
är'en arvsanlag so11-l kontrollerar åtskilliga andra
euensliaper', sonl ej har nred själva könsdiffercntie-
ringen att göra. l)ess;r gcner komnrcr cn-rellcrtid ettt
visa en allr1all typ av nedärvning, s. k. könsbunden
nedärvning, be roendc på att män och kvinnor iir
c,lika urccJ avseendc på sin;r iiöusliromosonlcr.

IO

Dcn biist krinda typeu a.' köusbutrclcit ncdiirvuitti;
rir dcn sont beror på gener i X-kromr)sonrcn. l(arak-
te ristislit för denna nedärvninSStyp, soul vanligen
giiller clefekter eller sjukdomar, t. ex. färgblindhct
eller blödarsjuka, är att det nästan alltid är nräu-
nell) sonl visar sjulidornen i fråga, och att de ärver
sjukclorrsanlaget från sina mödrar. Dessa är friska,
trots att de är bärare av ett sådant skadligt aulag
i sin ena X-krotnosonr.

Detta kan lätt förklaras, om lnan betecknar cr-r

X-kromosom som innehåller gerlen för blödarsjuka
n-red Xb, och cn normal X*kromosom med X. l,n
kvinna som är XXb har alltså en "frisk" och cn
"sjuk" X-kromosom, varvid den friska. X-kromoso-
nlerl förhindrar sjukdon-rsanlaget i Xb ^tt komna
till uttryck. Orn en sådan kvinna får söner, korn-
mer i genornsr-ritt hälften av dem err få blödarsju-
ka, den andra hälften arr vara frisk. Detta beror på
att sönema alltid får sin er.rda X-kromosom från
modern, och om denna X-kromosorr d;l innehåller
ett sjukdomsanlag, finns det ingeir X-kromoson-r
nummer tr,å, som kan förhindra detta anlag att
komrna till uttryck. Mannens Y-kromosom innehål-
ler e1 heller några sådana skyddande gener, som
skulle kunna förhindra atr el1 XbY-man blir sjuk.
Däremot känr-rer man fall av Y-buren nedärvninq
hos rr-rånga organismer, r,arvid vissa egenskaper, som
beror på gener i Y-krorr"rosorren endast nedärvs på
den hanliga linjen, dvs. ständigt från far till sor-r.

Är'en hos människan har flera sådana fall rapporte-
rats, av vilka åtn.rirrstone några ("u tåmissbildning
och egenskapen håriga öronlianrer) niåste anscs bero
på Y-bundna gcner.

Avvikelser från normalt kromosombeståncl

Arftliga sjukdornar och defekter hos människan be-
ror i allmänhet på enskilda gener belägna på olika
ställen i krornosomerna. Ännu svårare följder kan
ibland uppkor-nrna om antalet kromosonrcr i cellema
förändras.

Orn vi alltjärnt håller oss till könskron-rosomema,
s,i känner n-ran flera olika typer av abnorm köns-
differentiering och störd fruktbarher, som beror på
avr.ikelser från normalt kör-rskrornosombestånd. Så-
lunda iir individer behäftade rned det s. k. Turncrs
syndrom, sterila kvinnor med vissa avvikar-rde egen-
si<ape r'. Dessa individer har kromoson.rkonstitutio-
rrcn XO, dvs. det fir-rns endast eu, i stäilet för nor-
nralt n,å, X-kromosomer i cellema. Det s. k. Kline-
felter-syndromet förckommer hos sterila män med
viss;r feminina dra;1 och med clcn avvikancle liöns-



liror"rrosor.nkc,nstitutionen XXY (i stället för XY). Dc
h;rr irlltså en honligt verkande X-kromosom för myc-
ket, och blir diirigcllonl r-rågot fenriniseracle.

Rakt motsatt vcrkan har konstaterats hos nriin
nied könskromosomuppsrittningen XYY i stället för
XY. Sådaua nrän, som alltså har eu Y-kromosorl för
mycket, är psykopater med abnorut stark längdtill-
växt. De blir tidigt aggressiva, är,en otn de växer
r-ipp i bästa tiinkbara niiljö, och deuna aggrcssivitet
nredför vanligen också kriminalitet. I flera fall har
derrna krirninalitet lett till mord på kvitrrror. E,tt
f;rsansfullt fall av clctta slag är clen massakcr på åt-
ta sjul<skötcrskor, sonr cn XYY-man iyckaclcs stäil;r

till mecl i Chicago för några år scdan.

Kännedornen on1 att mär-rniskor rned abnonla
egcnskaper iblaird är avvikande rned avscende på
sin kronrosomuppsättning, är en forskningsinrikt-
r.rir.rg, som har un ecklat si1; med oerhörd snabbhet
under de scnaste 10 åren. En förutsättning för att
detta skulle kunna ske var ett viktigt resultat, som
erhölis 1956 i Lund, då min liollcga prof. Albert
Levan och hans medarbctare j. H. Tjio visade, atL
nränrriskan har 46 kromosomer i siira cellkärnor och
ej 48 som n'ran tidigare hade trott (Irig. 1).

Scdan 1956 har tekr-riken för studiurll a\r mänui-
skans krornosonrcr snabbt förbättrats ger)onr ctt in-
tensivt ir-rternatione llt samarbetc. Denna forskr-ring
syftar i första hand till att försöka kiinna igen och
r-iurrrera varje cnskild människokrolnosol']r. Detta
har till en viss grad lyckats, eftersom kromosomer-
na hos människan tillhör olika storleksklasser och
iiven har anclra kännetcckcn (Fig. 2). Y-kromoso-
mcn, sorlr cnclast förckommcr hos nrän, är cn av
de minsta krourosomerna. E,n anrlan av de vanliga
lirornoson-rema, 11r 21, ar också liten ocir är av sär-
skilt intrcsse, sedan först J. Lejeune i Frankrike och
sedan flera andra forskare visat, att förekomst av
en extra kr. nr 2l ledcr till det s. k. Down's syn-
drom, även kallat mongoloid idioti. Sådana svårt
handikappade individer har alltså 47 kromosomer
i stället för 46, \rarav tre kromosolner av sorten r1r
21 i stället för tr.å såsom fallet är hos normala män-
niskor n-red 46 kromosomer. En krornosom för litet
(,15 i stället för 4o) leder vanligen till ännu krafti-
garc störningar iin förckonlst av cn kromosom för
nryckct, och isådana fall blir resultirtet vanligen
spolltan abort på fosterstadiet.

Utom sliadliga förändringar av kromosomernas
ant;rl känner nran också flera fall, då cn förändring
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av cr1 cnskild krornoson-rs struktur också förorsakar
en viss sjukdom eller medfödd defekt. Människor
:;om drabbats av en viss form av leuken-ri har i sina
sjukliga blodceller den s. k. Philadelphia-kromoso-
mell, soul har uppkommit från en av kromosomema
nr 2l ellcr 22 genom förlust av eit kromosomseg-
ment. Förlust av ctt annat kromosomsegment, hos

kromosom nr 4 eller 5, leder till det s. k. cri-du-
chat-syndromet, som först studerats av franska fors-
kare. Såsom namnet anger, kar-r redan det späda
barn, som cirabbats av denna defekt, kännas igen
på skriket, son låter sor-r-r ett kattskrik. Dessa katt-
skriksbam blir också i andra avse endeu rnissbil-
dade, både fysiskt och nentalt, och dör vanligen
vid späd ålder, Lrtall att något kan göras för att räd-
da dem.

Aggressionens betydelse förr och nu
Den mänskliga aggressionen möter oss i många mer
eller nrindre besvärande former, både när det gäl-
ler relationerna n-rellan enskilda individer, och när
Cet är fråga orrr grupper av människor, som bekäm-
par varandra. Eftersom dessa olika grupper numera
är i besittning av fruktansvärda förstörelsemedel, ut-
gör aggressionen mer än någonsin ett hot mot mänsk-
ligheter-rs framtid och bestånd.

Ageressionen kan bero på många orsaker, och
bland dem även historisk-kulturella. I grunden år
emellertid aggressionen er1 biologisk företeelse och en
del av vårt biologiska arv. Den huvudtes som jag där-
vidlag skulle vilja formulera är följande: På grund

Fig. 1. Människans 46 kromosomer i naturligt läge i en

biodcell hos en man. (Från Käll6n och Levan.)
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av sin djuriska härstanrning iir nriinnisk;rn fortf;r-
raucle bärare av eu niängd alvsanlag, som på djur-
stadict cller under cie första stadierna av människo-
blivande t var biologiskt r'ärdefulla för artens be-
stånd, lnen som 1ru) under ett skede av kulturut-
vcckling, är mycket besviirande och belastande.

l-åt oss då först nänrna några ord om människans
djuriska härstamning. När vi ser tillbaka, med hjälp
av de fossila benfynden, kan man i huvuddrag skön-
jti hur människans utveckling har gått till. Ett frap-
pant faktur-r-r, solrl genast bör understrykas, ir att.
rnänniskan som art är så utomordentligt ung. Typis-
lia representalrte r för vår egerl art, FIomo sapiens,

cxisterade - så vitt man vet - först för ca 40.000
år sedan. Tidigare fanns det människor av en mer
ålclerdomlig typ, som antropologerna för till artcn
Homo e rectus. Dessa människor började leva ca

200.000 år före r'år tid. Ännu längre tillbaka, vid
kvartärtidcns början, för ca 2 miljoncr år sedan,
kommer rrrarl till mellanting mellan människor och
apor, och går man ner i tertiärtidcn möter man än-
luu mer prir-r-ritirra ursprullgsforner.

För att r'år ställnir-rg ir-ror-r-r djurriket skall bli rnera
preciserad, vill jag niirr-rna, att mäuuiskau hör till

Fig. 2. Kromosomerna i Fig, 1. vid större förstoring samt

anordnade i grupper efter storlek och utseende. X och Y
är könskromosomerna. Siffrorna 1 till 22 anger, de vanli-

Ea kromosomerna. Den ena kromosomen i varje par här-

stammar från modern, den andra från fadern. Skalans
längd (10 u) motsvarar 0,01 mm. (Från Käll6n och Levan).
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den stora grupp av djur, som kall:rs prinrater. Dcnna
grupp uppkom i början av tertiärtiden för ca 75
r-niljoner år sedan, från snå insektsätande förfäder,
sorl levde i trädkronoma. Flertalet primater år
fortfarande anpassade för att leva i träd, och en-
dast nränniskan har definitivt övergivit livet i träd-
krononra och har begett sig ner på marken.

Dcn djurpsykologiska och djursociologiska forsk-
ningen har uppnått resultat som är mycket väsent-
liga för kunskapen om aggressioncns biologiska be-
tydelse. Denna aggression är hos djuren sällan rik-
tad mot andra arter) utall kampen för tillvaron
utspelar sig i första hand mellan olika individer in-
orr salllrla art. Det som omedelbart hotar en djur-
arts cxistens år aldrig rovdjuret, utan konkurren-
ten om födan. Hos n"rånga djur med så att säga
"fasr bosrad" sker därför en biologiskt ändamåls-
enlig uppdelnir-rg av artells utbredningson-rråde i oli-
Iia territorier, olika revir, sonr vart och ett behärskas
och försvaras av en stridbar ägare. Detta har ingå-
ende studerats hos fisk-ar, där arttillhörigheten ofta
anges av brokiga färgmönster. Samtla feuomen fö-
rekommer ernellertid också allmänt hos andra rygg-
radsdjur. Näktergalens sång avser att förkunna för
alla och er.rbar att reviret, sonl skall ge näring till
honom och hans familj, redan är upptaget.

En anrlan form av aggression hos djuren, sonl
övervägande år av positiv biologisk betydelse år
rivalkampen olika handjurs kamp om honan.
Detta könsurval leder till att de kraftigaste hanar-
na blir de, som fortplar-rtar sig, och blir stridsdug-
li ga f arniljeförsörjare.

Orn aggressionen inom arten vore ohär-nn'rad, skul-
dc detta lätt liunna medföra artens ur-rdergång. In-
tressant nog därnpas därför inomartsaggressionen av
olika bromsmckanismer, som visar olika grad av
utveckling hos olika arter. E,n hund eller en vårgr
som känner sig besegrad, intar en speciell ödmjuk-
hetsposition och undgår därigenor-n att bli dödad.
Hos måsar och kajor förekommer aggressionshärn-
mande signaler, som betyder "var så snäll och gör
mig inte illa" - signaler som verkligen åtlydes av
segraren ! Det är alltså sörjt för att medtävlaren om
reviret eller honan får sig en ordentlig näsbränna,
nren han dör sällan av slagsmålet.

Samma aggressionshämning inom arten gör sig
vanligen gällande också bland djur som lever i flock.
I}r varg- eller apflock har bruk för aggression mot
:rndra flockar inom arten, mell inom varje flock
undvikes aggression. Detta underlättas genom att
irrdividerna faktiskt ar strikt rangorclnade, varvid
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de överordnade individenra, och när det be-
hövs - flockchefen själv ser till att de underord-
nade individema håller sig på rnattall! Särskilt på-
fallande är frånvarorl av aggression melian djur, sonr
jagar tillsanrn-rans. Inom en sådan flock behövs en

fullgod samverkan, som ej får sröias xv inbördes
bråk.

Man har all anleduing anta, att en liknar-rde ord-
ning ocliså förekon-rn-rit hos den r-nycket prin-ritiva
mänrriskan och her-rnes apliknande stan-rfäder. Denna
uppfattning får stöd av de sociala förhållanden, sorl
än i dag råder bland papuallerna på Nya Guinea:
Helt små starrffrar, bestående av en 10-15 män samt
deras hustrur och barn bildar enhcter, sorll ligger
i konstant fejd med arrdra liknande småstamrnar. In-
om varjc såclan grllpp är det cn absolut nödr,ändig-
het n.red san'rförstånd, här-rsyn och s jälvuppoffring

- aunars skulle stammen snabbt gå under.

Den aggressionsdrift sonr hos djuren och n-rycket
primitiva rnänrriskostarnmar är biologisirt fördelak-
tig, lever hos kulturrnänniskan livar som ctt t-uörkt,

och utomordentligt farligt arv, soltt inte kart avrca-
geras så lätt som förr. Det är också tlycket sattl.to-

likt, att der-r onda aggressionsdrift, sor.n än idag lig-
ger oss i blodet, har ökats €icnom urr..al under tio-
tusentals år, nän"rligen gcnom hela den tidiga sten-
åldern. När rnänniskorna hade hunnit så långt, att
dc med hjälp av vapen, kläder och social organisa-
tion hade övervunnit de faror sonl hotade utifrån
(svält, köld och farliga rovdjur), så att dcssa faror
ej längre representerade derr viktigaste faktorn i
n.ränniskourvalet, har ett skadligt urval satt in. Nu
var det kriget, son-r blev tirvalsbestrirt-rmandc, kriget
som människohorderna förde rnot sina fientliga grart-
l1ar. Detta resulterade i extrern frat-navel av indi-
vider med s. k. "krigiska dygdcr", vilka tyvärr för
n-rånga n-ränniskor alltjämt frarnstår sour ett efter-
strävansvärt ideal.

.|ag har redan påpekat, att det i Y-kromosomen
finns gener, sor-n åstadkornmer hankön, rlen också

liener, som inte har med kör-rsbestämningen att göra.
I)et är möjligcn så, att en del av dessa Y-bundn;r
gener ligger till grund för den aggression hos de
nranliga individerna som hos våra apförfäder och på
sterråldersstadiet var biologiskt värdefull, rncn sorrr

nu bereder kulturmänniskan väsentliga sr,årigheter.
Dessa svårigheter gör sig gällande redar-r när Y-kro-
nrosomen fiuns i enkel upplaga. Men när der-r finns
i dubbel upplaga (hos XYY-n-rän) blir resultatet, sonl
vi har hört, vanligen en abnornrt stark storlekstill-
växt ocl-r en våldsanr aggressiotr, sorl siitter irt redarr
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i den tidiga bamaålclcm, och som senare k;rn leda
till svår kriminalitct.

Vad kan nu göras för att motvcrka aggressionen
och dess ytterst olyckliga följder för n-riinskligheten?
Bäst vore orn en snabb biologisk evoiution kunde
pacificera vår nu alltför farliga ;rggressivitcr. Den
kulturella evolutionen har gått så enonnt fort, att
den biologiska evolutionen konrmit på efterkiilken.
Människan står rru så att säg;r n-red viitebombcn i
har.rden och i hjärtat den aggressionsdrift, soll vi
ärvt från våra apmänniskorförfädcr, och som r,årt
fömuft inte är i stånd att behärska. Hos andra djur-
arter och särskilt hos vissa fåglar har emellertid iakt-
tagelser gjorts, sorn rrisar att aggressionen kan tyglas
och övergå till en frcdlig, iirftligt bctingad hälsnings-
ceremoni. Det sl<ulle vara bra olr något liknande
kunde liomnia till stånd hos tnänniskan, men även i
bästa fall är detta en mycket långsam process, som
skulle kräva stora tidrymder för att leda till påtag-
liga resr.rltat. I väntan på en sådair fundatneutal,
ärftlig förändring av vårt kynnc, r.nåste därför ancl-
ra, mer snabbt verkarrcle tletoder tillgripas.

Detta problern har nyligen diskuterats vid ctt
s),mposium i Paris. En av föreläsirma påpekade, att
cn så att säga "naturligt" aggrcssiv person alltid kan
uppfostras til1 att korrtrollera sina känslor och reak-
tionei', är,en om detta ir-rnebär stora svårigheter.
Aggressioner kan också dän-rpas genom hjärnkirur-
giska ingrepp, eller också kan man stirnulera sådana
on-rråden av hjärr-ral1 sonl hämrr-rar aggressioner. Det-
ta har ivissa fall skett gcnorn att permarrcrrt sätta
in elektroder i lijärr-ron-ra hos våldsarrma individer.
Aggressior-rer kan ocliså kontrolleras n-rcd hjälp av
medikarr-rent, som ej är allmänt lugnande n-redel, vil-
ka därnpar den allrnänr-ra hjärnaktiviteten, utan ver-
kar er-rbart pä de hjärr-rcentra, sorl framkallar de

aggressiva aktiviteterr-ra.. Det påpekades vid samma
symposium, att vi säkert skulle leva i en fredligare
r,ärld, om vi alla fick behandling med liemiska me-
del, som reducerade vår irritation. Man kar-r nu på-
stå, att sådana medel snart liommer att fir-rnas. Dct
vore också tänkbart att blar-ida sä;:sl<ilCa antiaggres-
sionsnredel i dricksvattrlet för att därigenom skapa
en frcdlig befolkr-ring, en utväg som rekommenderas
av Arthur Koestlcr i en nyutkommell bok.1)

Detta låter ju intressant, men lnall har r-rog anled-
nir-rg att vara rnycket försiktig ir.uran något sådant
sätts i gång. Trots att aggressionen har så otrevliga
verknii-rgar hos den evolutiotrsmiis-rigt ofullgåni1nr

1\ Tlte Ghost in tbe IIachinc (Lonclon 1967).

13



Vårt biologiska arv

nränskligheterr, anser psykologema, att aggressio-
nen ej bör utrotas utan endast tämjas. Aggression är
nämligen nära befryndad med hänförelse - särskilt
hänförelse mot någonting, men i gynnsammare fall.
hänförelse för någonting. Psykologerna har också
funnit, att aggression, märkvärdigt nog, är en käns-
la, som är befryndad med humor och leende. En
rnänsklighet helt utan aggression skulle kanske också
vara en mänsklighet utan kärlek. Särskilt i dagens
läge kan vi dock inte undgå att primärt beakta
aggressionens svåra negativa sidor och att därför
räkna aggressionen bland ondskans värsta yttringar
i vår värld.

Det finns nog möjligheter att minska aggressio-
nens förekomst och intensitet genom andra medel än
medicinering och hjärnkirurgi. Desmond Morris dis-
kuterar olika möjligheter och anser att den nödvän-
digaste och mest effektiva åtgärden är att först stop-
pa den nuvarande explosiva befolkningsökningen på
jorden, och att sedan minska på folkmängden till en
lämplig nivå.2) Om befolkningsökningen fortsätter
så snabbt som den nu gör, kommer detta att leda
till okontrollerbar aggressivitet i dramatiskt ökad
omfattning. Denna slutsats stödes av laboratorie-
försök med djur. Kraftig överbefolkning hos män-
niskan framkallar sociala stressningar och spänning-
ar, som skulle kullkasta vår sociala organisation långt
innan vi svälter ihjäI.

Även om man gör sitt yttersta att sprida faktisk
kunskap om problemens natur och att utöva en in-
tellektueil konroll över situationen. kommer detta

2) The Nahed Ape (6. uppl., London I9/r8).

e1 att kunna hindra ernotionella explosioner och
våldsamma oroligheter. E,n sådar-r utveckling kan
endast hejdas genom en markerad sänkning av fö-
delsetalen, och denna sänkning måste i första hand
åstadkommas genom preventivmedel, i nödfall ock-
så genom aborter.

De enskilda personer eller grupper av människor,
som av religiösa eller andra skäl nrotsätter sig pre-
ventivåtgärder, måste lära sig förstå, att de genom
en sådan inställning faktiskt bereder marken för
kommande krig och andra våldsamma omstörtning-
ar. Religionen är emellertid givetvis en synnerligen
viktig faktor för vår sociala sammanhållning. En ge-
mensam tro, som är djupt förankrad emotionellt, är
i hög grad ägnad att hålla människor samman och
under kontroll och kan intill en viss gräns uppskju-
ta de sociala omstörtningar och våldsan-rma aggres-
sioner, som måste inträda, om överbefolkningen går
för långt.

Det som jag framför allt har velat klargöra ge-
nom denna artikel är att vi måste beakta vår dju-
riska härstamning och vår släktskap rned mänr-risko-
apor och andra primater för atc kunna förstå de

yttersta och ärftligt betingade orsakerna rill aggres-
sionen mellan enskilda människor eiler mellan olika
människogrupper. Först genom en sådan kunskap har
vi möjligheter arr handla rationellt för att förbättra
vårt svåra ldge. Framför allt är läget så svårt på
grund av befolkningsexplosionen. Kan vi bara få
denna grundfaktor under kontroll, kan flera andra
medei sättas in för att göra människorna lugnare
och lyckligare.

OM TRAUERSFöRARES KöN KANSKE ENASTÄTruOT T

läser man i ett medicinskt annonsorgan. En tjän-
steläkare som förvånats över att kvir-rnor tycktes
föredras på denna "högt uppsatta" plats fick för-
klaringen: ledningen hade lagt märke till att
kvinnor inte tömmer sin urinblåsa lika ofta som
män! Det tar nästan 20 minuter om erl travers-
förare skall lämna sin post - traversen måste
föras bort till utgångsläget, föraren måste klätt-
ra ned, gå bort till toaletten och så tillbaka igen.

Sara Boströrn i Råneå är enligt AB 24.1, den för-
sta kvinna i landet som fått ett n-ranligt bered-
slrapsjobb. Hon år 53 år. Efter att ha varit utan
fast arbete i nio år skrev hon till myndigheterna
och bad att få ett manligt jobb. Troligen fauns
inga kvinnliga. Hon har samma lön som männen
och de anser att hon jobbar bra. Hon gräver led-
ningar för vatten och avlopp, har tidigare arbe-
tat i skogen.
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Flickan i kulturhuset

När nr:rn liiste reccnsioncrna av "Irlicliarr i l<ultur-
husct" spärrade nlar1 upp ögonen. Visst visste rnalt
att de unga radikala mäuuen delt.rgit i könsrolls-
och Skärholmsdebatten. Men att ei1 av dem - Mats
Odeen - skulle våga välja vår tristsvenska vardag
som rniljö för en pjäs och göra en pinad och uppro-
risk hemmafru till dess hjältinna verkade djärvt och
fördomsfritt intill osannolikhet.

Många måtte ha varit lika förvånade som jag och
lika nyfikna på resultatet, att dörna av söndagens
fullszrtta matin6salong på lilla Dramaten. Pjäsen
handlar alltså om en flickhustru som i första scenen
gråtande springer bort från det jobb som hon inte
klarar, blir intervjuad av en kallharnrad TV-kvin-
r-ra i andra och avger idiotiska svar, hunsas av make
och mor i tredje, hamnar i älskarens siing i fjärde,
förförs ekonorniskt av en frysboxförsäljare i femte
och slutliger-r i sjätte tablån, förvirrad ocir despcrat
svänger sin handgranat. Mot vem vänder hon sin
revolt - lrlot mannen, atrktoriteterna, lionsumtions-
sarnhällct? Alla de omstiindigheter som gjort att hon
hi.rmnat i sin omöjliga situation? Troligast verliar att
revolten går ut över henne själv.

Det finns ämne till en br;r pjäs i "Flickan i kultur-
huset". Vilken chans att få se dascns studeirtmiljö
omkring Stadsbiblioteket, hörar gängse jargong, följa
nred upp i den rnoderna våningen i höghuset i Skär-
holmen eller Bollrnora och se varciagsiivet vcckla
ut sig, endera i bitska realistiska närbiider eller på
humoms, hatets, farsens eller förtvivlans distans. Se

de unga konservariva radikalerna avkläcida i all sin
dubbehroral eller för all del ursäktade med en iro-
nisk blinkning.

Men l-relt har Mats Odcen inte lyckats. Här finns
bra iakttagelser: Modern är intc den klassiska nid-
bilden utan franltonar här arnpert ls,innosaklig, sna-
rare till en replik om den ullga generationens svek
cller en kornmentar till världspolitiken än till att
duka ut och diska. TV-kvirrnan soln kär-r-rpar med
rnännens rnedel i rnännens r,ärld. Lättköptare är ka-
rikatyren av mannen, specialist på könsrollsfrågor

- clock inte på hemrnaplan.

Men ingen av figurerna vill bli mer än endinren-
sionell och den dirnensionen är allt bra tunn. Ett
urrdantag: Sol-oeig Tärnström som husirun på jakt
efter sin identitet, alltmer desperat och förvirrad.
Men iron är å andra sidar-r hopplockad av så sl<ilda
liaraktärsegensliape r och temperarnentsbitar att iute
erls Solveigs vita leende och friska hun'rör fönnår
sn-rälta sarnman dem till en helhet. De manliga aktö-
rcnra verl<ar ointresseracle av, frjr att inte säge ha-

tiska nrot sina roller. Därtill kor.rrmer att pj:isen har
loneörer', långa nrinllter av rundsnacli, otympliga
repliker - då hjälper det inte att vardagsn-riljöerna
är omsorgsfullt iakttagna. Det tempo som kunde ha
drivit upp pjäsen till fars saknas i stort sett lika
mycket som en naturlig rytm i uppbyggnaden trots
slutscenens skenbara klimax.

Nej, trots ambitionen, trots realismen måste man
nog konstatera att pjäsen om den urlga svenska kvin-
nan (och mannen) av idag och om bådas en-rancipa-
tion fortfarande är oskriven. Men Mats Odeen kan
säkert skriva den.

K. \(/.

Solveig Tärnström i Dramatens föreställning av "Flickan i

kulturhuset". Foto: Beata Bergström.
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Faderrrs dilernma

En måndagsmorgon diskuterar någ-

ra kollegor hemmafruns situation. De-

batten har en påtaglig utgångspunkt:
en av de tre arbetskamraterna till-
f rågas:

A: "Hur mår din förkylda fru?"

B: "Jo tack, bättre. Som väl är. Jag

är rätt tröttkörd efter det här vecko-

slutet. Har jobbat i ett. Matlagning -fast provisorisk förstås, stek utan

sås, till exempel, och ingen efterräti.

Stadning - 
enligt ungkarlsmetoden

förstås, det mesta sopas under mat-

tan. Fast köksgolvet var jag faktiskt
tvungen att tvätta ordentligt, for där

har vi ingen matta, och det var fan

vad det var smutsigt. Inköp av livs-

medel. lnventering av förråden i frys-

box och skafferi. Och så ungarna

kring benen hela tiden. Dom skulle
passas på med mat och kläder. Och

frågor och svar till tusen. Vid såna

här tillfällen 
- 

om inte förr 
- 

så be-

griper man åtminstone hur mycket en

hemmafru verkligen har att stå i . . .

Ja, - sen hade jag förstås mina eg-

na sysslor i huset, reparationer, träd-
gårdsskötsel och sånt. Så jag har

sannerligen haft fullt upp att göra de

här dagarna."

C: "Och vem ser till sjuklingen och

barnen nu, när du är på jobb? Har ni

fått nå'n hemsamarit?"

B: "Hemsamarit. nä. det kostar
pengar."

C: "Men det lär vara överkomligt,
det beräknas efter inkomst."

B: "Kanhända, men vi har inte råd

med sånt."

A: "Har ni ingen släkting eller god

vän som kan titta in ett taq?"

B: "Nä, helt omöjligt."
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C: "Så då beror plotsligt allt på

dej. Då får vi allt hoppas att inte du

också råkar ut för den där elaka vi-
rusen. Fast 

- 
hur är det, 

- 
om du

också blir sjuk, då får ni väl råd att
skaffa hemhjälp? För du får ju sjuk-
penn ing !"

B: "Ja, det får ju alla människor.

Det gäller ju arbetsinkomsten, då."

A: "Just det. Om jag blir sjuk, får
jag 36 krcnor om dan. Hur mycket
får din fru, när hon inte kan sköta

sitt jobb? En femma om dan?"

B: "Jobb, hon har ju inget jobb.

Men hon får i alla fall 6 kronor om

dan nu när hon är sjukskriven."

A: "Jaså, -- det var ju storartat.
Men det räcker klart inte till nån

hemsamarit."

B: "Nä, 
- 

fast avgiften för hemsa-

mariten sl<ulle förstås beräknas på

m in inkomst."

A: "Om d u vore sjuk jal"

B: "Javisst, 
- 

men även i det här

fallet. när min fru. som inie har nå't
jobb, är sjuk."

C: "Ja, så förhåller det sig faktiskt.
Så ar bestämmelserna. Det är ma-

kens inkomst som räknas."

A: "Ja, det är väl så. Sex kronor
får alltså en hemmafru om dan, när

hon är sjuk. Men, 
- 

vad får hon när

hon är frisk, per dag, - 
per vecka,

- 
per månad, 

- 
per år . . .? Vad har

hon för inkomst av sitt arbete, som
nästan tagit kål på dig över vecko-
slutet? "

B: "Asch, det vet ciu vä1, någon

direkt lön i pengar får hon ju inte.

Fast jag rnåste ju i ärlighetens namn

erkänna, att jag tycker jobbet är värt
en hel del. Men hur skulle det egent-

ligen beräknas, efter vilka normer?"

A: "Du menar hustru-lönen, -- ja,

det är sannerligen en fråga för ex-
perterna."

C: "Men, 
- 

det kan väl inte vara

ert allvar 
- 

att man skullc värdera
hemmafruns arbete ipengar, eller
med andra ord mäta en hustrus värdc-

i klingande myntl? Hon f å r ju peng-

ar av sin man till allt vad hon kan

behöva, 
- 

och dessutom en mans
uppskattning, 

- och den kan väl inte

heller värderas i pengar!"

A: "Nej, det kan den inte, du har
rätt. Men du som är yngst här och
på väg in i ett äktenskap, 

- 
tro inte

att en mans uppskattning är nog för
en kvinna. För övrigt, _- vad vet du

om mäns uppskattning? Var överty-
gad om att det finns en stor kategori
avmänsominteens tänker på att
visa någon slags uppskattning av ar-
betet i hemmet, som för honom är nå-

gonting heit slalvklart . . . An mindre
skulle han komma på idön att lämna
hustrun pengar att disponera över för
egen räkning!"

C: "Hur så menar du, 
- skulle det

inte vara nog i ett äktenskap att lran

arbetar for bådas uppehalle? Hon be-
höver tr ara hålla hLrset iordningl
Och nog fåi- hon väl fickpengar av

sin man då och då. Han måste ju be-
gripa att även en kvinna kan behöva
litet småsaker och litet underhållning
någon gång. Och hennes kläder får
han klart betala. Men det är i alla fall
hans pengar."

B: "Nej, dar har du faktiskt fel.

Enligt lag äger kvinnan hälften av



hemmet och inkomsterna. I själva ver-
ket är maken skyldig att dela med sig
hälften av allt han fört.1änar. Fast 

- 
i

praktiken blir det väl sällan av. Och
förresten, hemmafruarna har rräl i all-
mänhei ingen aning om sina rättighe-
ter."

C: "Men du, här kommer ju barn-
bidraget väl till pass. Det måtte väl
vara en fin belöning för hustrun!"

A: "Ar du inte klok 
- 

det är väl
inget premium för hustrun, det är ju
avsett för barnen, begriper du väl!"

C: "Asch, inte tror du väl att ma-
joriteien av föräldrarna använder dom
pengarna för barnen. Nä, dom an-

vänds till allt möjligt, och mödrarna
passar nog på att handla åt sej själva
också... För övrigt - vem är det
som får betala mest till barnbidragen

- 
jo, jag och mina ungkarlsbröder!"

A: "Aven jag, min lilla vän, även
jag, 

- 
eftersom jag inte har hemma-

varande barn under '16 år! Så det så!
Du behöver inte känna dig som mar-
tyr! För övrigt 

- 
snart gifter dLr dej

ju och då lär man ju få l0 procent
skattelättnad, 

- 
är det inte så?"

C: "Jo, och det är väl inte mer än

rätt! För då måste jag ju försörja t v å

på samma gamla lönl Och jag skall
nog se till att m i n fru fär fickpeng-
ar för sitt jobb i hemmet!"

A: "Oclr det tror du hon blir lyck-
lig över? Kanske väntar du till och
med att hon sl<all säga TACK ALSK-
LING FOR ATT DU UPPSKATTAR
MIG! Hör du du, vem har egentligen
tutat i dig att du är på väg att bli
AGARE till en hustru?!"

C: "lngen alls, 
- 

jag tar det för
givet att en man ska jobba och en
hustru vara hemma."

A: "Men om dom inte har några
barn, ska hon inte arbeta i förvärvs-
livet då heller, kanske?"

C: "Jo for all del, för att fördriva
tiden, men inte i avsikt att ägna hela
sitt liv åt yrkesarbeie. När barnen
kommer ska hon stanna hemma!"

A: "Sa du f ordriva tiden?
Tror du verkligen på allvar att kvin-
nor som har ett yrke arbetar för att
fördriva tiden? !?"

C: "Ja, 
- 

vad ska dom annars gö-
ra 

- 
om ingen man gifter sig med

dom!"

A och B: "Hör du, den här unge
mannen är visst från ett annat år-
hrrndrade. Hur ska man få honom att
begripa?"

B: "Lugn, lugn bara. Han får nog
urpplysning! Hans blivande fru ser nog
till att han vaknar. . . J"g känner hans
tankegångar. Slentrianmässiga. Har
själv en gång resonerat ungefar så

där. Men jag ser annorlunda på sa-
ken nu. Varenda människa, man eller
kvinna, med eller utan äktenskaplig
hälft, har ju rätt att leva ett själv-
ständigt liv. . . Förresten, är dei så

säkert att äktenskapet scm sådant
är det allena saliggörande? För bar-
nens skull, säger man, 

- 
men Cet är

inte så säkert. Se på alla skilsmäs-
sorna. Och för den skull kunde väl
en kvinna skaffa sig ett barn, om hon
önskade det, uian att därför behöva
gifta sig. Och en man också, för den
delen . . ."

A: "Det var värst rrad du tänker
avancerat! "

B: "Tycker du det. Ja, vi brukar ju
inte resonera så här på jobbet, pre-
cis . . . men nog funderar man över
forhållandena här i vårt samhälle. Det
finns sannerligen saker man skulle
vilja ändra på."

Faderns dilemrna

A: "Ja, för min del hoppas jag att
samhället, dvs. staten, snart ska inse
att nationalbudgeten, bruttonationalin-
komsten eller vad det nu heter, kort
sagt debet och kredit i statens böc-
ker är missvisande så länge inte
allt arbete, även hemmafruarnas,
upptages bland tillgångarna. Vilken
tillgång är inte hemmafruarna för ett
Iand! Tänk om d o m skulle strejka!
Bara sitta där, eller ge sig av ett
tag . . . På kort tid skulle allt vara
kaos ! "

B: "Tja, kanske du har rätt. Men

- sånt händer jur aldrig . . ."

C: "Nä, sånt händer aldrig. Och
äktenskapet är väl ändå trots allt en

legalisering av det fina förhållandet
mellan två människor, och där
finns känslor och nyanser som aldrig
kan mätas i pengar."

A: "Du lilla romantiker, där! Behö-
ver det ena utesluta det andra? Ak-
tenskapet borde bygga på ömsesidig
respekt för varandras integritet och
full frihet borde råda -. för båda par-

ter, inte bara för mannen ! Och be-
träffande det där med hustrulön 

-det vore väl inte mer än rättvist att
husmödrarna finge uppleva stimulan-
sen att se sitt jobb uppskattat i

pengar! Som det nu är, sneglar den
hemarbetande kategorin avundsamt
på den andras fyllda portmonnä, 

-oc!r clen yrkesarbetande kategorin
suci<ar längiansfullt mot hemmets be-
kväma vrå..."

B: "Nä, hör ni nu får vi sluta snac-
ka och ta itu med jobbet. Det finns
ju som väl är andra som arbetar för
ett rättvisare samhälle. En sak är i

alla fall säker: det är knogigt att
sköta ett hem. Det ska fan slita så
förutan lön l"

Anna Svensson
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TRE FRÄGOR

I)e r"r svensk:t scktionetr rtv I K lrlr
(internatior-rella kvinnoförbundct
för fred och frihct) gjorde inför
vrlct 1,968 erl intressaut uuder-
sökning. Man ställdc frågor till
nomincracle kandidater från oli-
ka partier. Man fick svar från 40

ploccrlt av de tillfrågade. Av de

182 kandidater vilkas svar nedau
re dor-isas tillhördc 51 folkpartiet,
3tr centerpartiet, 28 socialderno-
kraterna, 24 r,äusterpartiet kom-
rrrunisterna, 23 kristen den-rokra-
tisk samlirtg, 17 högern och 6 sam-
ling 68. (Er del svar har till-
kornmit senare.) Första frågan
gä.llde u-hjälpen och hade följan-
dc lydelse:

"Det råder numera enighet om att
sätta målet för svenskt bistånd till
u-länderna till 1 procent av brutto-
nationalprodukten. - Ar Ni beredd
att rösta för ytterligare ökat stöd
åt multilaterala och bilaterala bi-
ståndsprojekt för u-länderna, även
om detta temporärt skulle bromsa
vår egen standardhöjning? Om sva-
ret är ja, vilket budgetår anser Ni
clenna biståndsökning önskvärd och
nl(uugt

*
Ii rtln,rrri.rr 'jr t",-'[g oclr kolttttt1.,l-t,-} \

tcr:rcl i dcn svcnska scktioncns mccl-

lcnrsblircl "Fred och frihct" nurrl-ncr
5, 1968. Dcn kan erhålhs genonr

iriinvändclse till Flovslagarratan 2,

111 48 Stocliholm. Tcl. 21. 1.7 20.

l:riigar två giilldc svensk vA-
pcntillverknins och lydde så:

"Är Ni beredd att medverka till
cn minshad svensk vapentillverkning
och till att de företag, som nu till-
verkar vapen, får statligt stöd vid
omläggning till annan tillverkning?"

första frigan Lrtonl ctt (h) var jakandc. T'abellen visar hur
clctalj.

I;råga trc gälldc ickc nrilitiirt
försvar och lydde så:

"Ar Ni beredd att arbeta för öka-
dc anslag till forskning som syftar
till att få fram icke militära alter-
nativ inom clen svenska försvars-
politiken?"
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KVI NNOFöNENINGAR
Man lian hålla mecl Gunvor Cangcrnark (SDS 6.3.69) om att dc pr-rrtipolitiska kvinnoförcningerna är onödi-
ga. Deras uppgift iir viil niirmast att skoltr kvinnorna inom partict i politisk vcrksamhct och få dem att intres-
icra sig för itt ställir upp som kandidater vid olika val. Men det arbctct utförs bättre i ungdomsföreningarna,
intc sant?

D.ircn-rot tror jar noll xtt prrtipolitiskt obunclna kvirrnoföreningar behövs så längc kvinuors inflytande på
sunhiillsproblcm rir så litct sc,t-n ri,.r. Dct grillcr alltså i Svcrige niirnrast Frcdrika Brcmerförbundet, YI(, SKV
och lliIrIr. Nrlturligtvis bör clc stå öpprra för nriin - k;rnskc bordc c'lct anges scnL\nr n:rmnbyte, Inen rcdetr rru

att såclrrnl opinionstärkanclc förcningar ("prcssure groups") behövs -stiicler! A. A.

finns clct rnenliga medlcurm,tr.
Lustigt nog liar nlan ctt fiirskt

clct bildas nu "jiimlikhctsgrupper
bcr.is på
" i olika
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Människan

I oktober 1965 bildade den amerikauska akademien
för konst och \retenskap cll "kommission för är
2OOO". Dess syfte var att stimulera framtidsforsk-
ning - i forrn av skisserandet av olika framtids-
alternativ. Dr Hern-ran Kahn, en av kommissionens
30 rnedlemmar, fick i uppdrag att företa en sådan
skissering; det verk som här anmäls år ett första
resultat.

Dr Kahn är författare till tre böcker som gjort
världssensation. Jag översätter titlarna. 1,) Om atorrT-

krig, 2) Att tänka på det otänkbara, 3) Eskalering.
Han är r'år tids superstrateg, hans inflytande på po-
litiken bakom kulisserna torde ha varit och .vara

erlormt. Termerna upptrappning och nedtrappning
kommer från hor-ro Han är ledare för Hudson-
institutet, skapat just för bedrivande av framtids-
forskning.

Kal-rns medförfattare, Anthony J. W'iener, har
från början deltagit i institutets arbete och har en
framträdande ställning där. Han har varit nedlem
av en stor kornmission för mental sjukdom och hälsa,
har dirigerat forskningsprojekt och avlagt rapporter
till regering och till stiftelser. Flans verksamhet har
rört sådana ämnen som internationeila kriser, NATO-
problem, rustningskontroll, socialpsykiatri etc.

Introduktionen till boken har skrivits av profes-
sol'n i sociologi vid Columbia-universitetet Dar-riel
Bell, ordförande i kommissionen för år 2000. Han
är en av de mest inflytelserika inom den nya forsk-
ningsgren som kallas decision-making, dvs. beslut-
skapande. Hans arbete Tbe End ot' Ideology - Slu-
tet på ideologiskt tänkand räknas redan som
klassiskt inom modern sociologi.

Professor Bell säger om den föreliggande boken,
att Kahns och \Wieners ansträngningar och slutsatser
understryker en kärnpunkt inom framtidsforskning-
en. Ingen påstår, säger han, att enstaka tilldragelser
kan förutses. Inte heller kan man förutsäga vad hi-
storikerna kallar vändpunkter i människors eller na-
tioners liv. Men alla sådana tilldragelser påverkas
dock genom vissa sammanhang såsom tillgängliga
resurser, människors vanor och deras viljeinrikt-
ning; de hör ihop med sådant som kunskapsutvidg-
ningen, graden av folkuppll'sning och det stora nät-
verket av ekonomiska beroendeförhållanden. Boken
om år 2000, säger Bell, är inte någon skolning i pro-
feterandets konst. Den är ett försök att rita upp en
n'iär-rgd faktorer, sonr måste leda fram till att vissa
vrrl träffa.s.

Och bokens innehåll? Det är överväldigande. Man
får clcr intryckct att oceanen ilv lrlatcrial som n-råste

"p)ä Maktens högra sida"

betänkas håller pä att, slå ihop över både författar-
nas och läsarnas huvuden. Vissa partier blir rena
lrataloger där sådan a f akta och problem som driver
oss mot mänsklig nyorientering endast kan anges

rned några ord. Författarna är själva medvetna om
detta och skriver på ett ställe:

"Många läsare kommer kanske att bli irriterade
av vårt framställningssätt. Vi presenterar en serie

listor, vars olika nummer ofta inte år parallella;
efter att helt lätt eller inte alls ha kommenterat
många av de ämnen som nämnts, går vi vidare till
nya svepande reflektioner, sorn avfärdas med en

eller ett par satser. Detta måste vara tälamodsprö-
vande för en läsare som skulle vilja få stanna och
argumentera allvarligt på varje punkt . . . Men läsa-
ren kommer sannolikt inte att bli förvånad om vi
säger att vi har vära skäl när vi rar risken att göra
honom otålig . . . Vi försöker skissera en stomme,
göra en sror sammanfattning och därför finner vi att
aad vi i själva zterket ständigt på nytt lägger t'ram
är innebållsförteckningar till kapitel (eller bela bib-
Iioteh) softt ärutw är oskri'una." (Kursiveringen år
min.)

Hur skali man kunna recensera dessa innehålls-
förteckningar till oskrivna böcker?

I en kort anmälan kan man inte göra mer än ge

några stickprov ur listorna.
Ur tabell XVIII (Ettbwndra tekniska nybeter som

är mycket troliga ,,nder sista tredjedelei av 1g00-
talet):
31,. Viss kontroll av vädret och/eller klimatet
33. Ny och mera pålitlig pedagogisk och propagan-

dateknik för att påverka n-ränskligt beteende -
offentligt och privat

36. Billiga och i stor utsträckning lättåtkomliga
storkrigsvapen och vapensystem

38. Nya metoder för mycket billig, bekväm och
pålitlig födelsekontroll

39. Ny", mera nyanserade och pålitliga medel för
att kontrollera trötthet, avspänning, verksam-
hetslust, sinnesstämning, personlighet, varsebliv-
ningar, fantasier och andra psykobiologiska till-
stånd. (Ä, personligheten ett psykobiologiskt
tillstånd? anmälarens fråga.)

40. Förmåga an, vålja ofOdda barns kön
51. Permanent bemannade satelliter och installa-

tioner på månen - interplanetariska färder
53. Permanent bebodda undervattensinstallationer

och kanske även kolonier
87. Stirnulerande, planerade och kanske programme-

rade drörnmar
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Människa.n "på Malitens högra sicla"

cl6. C)nrfattancic ge netisk kontroll av viixtcr och

cl jur'

97. Ny" biologiska och kemiska urctocler för att
identifiera, uppspåra, lanrslå cller irritera uän-
niskor i polisiära och nilitiira syften

98. Ny" och rnöjligen ytterst cnkla metode r för
dödiig biologisk och kcr-nisk krigföring.

*
I-Iärefter kan vi kasta en blick pi tabtil XX (Tio

a-", I ä gsn a nrö jli gh c t c r ).
1. I'4eciellivslängclen utsträckt till mcr än 150 år

(odödlighet?)
2. Nästan fulländad gerletisk kontroll (men allt-

jämt homo sapicns)
3. Väsentlig niodifikation av r.r'riir-u.riskosläktct (intc

l;ingre homo sapicns)
7. Praktisk och rutinmässig användning av extra-

sensoriska f enornen.
E,fter slutet av denna tabell skriver författarr-ra:
"Till sist finns den eventualiteten - nrera lång-

sökt än man ville gör'a gällande inom populär science

fiction, men ornöjlig att wtasluta - att vi kommer
att upptäclia liv utar.rför jorde n (extraterrestrial
life). Eller, r'ad sonr skulle vara ännu myckct mera
extren'rt) (r'i har att räkr-ra med) nröjlighetcn av
kommu.nikation med intelligcns som inte hör jorden
till." (Mina kursivcringar.)

Mcn det kan vara tid att sluta uppräliningama.

Mcd tanke p;l nr 36 och nr 98 iir dct l:iirståcligt
onr viktiga delar av bokctr handlar om oiika utvcck-
linp;smöjligheter i förhållandet mellair folken, situa-
tioner som kan tänkas lcda till upptrappning och
storkrig, samt oln andra politiska "mardrömmar".
Dcssa kapitel är ytterst intressanta rnen fordrar be-
sinnir-rgsfulla läsare. Son-rliga perspektiv, inte minst
beträffande formerna för kontroll av de r,äxande
lnännisliornassorlla, är myckct skrämmancle.

Anmälaren har tillåtit sig att göra en ar-rmärkniug
i forrn a\r en friga vid punkt 39.

Jag skulle också r,ilja kommenter':I professor Bells
yttrande i företalet: "Ingen påstår, att enstaka till-
dragelser kan förutses." Skall man vara noga, är
detta inte helt riktigt. Det finns nän-rligen personer,
också höginteliigenta, som räknar rned möjligheten
att även cnstaka tilldragelser kan fön-rtscs under spe-

ciella betingelser. lianske hör sakcn samman med
den n-röjlighet till kommunikation rned icl<e-jordisk
intelligens, vilken dr Kahn inte anser sig kunna to-
talt avvisa. Given,is kan cr-r sådan iriga intc behand-
las utan bara antydas här.

Mikaela

The Year 2000. Av H. Kahn. ocb A. J.'Wicner. Col-
lier-Mac Millan, London 1968.431 sid. 432 tabel-
ler. Pris 63 sh.

MÄNSKI.IGT I
Irrforrrratior.rschefen Hans Almryd i Svenska
Industritjärlstenannaförbundet skriver i Bygg-
nadsindustrin nr 1,4. 1,968.

Slr-rtligcn skall n-ran ha klart 1ör sig att män-
niskair trots allt även i fr;rmtiden n-råste stå i
centrLrm. Rationalisering är inget självända-
mål - den syftar ytterst till att skapa bättre
möjligheter åt oss själva. Det är inte med ro-
botar eller rnasliiner lran för utvecklingen
frarnåt uta11 med miinniskors salnrnanlagda
sliapar-rde och utvecklande förn-riga.

Mot den bakgrunden ter det sig natr.rrligt
att råtiorlalisering inte får innebära att man

jagar nränniskor, skrämmer nränr-riskor eller
pressar den-r till bättre prestationer, utan att
rationalisering skall ge människor meuingsfyll-
da arbetsuppgifter, ansvar inför siua arbets-
uppgifter, frihet att fullgöra deur på lämpli-
gaste sätt i samverkan med andra och med
utr-ryttjandc av allt mer komplicerade maski-
ner', vilka inte kan tänka själva!

MÄNSKLIGT II
C En sekreterare en

O som en tänker

hurrd.

person sofil ser ut

som en man och

(Srucden, Now)

)R
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KINAS UNGDOM
Världen går framåt, framtiden är ljus och ingen kan ändra

Du söger gå ut på londet . . .

fo!ket behöver en tekniker till hiölp
instollero mqskiner - nyttiigt iobb för dig!
Men - vill iog hq ett sånt iobb

som iog inte olls Possor {ör?

I princip vet iog nog hur det går till -
'ri pluggode en hel del

om CIllt sånt, förstås -
det vor ondro året i college
och det ör löngesen nu -
monglömmer...

Nei, iog hor fqktiskt inte sett
hur mqn gör - hor oldrig
gjort sånt siölv.

Men - vqd vill iog egentligen göro?
Jo, det ör enkelt!
Konske skqll iog löso mekonik -
och underviso vid ett college
eller fqro utomlonds
om något lömpligt stipendium

dyker uppt
vönner kon skoffq mig en brq

plots -
nör mon hor en exomen, finns
det mångo utvögor.
Min fru skulle vilio ho mig hemmo
och tiöno pengor löttvindigt
som översöttore ov böcker i teknik.

Det ör viktigt
ott to groden vid ett bro universitet

med berömt nqmn. För om mon
hqr de röttq förbindelserno
kloror mon sig olltid.

Så prqtqde de och skroftode lite
åt sin vöxonde cynism
och tomhet.
Medon ungdomens entusiqsm
föil ov dem och de mött
den noknq verkligheten
ott så mycket qv deros lördom
betytt förlorqde år

och lömnot dem beroende ov
en vittronde stupid livsform --
uton förmågo ott hondlo
meningsf ullt.

denna utveckringstendens hos historien. 
Miio Tse Tuncj

Så vor det en gång -
sedon korn föröndringen
som fölide frigörelsen
och slog hårt, dock önnu
inte hårt nog.

Så kom ett nYtt slog
från en möktig hafflffl0re:
Moo Tse-tungs tonkor

och det gomlo undervisnings-
vösendet i oll dess pompo,
dess betyg, dess exominering,
dess bekvömo liv för lördo
krossodes till frogment.

Och nu strömmqr genom skolornos
och universitetens portor överollt
arbetqre och bönder beslutno
ott utbildningen
skoll voro för deros behov,
sådont som de behöver,
ting som de betolor för.
Och ungdomen skoll trönos
för ott tiöno folkef
som inte löngre vill
hopo rikedomor
åt dem

som sluter sig sqmmon
till en ny kloss
och ser ned från stor höid
qvvcrkto nde, begöronde
det böstq rned så litet
ott ge i gengöld.

Peking den 30 november I968

Översöttning ov Gunhild Tegen

Rewi Alley

Ilcw,i Alley kom till Kina från sitt h.emlancl Nya \ee-
land t'ar åer än 40 år sen. 

.Han 
har slerivit en rad dikt-

samlingar. Han bar t,arit t'abrilesinsT'ektör i . Shangbai'
Han rlar en dp clen kooperatir;a rörelsens grwndare i K.ina
och startade wnder krifsårcn en yrkesslcola t'ör föräldra'
lösa barn. Han är en lnångsiclig man, expert på gammal
kinesisle kultur, r'äl f örtrc,gen 

-med kinesislet språk oclt
samtidigt cn kwnnig iordbrikare, skogsvårdare och irtgen-
jör.
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SOVJET -r kontinent
i förvandling

Rita och Victor Vindc har nyligen gerr Lrr en bok onr
Sovjetunionen, "So? jrt - Kontincnt i förvandling",
sorn hör till det intressantaste och mest uttömman-
de som publicerats or11 Sovjet i Sverige.

Boken år resultatet av ett flertal resor under
nrånga är - de längsta och aktuellastc företagna
1967 och 1968. - Resorna har sträckt sig från Le-
ningrad, Moskva, Minsk och Kiev i väster till Amur-
floden vid Kinas nu så aktuella gräns och Nachodka
vid Japanska havet i öster. I söder har man besökt
Kazakstan med Alma Ata och den cer-rtralasiatiska
republiken Uzbekistan med Tasjkent.

Särskilt intressant är skildringarna från de asia-
tiska delarna av Sovjetunionen. Förfartarna har haft
tillfalle att diskutera såväl det aktuella läger som
de fascinerande framtidsplanema med en rad ex-
pertef.

Tag till exempel uppodlingen av Flungerstäppen

- Golodnaja step. Starten skedde 1956 och arbetet
onrfattar kanalbygger-r, bevattningsnät, jårnvågar,

Hotell Rossia strax utanför Kreml i Moskva.
(Ur "HUSESYN i öst och väst". Av Olle Bengtzon. Bygg-
förlaget, Stockholm 1968. 185 sid. Rikt illustrerad. Pris
68: -.)

nya sanrhällen och intc r-ninst avsaltning av enornla
jordmassor. Redan grönskar områdena kring kana-
lerna och fruktodlir-rgarna är gigantiska, men vikti-
gast är dock bornullsodlingarna.

Skolor, universitet och daghem byggr ut, i T'asj-
kent byggr ett ispalats och Sovjetunionens störst;r
cirkus. President i Uzbekistan år en kvinna och der
i ett land där kvinnorna ännu på 3O-talet riskerade
att bli stenade när de kastade slöjan.

Man smittas av framtidsentusiasmen när man lä-
ser orl denna uppbyggnad av en ny värld, som för-
siggår samtidigt med denna ohyggliga förstörelse vi
dagligen läser om.

Förfatrarna undrar över skälet till att de sovje-
tiska, asiatiska republikerna inte "frigjort" sig i lik-
het rned de gamla brittiska, franska och belgiska be-
sittningama. Förklaringen är förstås helt enkelt att
de är "frigjorda" från det kapitalistiska ok som
alltjämt förtrycker större delen av världen.

Författam a tar död på föreställningen art en rysk
befolkning håller på att invadera de centralasiatiska
republikerna. De är glest bebodda rnen den överväl-
digande majoriteten är inhemsk.

Vinde drar gärna paralleller rnellan den ekono-
nriska utvecklingen i USA och Sovjet - något sor11

ju ofta återkommer även i sovjetiska resonemang.
Aven enligt borgerliga experter står sig Sovjetunio-
lren gott vid dylilia järr-rförelser. Men är de överhu-
vud taget av något större intresse? I den socialistiska
världen står människan i cenrrum med vad det för
n-red sig i fråga om hälsovård, utbildning, kulrurliv,
trygghet. Det är tillgångar som inre år 1åmförbara
med antal bilar eller kalorier pcr capita.

Några 5svjetiska experter säger så här:

"Det är ju ingen mening att bygga kraftverk och
producera energi bara för att slå amerikanska re-
kord. Nu måste industrialiseringen ta ikapp oss så

att vi fär användning för hela vår produktion.
Kapplöpningen äger inte rum rnellan oss och USA
i första hand utan mellan oss stora företagare här
i Sovjet." - "Varför skulle vi rär,la med USA, vi
vet ju att vi har så mycket större reserver av nästan
alltir-rg, inte minst av vatrenkraft. Vi behöver inte
pressa dem till der ytrersta."

Sovjet - kontinent i förvar.-1ling. Av Rita och
Yictor Vinde. 'Iidens förlag, Stockholm 1968. 218
sid. I)ris inb. 32: _-.
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I{.vinrran

Iiokcn "Könsrollcr i litlcrdtur('t't från antikcn till 1960-talet" rymmer myc-
lcen liirclort. Aa dess 12 f ört'attarö ä, 1t aleadentiker och 10 kainnor. De har
begr;nsat sig till Europas ieulturlerets och till den tid då man h.at't skrift.er
,r,i' folln tit|iaha 1tå. Avcn så är det oklart aart'ör ntan böriar med Aristoteles
ocb inte nämncr Herodotos (100 år tidigare)'

Vi ser t'ram mot den dag då arleeologtrnas aittnesbörd skall höras. Red,an

ntt. bar intc bara ./acquetti Hawkes wta'n även. Hantta Rydh och Axel Pers-
son intyg,tt att ai kiinnlig clominans måstc ha förelegat and'e.r något årtu-
trrdt ilit,-clen sista istidins slut. Ur denna s_ynpunbt är Birgit.ta. Svanbe.rgs

uppsttts speciellt intressant. Hon påpekar dtt den åsikt orn. ett tidigt rnatriar-
kiri ,o* Karin Boye ocb EIin Wägner anslutit sig tiLI öaerensstämmer rned

tcorier framlagda Lv Adler, Jung åch Ranle (diuppsykologer)..En dag...s,kalL

man ha-nslee t'å en global laönsrollsdebatt som dessu-tom grilter längre tillbaka
i tiden än rJin som- t'örts i Sverige under senare tid.

Med f art'attdrens tiltstånd åtciger pi bär en del aa dr lane .Lwndblads .a_rtr
kel soni handlar om cn faea kaid cngelsle reaolutionär från börian av 1800-
talet. Hon säger att ur',|å ocb citei franska.reztolwtionen-böriade ungdom
äpen i [,nglaid att tänka i nya banor och- f inna nya .ord, Det.par första
sånven ma"n anaändc ordet , o d ik a L Till d.enna radileala grupp hörde t. ex'
'åen"geniale målaren och skaldcn William BIake. En aa ledarna oar
Tho"mas Paine sont skrea ett berömt genmäIe till en konseroatio skrift
om den t'ranska rer.tolutionen wnder titeln "Om mänsleliga rättigheter"..Sam-
ticligt wtLom en skrif t r7,i,t en leainna "Till försvqr av_ rnänniskalts rättigheter".
För:jattaren hette iI o,;y W-o ll s t o n.e c r a.f t. 

^Jane _Lundblad -säger dtt
den'na skrit't ,oar ett tidigt dolewment i leönsrollst'rågan delpis fräscbt nog att
lewnna inspirera är.ten nu.

Bakom hela det slutande sjutton- gripligen försvara mor och syskon.

hundratalets och begynnande ader- När hon längre fram hävdar att ingen

tonhundratalets moraliska och politis- kan bli en god medborgare utan att

ka tänkancle i England står den radi- i sin ungdom i handling ha visat sin

kale teoretikern William Godwin, som omsorg om sina närmaste, hade hon

i sin Political Justice I793 lade fram egen erfarenhet att sätta bakom or-

en genomtänkt analys av tidens so- den.

ciala oclr moraliska problematik. Sin utbildning fick hon först i en

Mary Wollstonecraft och William s. k. day school, sedan genom själv-

Godwin, som några år senare förena- studier, delvis under ledning av en

cles iett äktenskap, snart avbrutet av litterärt intresserad präst. Vid 19 års

hennes tidiga död, var under ett kort ålder lämnade hon hemmet för att

men viktigt skede centralgestalter i försörja sig som sällskapsdam, men

Englands intellektuella liv, beundrade, moderns sjukdom och död krävde re-

han för sin tankeskärpa, sin moralis- dan efter något år att hon återvände.

ka iniegritet, hon för sin klarsyn, sin Nu tog Mary det djärva steget att till-

oförskräckhet och väl också för sin sammans med sin syster Eliza, som

skönhet, sin impulsiva charm. hade ett kort och tragiskt äktenskap

Mary Wollstonecrafts föräldrar var bakom sig, och väninnan Fanny Blood

båda irländare, och från början gans- öppna en flickskola. Den blev till att

ka förmögna. Hon föddes 1759 i Eng- börja med en framgång, också sedan

land, och hela hennes barndom och Fanny hade gift sig och flyttat utom-

ungdom var full av förflyttningar. Fa- lands, men när väninnan sedan blev

dern, som var lantbrukare, misslycka- svårt sjuk och Mary kallades till hen-

des den ena gången efter den andra. nes dödsbädd, råkade skolan under

Han var alkoholist och en brutal fa- Elizas oerfarna ledning iupplösning'
miljetyrann, och nroclern reagerade Hårt tagen av väninnans död, tyngd

med växande likgiltighet för hem och av misslyckandet iarbetet, ansatt av

barn. Den fasta punkten i familjen var försörjningsbekymmer för sig själv

dottern Mary, som ibland fick hand- och sina syskon samlade sig tjugo-

utan medborgerlig existens

sexåringen ändå till att skriva sitt
första arbete, Thoughts on the Edu'

cation of Daughters.
Hennes nästa försök att förtjäna

sitt levebröd blev det för tiden van-

liga: en guvernantplats. Hennes mat-

mor var en förmögen irländsk gods-

ägarfru, en dam som levde för um-

gängesliv och jakter, kelade med si-
na hundar och överlämnade barnen

åt guvernanten. Mary gav dem värme

och intresse - 
och så avskedades

hon. Upplevelsen satte spår På de

sidor i hennes kvinnosaksmanifest,
där hon upprört beskriver den kvin-
notyp hon här mött, aristokratdamen
som genom felaktig uppfostran har

fått sin moderlighet förkvävd.
Hennes första lilla bok om flickors

fostran hade emellertid inte gått obe-

märkt förbi, och då hon nu stod utan

resurser fick hon av sin förläggare,
mr Johnson, ett anbud om att arbeta

för hans förlag i London. Där syssla-

de hon med översättningar, skrev
några barnböcker, författade uppsat-

ser om skilda ting och kom in i sta-

dens litterära kretsar. Mr Johnsons

vänner var liberaler och franska re-

volutionens idöer diskuterades livligt
bland dem. Så kom det sig att när

Burke inför den fullbordade revolutio-
nen gav uttryck åt sin konservativa
nyorientering, grep Mary Wollstone-
craft till pennan. När den skrift, där
hon hävdade kvinnans rätt, kom ut

var hon trettiotre år gammal.

Boken blev en snabb och för för-
fattarinnan själv överraskande fram-
gång, inte bara i England. Den över-
sattes till både franska och tyska.
Miss Wollstonecraft blev firad och
uppsökt, bland annat av biskop Tal-
leyrand, som hon tillägnat sitt verk

- 
utan att misstänka att hennes till-

tro till hans liberalism senare skulle
få sina knäckar. Hon hedrades för
övrigt nu med titeln Mrs. och hennes
systrar noterade lite sötsurt isina
prev att Mary hade blivit vacker. Be-

lackarna, som efter hennes första
skrift om de mänskliga rättigheterna
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Kvinnan utan medborgerlig existens

hade kallat henne en liird i stubb, en

filosoferande orm och, förstås, ama-
zon, hördes visserligen fortfarande
av. Men själv lyftes hon av en käns-
la av egenvärde och oberoende.

Sådan den var och är, präglad av
sin författarinnas starka temperament,
utan egentlig disposition, full av upp-
repningar, utvikelser och stilbrott,
men lidelsefull, uppriktig, är denna
berömda stridsskrift ett vittnesbörd
om en vidsynhet långt före samtidens.
Den är det första försöket att i bok-
form återge en kvinnas självständiga
värdering av samhällsproblemen, att
grunda hennes rätt på tanken om en
social och rättslig likställighet med

mannen.
Mannens överlägsenhet 

- som ju
ansågs självklar 

- 
grundade sig en-

ligt Mary Wollstonecrafts sätt att se
f rån borjan på hans större fysiska
styrka. För att kunna behålla den
härskarroll den ger honom, vill han
ha kvinnan svag, också intellektuellt
och moraliskt. Alltså hyllar han den
svaga kvinnan 

- 
och hon låter sig

nöja med detta i stället för att söka
utveckla sig själv och vinna den akt-
ning som människa, som är nödvän-
dig för jämlikhet.

God ställning, hedersbevisning, ri-
kedom, når kvinnan genom mannen.
Eftersom hon inte själv presterat någ-
ra ansträngningar klassif icerar Mary
Wollstonecraft henne tillsammans
med de rika: "Börd, rikedom och alla
yttre förmåner, som utan någon men-
tal ansträngning upphojer en männi-
ska över hennes likar ställer henne
i själva verket på ett lägre plan än
dem."

Hon vänder sig mot dubbelmoralen
och berör över huvud taget sexuella
frågor med en för tiden ovanlig öp-
penhet; det var väl mest det som
gjorde henne så kritiserad. Man frap-
peras samtidigt av hennes djupa
fromhet; än så länge var hon kyrk-
ligt förankrad. Hennes huvudkrav är
uppfostran. Liksom Condorcet ansåg
hon att kvinnan har rätt till santma
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uppfostran som mannen. Den skall
inte bara vara boklig. Flon lägger stor
vikt vid en sund kropp, ett härdande
uteliv. Vidare vill hon uppfostra flic-
kor och pojkar gemensamt. Hon hade
en kort tid vistats hos en lärarfamiij
vid Eton och förfärats över internat-
skolans många fördärvliga metoder,
som hon tyckte uppammade skenhe-
lighet och översitteri. Skolan skulle
därför inte vara privat utan statlig.
Från fem- till nioårsåldern skulle un-
dervisningen vara kostnadsfri och stå
öppen för barn ur alla samhällsklas-
ser. Därefter föreslår hon att under-
visningen skall delas upp på två lin-
jer, en för husliga och praktiska eller
vad hon kallar mekaniska yrken, en
för språk, naturvetenskap, historia och
politik, där studiet av litteratur inte
borde vara uteslutet" Hon vet mycket
väl vilka invändningar hon kommer
att stöta på: "Flickor och pojkar till-
sammans? hör jag några läsare fråga.
Ja. Och jag skulle inte frukta några
andra konsekvenser än att några ti-
diga förälskelser skulle inträffa; vil-
ket samtidigt som det skulle ha det
bästa inflytande på ungdomarnas mo-
raliska karaktär kanske inte skulle
helt överensstämma med foraldrarnas
åsikter, for tyvärr tror jag att det
kommer att dröja länge innan världen
blir så upplyst att föräldrar vilkas en-
da omsorg gäller barnens dygd skall
låta dem själva få välja sina livskam-
rater. "

I upprepacie sammanhang vänder
hon sig mot Rousseau. Om och om
igen kan man konstatera att hennes
grunduppfattning redan nu väsentli-
gen sammanfaller med den som Wil-
liam Godwin hävdade med sin tes
om människans perfektibilitet, hennes
förmåga att fulländas genom att an-
vända sitt förnuft, genom social or-
ganisation, i motsats till Rousseaus
lära om människans nredfödda god-
het, som forvanskas gencm samhäl-
lets inverkan: "Rousseau anstränger
sig att bevisa att allt från början var
bra, en mängd författare påstår att

allt är bra nu, och jag att allt kommer
att bli bra", skri'rer hon med sin ge-

nerations avundsvärda f örtröstan
trots allt. Skoningslöst och effel<tivt
skjuter hon prick mot hans omsorgs-
fLrllt uppbyggda hrevisföring, som när
hon citerar hans "tredje konsekvens
av de båda könens olika konstitu-
tion" vilken skulle bestå i det faktum
att "den starkaste endast tillsynes är
herre men i verkligheten är beroende
av den svagare"; där placerar hon en

asterisk och fotnoten: "What nonsen-
sel" När Rousseau talar om hur Cet

faller sig naturligt for flickor att leka
med dockor, att l<lä sig, att småprata,
avfärdar Mary honom helt enkelt med
att påståendena är så puerila att de

inte förtjänar att allvarligt vederläg-
gas. "Jag har förmodligen", skriver
hon, "haft tillfälle att iaktta flera flic-
kor som små barn än vad Jean Jac-
ques Rousseau hade. Jag [<an minnas
mina egna känslor och jag har alltid
haft ögonen med mig, men ändå vill
jag, långt ifrån att ha samma åsikt
som han beträffande den kvinnliga
karaktärens första framträdande, på-

stå att en flicka, vars glada mod inte
har dämpats av overksamhet, vars
oskuld inte har fördunklats av falsk
skaml<änsla, alltid ar en yrhätta och
att dockan inte väcker hennes upp-
märksamhet orn det inte är så att
instängdheten inte medger något an-
nat alternativ. Flickor och pojkar skul-
le leka oförargligt tillsammans, om
inte könsskillnaden inskärptes långt
innan naturen gör någon olikhet
märkbar. Jag vill gå längre och påstå
att det är ett oemotsägligt faktum att
de flesta kvinnor inom min iakttagel-
sesfär, som har uppträtt som förnurf-
tiga varelser i livet eller visat något
tecken på intellektuell kraft, någon
gång har fått pröva på vildvuxenhet
som några av de eleganta fostrarna
av det täcka könet skulle kalla det."

I själva hjärtpunkten f ör hennes
egen uppfostringslära har Rousseau
en diametralt motsatt uppfattning. I

en kort replik lägger hon in hela sin



syn på könsdiskussionen: " 'Uppfost-

ra kvinnor som män', säger Rousseau,
'och ju mer de kommer att likna vårt

kön, desto nrindre makt kommer de

att få över oss.' Det är just den Po-
ängen jag vlll komma åt. Jag vill inte

att de ska ha makt ör,er männen utan

över sig själva."
Viniern 1792-93 beslöt MarY

Wollstonecraft att tillbi-inga i Frank-

rike. Hon ville lära sig språket bättre,

hon vill också se friheten födas, som

hon uttryckte det. Det påstods att hon

flydde undan en förälskelse i en gift
man, så vitt man hade sig bekant den

första f örälskelsen i hetlnes trettio-
treåriga liv.

I Paris träffade hon Tom Paine,

som hade flytt dit undan en dödsdom
i England, och l<om genom honom i

kontakt med Konventet, med Condor-
cet, madame Roland och andra. Con-

dorcet ltade nyss avslutat sin serie
skrifter med plädering for absolut
jämställclhet mellan könen på alla

samhällslivets områden. Det var de

mest feministiska idöer som då exi-

sterade vid sidan av Marys egna.

lhennes brev kan man följa hur

hon upplevde det revolutionära ske-

endet, hur hon uppsökte politiska

fångar, bland dem Saint-Simon, hur

hon med oväntad upprördhet från sitt
fönster såg !-udvig XVI föras till gil-
jotinen. ilan forde sig med en vär-
dighet, som hon inte hade tilltrott ho-

nom och för första gången i sitt liv
kunde hon den kvällen inte släcka
vaxljuset vid sin säng.

I'ulen snari blev det riskabelt för en

engelsl< medborgare att vistas i

den franska huvudstaden och Mary
Wollstonecraft flyttade till Neuilly.
l(anske berodde det cielvis på deras

gemensamma frärnlingskap i den upp-

rörda atmosfären att hon och en ame-

rikansk affärsrnan, kapten lmlay, där
f orälskade sig i varandra. Efiersom
det under cie rådande oolitiska f ör-

hållandena var svårt att ordna en

vigsel, ingick de samvetsäktensl<ap

och i felrruari 1794 föddes deras dot-

tei'Fanny. Deras historia finns bäst

bevarad i brev, som de skrev till var-
airdra under lmlays affärsresor. När
Godvvin efter Marys dod publiceraCe

dem i sin levnadsteckning över henne

- 
något som på sina håll väckte liv-

ligt ogillande - 
kallade han henne

en kvinnlig Werther och en mästarin-

na i känslans och lidelsens språk. En

brevski-iverska av rang var hon, det

kan också konstateras i den lilla vo-
lym brev från Skandinavien, som hon

gav ut är 1796, Letters written during
a Short Residence in Sweden, Nor-
way and Denmark. Den resan företog
hon tillsammans med sin ettåriga dot-
ter och en sköterska för att lägga ett
avstånd mellan sig och lmlay, vars
känslor märkbart hade svalnat. Som

den pionjär hon var, reste hon i af-

färsuppdrag, en högst ovanlig kvin-
noroll för den tiden. Befriade från al-

la personlig;a avsnitt blev dessa brev
till hennes r"rppdragsgivare, lmlay, en

stor publikfranrgång. De översattes
till både tyska och franska och ger

en god reporters ingaiunda okritiska
syn på skandinaviskt liv. De visar
också en siark människas förmåga

att trots sin personliga tragedi intres-
sera sig för omvärlden.

När hon kom hem, stod hon inför
det oundvikliga slutet på sin kärleks-
upplevelse. Ett plågsamt misslyckat
självmordsförsök blev följden, men

efter iång tid åtenväncie hon under
namnet mrs lmlay till sitt barn, sitt
arbete och sina vänner, och hamnade

med självklarhet i de kretsar där Wil-
Iiam Godwin var et"l uppburen för-
grundsgestalt.

Godwin stod nu på holden av sin

samtida berömmelse, främst som för-
fattare till An Enquiry Concerning
Folitical Justice, en filosofisk expos6

över samtidens sociala och moraliska
problem, som blev av grundläggande
vikt för de engelska radil<alernas och

romantiska författarnas, främst Shel-

leys, tänkande. Han har ofta kallats
anarkist, termen syndikalist kan tyc-
l<as oss nrer adekvat. ljans första tes

Kvinnan utan medborgerlig existens

är vad han kallar perfectibility, möj-

ligheten att genom forbättring av mät-t-

niskornas yttre villkor utveckla deras

karaktär. Hans idöer om uppfostran
förtjänar enligt en nutida amerikansk
forskare att uppmärksammas av
"forskare intresserade av hans per-

son och även av uppfostrare intres-
serade av samtida uppfostran ioch
utanför skolan". När han kommer in

på förhållandet mellan könen, undrar
han om o'et "i ett förnuftigt samhälle

skulle bli promiskuöst eller om var

och en skulle välja srg en partner,

som han skulle hålla fast vid så länge

som detta fasthållande skulle över-
ensstämma nred båda parternas fria
val". Skillnaden mellan hans åsikter
och Mary Wollstonecrafts var alltså
mycket stor. Hon ansåg familjen nöd-

vändig för samhällslivet, hon trodde
att orn kvinnorna blev frigjorda, skul-
le hemmen, barnen, uppfostran också

bli det. Sedermera tog Godwin starkt
intryck av Marys kamp för avskaffan-
de av de traditionella könsrollerna
och anslöt sig till hennes id6er.

Berättelsen om deras vänskap, som

övergick till kärlek, återfinns iden
biografi som Godwin gav ut efter
hustruns död. Enligt Godwins princi-
per vigde de sig inte, men när hon

väntade barn ansåg båda det nöd-

vär-rdigt att hon inte längre skulle bä-

ra namnet mrs lmlay. De vigdes allt-
så i mars 1 797 men deras äktenskap

förblev enllgt Godwins teorier vad

det förut varit, ett experiment i sam-
liv med ett minimum av dagliga kon-

takter, avsett att förena "det livliga
nyhetens behag som ligger i ett till-
fäiligt besök med hemlivets mer ljuva

och innerliga nöjen". Den 30 augusti

1797 foddes deras barn, en flicka
som också fick namnet Mary. Trots

läkarnas ansträngningar att rädda

henne, dog Mary Wollstonecraft elva

dagar senare.
Könsro!ler i litteraturen från antiken
till 1960-talet. Under redaktion av Ka-
rin Westman Berg. Bokförlaget Pris-
ma, Sthlrn 1968. 207 sid. Pris 12:50.
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Från Ulfåsa Fogelstadrill

Från Ulfåsa till Fogelstad är en hymn till landska-
pet, llaturen och människoanden. H. H. låter oss se

sin barndoms nejder och människor och även dagens
hetsiga samhälle genom sitt eget fönster. Hon får det
att kännas som om hon rog oss med på sällsamma
färder till sällsamma mören. Ger oss överblickar
som från en bergstopp.

Sällan har jag läst en bok som strålar ut så myc-
ken värme, så mycken sann mänsklighet. Man kom-
mer både författaren och hennes människor så nära.
Hon har trängt djupt i sina medmänniskors hjärtan
och gör läsaren delaktig av sina upplevelser på ett
sätt som bara en verkligt god människa kan göra.
Vi får möta både personer och idder, får lära oss

använda nya synvinklar.
Framför allt tycker jag det är en upplevelse att

få möta en kvinna som aldrig trotr på manssam-
hällets falska dogmer om könen. En kvinna som vå-
gar v^ra stolt över att tänka med hjärtat. Det är
sådana kvinnor vår värld behöver just nu. Kvinnor
som tar befälet från de krigsgalna männen och sä-
ger ifrån atr nu får det vara nog med dödandet och
plundrandet. Att nu är tid vi räcker varandra han-
den i stället för att kasta napalnbomber eller sitta
cch gräla i månader över formen på ett förhand-
lingsbord medan dödandet oc,h giftspridarrdet bara
fortsätter.

H. H. vågar sc sarrningen i risonen. FIon brottas
n"red den för atr få klarhet för sej själv och andra.
Då man läser grips man av lycka över att der finns
människor som kan känna så. Och sorn kan göra
det de tänker och känner begripligt för andra.

Och förf. tror på ungdomen. Ungdornen som är
vårt enda hopp. Vi måste rro arr ungdomen ska
rädda oss ur det kaos vi skapat. Att den i tid ska
kunna påverka ellcr sparka undan r.åra nuvaran-
de ledare. Rädda oss undan samhällets och andens
fängelser.

Om saker och händelser .sorn skulle tyckas triviala
ur någon annans mun berättar hon så att nan plöts-
ligt förstår afi det år fräga om heliga ting, om
världsviktiga saker. H. H. ger oss breda vyer mcr
dn fragment från etr sällsamt rikt och långt liv. E,tt
liv som hon tydligen förståtr art göra till ett strå-
lande äventyr. Man känner djup r'örc'hracl och stor
tacksamhet för det hon presrerat. Genonr hcla hen-
nes bol< går detta drag av vArm glädje över livet
sorn kan vara så fullt fiir clenr sor.r-r vågar säga ja,
och nrena det.

Eric Lundqvist

Från Ulfåsa till Fogelstad. Av Ilonorine Ilcrmelin
Grönbech. Natur och l{ultur, Srockholnr 19()9. 215
sid. Ill. Pris 32: -.

GÅOCHSEITI
Tyvärr har Vi Mänskor inte plats i detta nummer

för en recension av Brechts "Heliga Johanna från

slakthusen", en pjäs som grep oss djupt när vi såg

den på premiären. Ni måste gå och se den nu

snart för det är nog inte troligt att Lena Granha-

gen får sin önskan uppfylld att få spela den itvå
årl Ni borde också se filmen "Made in Sweden"

som vi i pressläggningsögonblicket just varit på. Vi

lovar att tala mer om dessa båda insatser av Johan

Bergenstråle och Lena i vårt höstnummer.
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VIETNAMS ISVINNOR

På International Vomen's Day vill jag givetvis bör-
;'a min rapport n-red att tala om Victtram. Vietnatlt
är: ju ständigt i vårt n-redvetande. Vi vet att den
lranrp de utkärnpar år

1) Kampen för de mänskliga rättigheterna,
2) I(ampen för socialisrn mot imperialism,
3) Men också kampen för jämlikhet när det gäiler

kvinnorna. En jämlikhet som genom det de uppnått
har blivit en symbol, ett exempel för kvinnor i and-
ra länder.

I Vietnam fick kvinnoma rösträtt och likaberät-
tigande ett år efter revolutioneus slut 1946.

I Frankrike dröide det 150 år efter revolutionen
innan kvinnan fick röstnitt.

I DRV har det genomförts lika lön för lika ar-
bete.

Så serlt som 1,966 strejkade belgiska arbeterskor
för iika lön för lika arbete.

Här i Sverige där vi anser oss rätt upplysta är
detta med låglöuearbete för kvinnorna fortfarande
aktuellt.

Madame Thi Binh som leder FLN:s fredsförhand-
lingar i Paris är ett av de finaste exemplett på hur
dc rrya lagarna och rättigheterna om kvinnans jäm-
ställdhet har tillämpats. Vi kviunor i andra länder
står enligt miu mening i tacksarnhetsskuld till Viet-
nam för denna insats. Er-r insats som har ett starkt
inflytande på livinnors möjlighet i andra länder att
är'rdra sin situation. Dessutom är det ett fint poli-
liskt utspel.

Jag vill citera ett uttalande av Ho Chi Minh, ett
uttalande som vi kan lära oss mycket av.

"Kzsinnorna wtgör halva nationen. Om k'uinnor-
na inte är befriade är halpa natiorten inte bet'riad.
År kvinnorna inte ernanciperade är nationen bara

byssd till bäIt'ten."
Ho Chi Minh fortsätter:
"Men det är inte bara att ändra lagarna och ge

er kvinnor lihaberättigande. I',li kvinnor måste ock-

sr? slåss t'ör era rättigheter. Vi måste sträaa et'ter ctt
sambälle med delat ans'utr, delade förpliktelser och

delade rättigbeter."
Vietnams kvinnor hade före revolutionen tre för-

pliktelser. Tre förpliktelser som fortfarande tilliim-
pas i många, många lärrcler - helt cller delvis:

1) att lyda fadem,
2) att lyda sin rrarl,
3 att lyda äldste sonell vid trannens

ler frånfälle.
Numera lever kvintrortta i Vietnam

förpliktelser:

bortovaro el-

efter tre nya

1) Förpliktelsen att yrkesutbild;r sig (arbeta och

pnrducera fcir lanciets bästa).

2) Byggo upp Nordvietnam, befria Sydvietnam
och återförena dem.

3) Kärnpa för socialisrn och jämlilihet.

Jag skulle vrlja ta ett exempel ur Vietttarns se-

nare historia. E,tt kvinnoöde som gjort ett djupt in-
tryck på nrig närnligen madame Minh Thi Kai som

ett fiertal år samarbetade med Ho Chi Minh. Hon
föddes 191.0 och lämnade sitt hern (ett borgerligt
hem) vid sjutton års ålder och anslöt sig till de re-
volutionära. Under franska kolor-rialtiden organise-
rade hon partisangrupper samt kadrar av män och

livinnor som reste runt för att upplysa folket. Även
här var det ett trepunktsprogram:

1) Upplysa orn socialism, göra folket socialt med-
\retet.

2) Upplysa männen om nödvändigheten av att
cj tänka feodalt och kolonialt i sina herl - i sitt
förhållande till kvinr-ror - alltså emaricipera nrän-
l't el1.

3) Sist n-rerr icke minst nalla till väpnad kamp nrot

inkräktarna, mot kolortialisn'r och feodalism.
Mirrh Thi Kai var en av grundarna av Vietnan'rs

kvinnoförbuncl 1930. Minh Thi I(ai avrättades 1'941,

31. ir garnmal. På den offentliga avrättrrir-rgsplatsen

ropade hon till de kvinnor sorl samlats där:
"Vietnams kpinnor, kom ibåg att revolwtionen och

kampen mot inkrähtarna är det enda som kan rädda

t'olket ocb ge oss kvinnor likaberättigande. Ty t'ol-
kets t'rigörelse går parallellt med kvinnans t'rigörel-
se.t'

Vietnams kvinnor har fortsatt denna kamp
mot USA - i jämlikhetens tecken. Män och kvin-
nor, gamla och bam strider getnensamt mot USA:s

angrepps- och utrotningskrig'
Vi kvinnor i andra länder måste öka våra insat-

ser för att ställa oss solidariska rned de vietname-
siska kvinllorna - det vietnamesiska folket - för
det är även vår kamp som Lltkämpas där.

De kämpar också för den tredje världen - ett
ord som jag tycker är felaktigt - 

jag skulle vilja
siga den kommande världen.

Overallt går folkets frigörelse parallellt rned kvin-
nalls. Tro inte att detta inte är aktuellt här - även

om vi gör oss döva och blinda genom den högre
materiella standarden och det teknislia försprånget.
Även här nråste vi kän-rpa.

Jag vill sluta med r-rågra ord som den nyligcn
franrlidne hälsoministern Pbarn Ngoc Tbac sade till
rnin rnan och mig niir vi lämnade DRV efter två
nrthraders vistelse där:

"Ni i ztäst kan exportera teknile till oss - det
t i kan e x])ortcra till er är humanisnT , , ,"

Gun,ille P:rlmstierna-Veiss
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EN IIÄLSNING TILL FOLI{.EN
av Huy Can
Walt 'Whitman (1819-92) är cn av de stora skaldcrna i
cngclsb litteratur. Egcntligan skrcv ltan e rr. berömcl bok
"Led.les ot' grass". (Grässtrån). Han ansåg att poesi var
mänklighetens bögsta ,tisdom . . .

I
Om du återuppstod, rValt 'S/hitman,

Vilken hälsning skulle Du ge världen? Vad skulle
Du hälsa folken?

Nationer har Du hälsat med Din gröna stämma,
Din röst med dofter och skälvning av grönt gräs,
Du hälsade dem med Din unga röst, som sprutade

fram ur Din håriga bringa,
Som sprutade ur Ditt blornmande skägg, en oändlig

prärie.
De hälsades med mäktig stämnre :rv Dei,

dernokraten.
Men \Walt \Whitman.

Det är nu de befriade folken älskar Dej,
Det är nu, som en ny röst måste hälsa dem.
Folken är starkare, grönare än någonsin, 'Walt

Vhitman!
Folken slår ifrån sej här på jorden, de har rotxt sei

fastare än någonsin.
De har rotet sej fast, de h:rr skapat världens

grönska.
De har på nytt givit jorden friskhet;
Och fruktbara människors goda värme på välcliga

grödor.
O folken! lil/alt Vhitman!
De är världens hälsa, blodröd, mer röd än en sol

har värmt någonsin,
Världens växtkraft har stått upprätt i över tio tusen

år,
Världens ungdom förblir i sin eviga ungdom.
Folken - det är den storl prärien i universum.
Valt Vhitman, Du har sett bergen och slätterna,
Du har lyssnat till flodernas och havens mäktiga

stämma,

Din röst äger dånet av oceanens dyning, som en
vind i kosmos stigningar.

I clag skulle Du se folkens oro, ett svall mäktigare
än alla världens vatten sammantagna,

Du skulle lyssna till den vind, lösgjord från folket,
den vind, som viner från människans
höjder,

Den mäktiga vinden, naturens vissll, från åter
uppståndna nationer.

I dct nya pianetklimatet växer sej dine bröst till nya
dimensioner.

Longituder och latituder kommer närrnare,

2lr

Folken kommer närmare för att jorclen skall bli
större,

En yngre jord i universum, där människorn:r
föryngrats.

II
'Walt rWhitman, Du hälsade vulkaner sonl täncles på

jorden, Vesuvius, Etna;
Dina lungor skulle säkert velat tända eldarna, som

brinner ur världens innandöme.
Känner inte Dina tystnade lungor i dag folkens

vulkaner, folkens Etna och Vesuvius?
Tända över tre kontinenter, svarta vulkaner, gula

vulkaner och alldeles vitr.
Känner Du inte nu jorden en smula varmare?
Känner Du inte dess axel vrids en smula fortare i

rytmerna från revolutionära marscher?
Du hälsade de boningar, där gudomens idd föddes.
Men med vilken högtidlighet sliulle Du inte i dag

ha hälsat de platser, där folkets idd
beiakas?

Med vilken tilltro sliulle Du inte hr hälsat ett
bejakande av människan,

Mecl vilken passion och lycka sliulle inte Din strupe
och tunga ha sjungit frihetens nya sånger,

Sånger så djupt annorlund:r, sånger liknande jorden
själv på sin bana,

Fängelsesånger från fordom i brösten på slavar som
i dag oemotståndligt börj:rr mrrschera,

Sånger marscherar framför människor, vilda,
hänrychta,

O Valt rWhitman, mänskans idd ttrsen gånger
återuppväckt, nytt syre brinner i
rymderna,

Nytt blod pulserar i ådrorna, mänskligt råstoff
sjuder och sjuder på nytt.

En ung mänsklighet sjungcr, mänskans sånger
föryngras på nytt,

Glädje och hänförelse blir unga på nytt,
som orn det fanns mutationer i dessa gamla känslor,

som ingen Darwin skulle förmått
återuppväcka.

När Du sjöng om Din tilltro till människan, när
Du i Ditt förtroende för rnänniskan
talade i namn av Ditt land,

Kunde Du aldrig gissa vad clet skulle bli ev somlige
yankees!

Kunde du inte ana att förrädare till Lincoln skulle
myllra som larver,

Kunde Du aldrig tänka Dej Dej själv, Din egen store
röst häri förrådd,

Att yankeestövlar skulle komma :1tt trampa ned
sötman och grönskan i Dina grässtrån;

Men folken har lyft näven, '$/':rlt 
'$/hitrnan.



Folken har tagit stenen och slungan i sina händer,
folken har gripit till gevär.

Irolken har blivit vulkaner, stora eldkvastar
bestormar yankees och förtär dem.

III
Folken, 'Valt \Whitman, är de bästa blommorna, de

bästa frukterna på vår en gång så gamla
och unga jord,

Folken spirar som den goda säden för rika framtida
skördar.

Och Du, Vhitman, som har lagt Dej i denna mull,
Du är ochså som det goda säcieskornet,

Hör du folkens väldiga marscher efter världens
ryggrad, från ekvatorn till polerna,
från polerna till ekvatorn!

Hör Du de brusande, prasslande sidorna av Stilla
Oceanen, Indiska oceanen och Atlanten
vändas i den nya boken!

Aldrig har vår jord varit så strängt upptagen, så

uppfylld av glädje under hela sitt livslopp,
Förut fanns folken alltid i köken, - Langston

Hughes nog minns Du! deras enda uppgift
var att laga mat åt herrarna;

Nu har folken satt sej själva som herrar i världens
stora hus.

Tvärsigenom fullständigt ställer man oln det liv, som
levts så illa.

Folken uppfann inte kriget, '$/alt '$/hitman,

Men de utkämpar de sista krigen för att få slut på
de t.

Folken kommer att ta all den eld, som människan
skapat i sina händer

För att återställa färgerna i världen, för att
återställa färgerna i livet.

Inte sant, Valt Vhitman, folken har alltid varit
goda krukmakare,

På din tid, vår tid också, om vi inte var bättre -,Ännu en gång finner de de förlorade vackra
färgerna för att skapa dem till nya färger.

De kommer att göra slut på gudarnas och
demonernas skymningsgråa,

Jorden kommer vändas mellan mänskornas händer
som en jättedrejskiva,

Jorden modellerar sej själv till en vacker vas,
vackrare än alla grekiska unor.

Mänskornas händer tänjer urnor, soln äger
universums shönhet.

Folkcn uppfann inte kriget, men kriget blev deras
sak, Valt \Whitman.

Folken uppfann vänskapen, och vänskapen blir
kvar i mänskornas hjärtan.

Vänskapen förblir som det goda fröet i
människornas hjärtan.

Folken har på nytt uppfunnit männislian vackrare
än de gudar som rnänniskan alstrat.

IV
En hälsning till folken, som blivit herrar övcr sitt

öde!
\X'alt'\il/hitman, tiden är inne att vår.a språk berikas,
Man brukar alltid säga: "Det blir sol." "Det blir

vackert väder."
Man borde också säga: "Det blir folk; I dag blir

det folken på alla latituder och alla
longituder.

Vårt sekel är inte så nära slutet, '$/alt '$/hitman,

gott och väl en tredjedel äterstår för atr
återhämta den tid, sorn förlorats;

Sista vägsträckan kommer at bli den vackraste på
åldrarnas väg,

O, du vårt sekel, fyllt av smärta, hetsat, Du
kommer att bli folkens århundrade

liksom Dina föregångare tillhört kungarna och
herrarna.

En hälsning till folken, till deras problem, till deras
förhoppningar, till deras strider och
segrar.

En hälsning till deras döda och levande hjältar,
oföränderliga som diamanten, rena som
jade.

Folk, man har rnissbrukat Ert tålamod:
Kungarna, deras kurtisaner, herrarna, deras resancle

krärnare . . .
Timmen är slagen för räkenskaperna, Ni, folk,

kräver de exakta siffrorna.
Ni för hädanefter själva livets reskontra,
Det är inte längre möjligt med bedrägerier; Ni är

inte längre några bulvaner; Ni kommer
själva att underteckna Er
pånyttfödelseakt.

O, vilken grönskans och friskhetens vind stiger inte
ur världens ängder!

Ni är klimatet i min sjäI, smaken på min tunga,
Ni är saven, kärnan i tystnaden, sorn skapar nya

harmonier.
Låt oss, kamrater, sjunga folkens gamla och nya

sång,
Låt oss besjunga mänskornas nya rätt.
O Poesi, Du mänskornas och folkens konung, en

hälsning också till Dej!
Den stora människobisvärmen fläktar med stora

vingslag och fyller sej med frömjöl och
ny nektar.

I{av;rnrr 15. l. 1968 Ovcrs;ittning: Olrr Palnrlcr
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BARN I SVEIIIGE
N'yss lästc jag Pcr Garthons bok Bam i Sverige.

Resultatet blev att en påträngande fräga oupp-
hörligt dyker upp:

- Lever de svenska bamen i ett u-land?
Enligt Per Garthon är så gott som varje barn i

Sverige mer eller mindre utsatt för misshandel, van-
r,ård, miljöskador, försummelse, skadlig frihet, för-
tryck, undemäring, trångboddhet etc.

Stoltheten över vår svenska barirarniljö faller
som ett korthus. Välfärdssveriges bevis för att bar-
nen inte lider nöd smulas sönder ett efter ett.

Boken utdelar den ena smockan efter den andra.
Med sting i samvetet måste man erkänna, att Per
Garthon sätter fingret på örl-rma punkter. Med sting
i sarnrretet minns man den gången ens egen ettåring
brände sig på ugnsluckan eller när sju-åttaåringen
gick till skolan utan ordentlig frukost, visserligen
därför att han inte vill åta den hälsosamma gröt
man försökt tillreda, men i alla fall . . .

Att jag läste boken på en bussresa mellan Grana-
da och Malaga, med bilden av en liten barstjärtad
unge dinglande på sin tiggande mors, en spansk zi-
genarkvinnas arm envist fastnitad på näthinnan och
oupphörligt pårninnande on den otroliga nöd och
det armod, som vidlåder barn i större delen av värl-
rlen, ger mig ingen rått att försvara eller ursäkta de
rnisstag och det förtryck, som enligt Per Garthon
vidlåder svenska barn. Han säger i sitt företal till
boken2 "Bdrn i Sverige är en bok om jwst barn i So.te-

rige - betrahtade t'rån den svenska vä|t'ärdsborgens
anspråbsniaå." "H är gäller det att leva bra eller
bättre, d ä r gäller dct dtt överhuvwd tdget över-
lcad."

Man måste med sl<ammens rodnad på kindema
erkänna att Per Garthon har rätt i det mesta han
säger om svenska barns situation.

En gång blir man harmsen på honom. Det år
när han säger, att det vid er-r undersökning visade
sig att 391 ungdomar av 4.400 angav att de var
hemma veckans samtliga sju kvällar. Dessa måste
ha kapitulerat för föräldramakten ! Finns det då inte
ett enda hem i Sverige där barnen verkligen har det
så bra att de trivs och vill vara där, därför att de

trivs rned och tycker orn sina föräldrarl
Vad är nu orsaken till alla dessa misshälligheter

i förhållandet barn-föräldrar-sarnhälle i Sverige.
Enligt Per Garthon: Den oinskränkta föräldramak-
telr.

Föräldrar betraktar bam som äsodelar och be-
handlar dem därefter.

Flemnret är föräldrarnas elact lilla rike, diir cle ut*
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övar sin makt över små, försvarslösa, rättslösa in-
divider, helt utlämnade till sina upphovsmakares
godtycke. Bamen, vilka bildar en stor Brupp,, är den
enda grupp utan organisation bakorn sig.

E,tt hem är en plats där fred och endräkt råder,
där de olika medlemn-rarna vilar, rekreerar sig och
njuter av varandras sällskap, få.r kärlek, örnhet och
omvårdnad. Ett hem är tyr,ärr också ofta en plats
där makt utövas och då ofta för maktens egen skull,
kamouflerad av termer som uppfostrarl, kärleksfull
aga etc. E,tt herl år ofta en plats där nervösa, stres-
sade föräldrar låter sina besvikelscr och svagheter gå

ut över barnen. Och hur skall man kunna anklaga
dessa stackars förälcirar? De har ju ingen utbild-
ning för vad de håller på med, inga riktlinjer finns
att följa. Det är sämrc beställt med utövare av barn-
uppfostran än rned bilförare. Ingcn får ge sig ut i
trafiken utarl körkort, men ansvara för små nrcd-
rr.ränniskor får n-ran bara man har sexueli kapacitet.

Samhället är också en syndabock. Det låter barn
utsättas för orättvisor. De till;lts födas rned ojärn-
lika char-rser och gå ut i livet under olika förutsätt-
ningar. De är helt beroende av vad föräldrarna kau
ge dem eller inte kan ge dem, vad dessa karr göra
eller inte göra för dern. Samhället gör för litet för
barnen. "Kornmunalgubbama" år för det mesta
"gubbar" i ordets råtta betydelsc. De har glömt hur
det var att ha barn. De ordnar bättre n-red parkc-
ringsplatser än lekplatser.

Vad kan nu göras för att bryta denne onda cirkel?
Pcr Garthon godkänner inte de lösningar på pro-

blenret sonl Irittills L.lreseutcrats irv persoller, sonr

uttalat sig i ämrrct. FIan tycker, att de är för rnerl-
lösa: "Vänlighet, hör'lighet, hänsyr-r" är inte tillräck-
ligt.



Iiöriilclrrrnraktcrr nriistc Lrry'tas !

Irör:ilclrar är ju nränniskor he lt utarl utbildning
för sin uppgift att onrhiinclerta och fornra blivande
samhiillsnredborg;rrc. Dc är intc kapabla att besitta
all clenna n-rakt. Iröräldrarnas alhn;rkt måste krossas.

Sarnhällct måstc få nlera insyn i fanriljen. Bamet
ruråstc få någon sor.n för dess talan, som träder upp
till dess försvar och sonr inte tiliåtcr det finna sig
i all slags behandling.

Men ett monopol frlr intc ersättas med ett annat.
Föriildrarronopolet får inte bytas mot statens. En
nralitbalar-rs måste komrna till stånd z "Vid en jämn
maktbalans mellan tv-å stormakter bar dcn lilles
riitt störst cbanscr att kornmd till sin rätt."

Men eftersorn föräldramakten redan är för stor.
måste alltså statens makt ökas.

Författarcn för f ranr konkreta förslag till hur
n"raktbalansen skall kunira förverkligas. Bl. a. lika
rätt för alla barn, kunskap, föräldraskola, totalför-
bud mot aga, effektivare hälsokontroll.

Givetvis kommer ett ramaskri att höjas från
många håll, när det "heliga föräldraskapet" hotas,
r-rär samhälleliga åtgärdcr blir obiigatoriska. Att låta
sir.ra bam gå i lekskola eller "kindergarten" är po-
pr.rlärt och t. o. m. överklassn-rässigt, rnell om det
skullc bli obligatorium för alla barn att gå i detta
slags skola blir det genast tal om tvång och intrång
i familjens frihet. Föräldrarna tänker då oftast på
sin cgen frihet; att bestämma över sitt barn. Sam-
hällcts och föräldrarnas önslnir-rgar borde alltid gäl-
la barncts bästa.

De obligatorisk;r åtgärder som författaren föreslår
måste alltså införas försiktigt och successivt, men det
rnåste alltid ställas kraa pi att åtgärderna vidtas.

"l'{ågctn form ao sanktioner måste tillgripas mot dem
som vägrar - nlen om ,nd,n går varligt t'ram i bör-
jan leommer inte många att trilskas. fu[an kan tänka
sig, att små böter drabbar de motsträoiga, men t'ram-
t'ör allt kan rnan tänka sig, att vägran att deltaga i
cn obligatorisk t'öräldraskola blir en aarningssignal
tilI sambället: hu.r är läget egentligen i det bem-
ntet?" "Men det viktiga mcd ett obligatoriurn är ändå
inte sanktionerna mot de t'å sorn inte eill vara med,
utdn dtt det inncbär att en viletig princip slås fast:
för dtt iå ba hand om barn är man skl,ldig att ha
ctt minirnttnl. av kunsleaper om hur barn t'wngerdr."

Per Garthons fiirslag verkrrr vettisa och brir och
framför allt riittr-nätiga och kan framtidens bam och
den svenska befolkninsen uppnå mera lycka, trygg-
het clch harrloui genor-l-r att clessa försl:rg realiseras är

Barn i Sverige

rle allt stöd värda. Men progranr"net och schenrat,
metoderna och utbildr-ringsrutinen måste ju utformas
av någon. Om nu detta skall göras av för detta
ändarnål anställda och avlönade personer, finns det
då någon garanti för att dessa skulle kunna finna det
rätta och för barnen och mänskligheten bästa, när
det gäller r-rågot så känsligt, individuellt betingat och
ansvarsfullt som att forma mär-rskligt r-rraterial. De
som skall ha detta ansyar år ju i grund även de en-
ciast f. d. barn kanske föräldrar men framför allt
människor med dessas brister och ofullkomlighet.
Och var finna de metoder och riktlinjer som är till-
förlitligt användbara för den oräkneligt nyanserade
skala som mänskligheten utgör? Kan det inte bli
friga om ett fåtals ansvar för en stor firassa i stäl-
let för som nu ett fåtals ansvar för ett fåtal?

Hjördis Levin

Barn i Sverige. Av Per Gartbon. Tribunserien, Bok-
förlaget Aldus/Bonniers, Stockholm 1.968. 1,45 sid.
Pris 112 75.
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A. r I

I Bygg fler barnstusor iE*
**
* Inte hcllcr för uiistkorttnrande budgetår ;rvser 7O.OOO platscr, clvs. i nrcdeltr'rl ör,cr 1O.OOO *
* r1]ar1 från rcgeringens sida ^tt företa någon platser per år. *
t höjning av äriftb"idraget till barrlrt.,g.u.'-rk- Irör uå. .l.l anscr vi även denna målsiitt- *
i sa,''.thete,r utan t1,ck, 

",rr. 
att clen utbyigr-,a.1s- ning alltför blygsarn och vill clärför fasthålla *

* takt som är rådancle ute i kor-nmun..n" ,kull. r,id vårt tidigaie lirav orl cll S-årsplan för f
I vara tillfredsställande och icke bchöva ytter- byggandet av n-rinst 15O.OOO nya platser i *
f ligare stimuleras. barnstugoma. I detta samrnanhang vill vi er- *
t Vi har uncler tidigare år både genorx inter- iura om att barustugeverksa-het.ri un<Jcr ir-rga +
t pellation och motiori.., ,.,l"rt r-necl morion ur förhållanciett enbart får ses som elt verksamh"et *
i \trl ä, 1968, ta.git upp det viktiga kravet om {ö. förvärvsarbetande föräldrar ellcr enbart *
f cn ökrring av driitbidr"g.t till deina vcrksam- för arbetsmarkuaden. Vi vill upprepa vad vi *
* he.r. Likaledcs har socialstyrclsen ur-rder flera tidigare här,dat, att torrvikteu mtiste nrer än *
* å, fö.gi"., b.gärt en höjning av detto. Lo- tt., Iägg", på barnen själva och dcras möjlig- *
i cialstyielsens cl"etaljrnoti.,åri,lf ar-rgåencle äncl- heter 

"tt ku,t,to un'ecklas efter sin formåga +
i ,i,rg å., driftbidraget i år f."Åtlltt.s, arr drift- och erhålla en god social aupassuing. Geuotn *
* kosinadema för äaghem oci-i fritidshem tilt en väl utbyggd barustugeverksanrhet kan vi *
I t;""t* ;; procenr täckes av föräld.aa,rgift.r, på bästa ,',ii, ,rnyttja 

"de 
viktiga förskole- *

t och återstående 80 procerlr borde delas" lika år.,t för att ge b".tt.tt <Jen rikåom på in- i
i mellan slaten och konmu1e1. Mot delna b"k- tryck, den positiva och utvccklande miljå, som *
I grund föreslår socialstyrelsen att driftbidraget är så betydelsefull. *
i i;. nästa budgetår hl;j.s från 1.600 kr iitt Med de ständigt stigande kommunalskatter- *
I tlåoö r..-per plats och år för daghem o.h g.- ua kan rnan ha försiåelse för kot'munernas *
I ;r;;;;;-l b".nrr.,geavdelningar och frår-r 600 tvekan att- påtaga sig nya utgifter, som i det- *
t kr till 2.160 k. pJ, plat, oÅ år för fritids- ta fall driften "i' b"intiug.,r""rkr"*heten skul- *
i hem. le innebära. Det är därför som hög prioriter **
t om man inom rirnlig ticl skall kunna kom- nrå-ste ges ett högt driftbidrag. Kravet om en *

i ma till rätta n-red den skriande bristen på b"r,r- siidan tolt ing --åttrinsron" fill den nir'å som f
* ;äil;., ,:1.t .. det i'te med, som b.rek,-ra, t,"i13tt7tt1.,3" föreslår måste utan 'idare i
I t"r,""å;;;rp.oporitionens Btl. 7, att tillskottet d:oJsrlal trttgodoses' E'n sådan åtgärd kommer *
t av platser p.. e. skulle uppgå till ca g.ooo utarl tvlvel att verka i positiv riktning för en i
i ,rrt'rrrar[" 

^ a, atr enligt ,o.iolrtyr.lr.n, n,r- sr-rabbare utbygg'ad ' 
"!! ... , o *

* slagsäskande för bu.lgJtåret 1,969170 räknar Med stöd av vad vi ovau anfört förcslås, *
i man här enclast mccl atr cirka Z.OOO ,t",rbil afi riksdagen beslutar att till driften av *
* Jr"gri..:t,iig"a" ba'rstugcplatser därav bar'stugo-t (ö. 3) för budgetåret 196917a an- +
i o,.,r1iri,-,g t.obo vid fritid$.- -- slall påbör- r'isa ett förslagsatslag arn 59'000.000 kronor, i
i jas u,-,d".r 'arr och err av budgetåre ,t töesleg samt , , - o *
* orh peglZo. o ' att riksdagen beslutar 

^Lt 
en 5-årsplan ut- *

+ ;;ä., r.u,r',;tt 1,e75 skulle firuras dos- ii*::j,ri1-lrssa'det 
av mi'st 150'ooo nva *

* L.- -r - 
t:il]t 

:lli l'j: .'n-u"c. 
rrrrrrits dag pratser t Dsrrlstugo.ra. ** henrsplatser för enbart 50 procent av de för- ".":""'-'*: 

"^.^ *
* .rärvs'arbetardc förälcirarn"! b"r,, frarngår av Stockhol'r i ianuari 1969 

I
* socialstyrelsens petitaskrivelse att nytillskottet Gunztor Ryding ("1,k) Eivor Marklund ("pk) *
* under åren 1,968-1,974 mriste uppgå till C.-H. Hermansson (vpk) **T
**+++***++*+**++**++****+++*+***++*+*F+**+*****++*+*+++***+++***++*+*+++***
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Stoppa biXerr i tätorterna
av Fred Bremberg
I Sverigc finns clct just r.ru 2.200.000 bilar. Lrgen-
stans i E,uropa finns det tilhrärn-relscvis så rnår-rga
bilar per person som i Sverige. Hela vårt lands be-
folkning skulle gott och väl kunna evakueras i dess
bilpark. Enligt AB Bilstatistik förskjuts efterfrågan
på bilar rnot större, tyngre, dyrare och snabbare
bilar.

Enligt industrins utredningsir-rstitut kommer om sex
år bara antalet personbilar art uppgå till 3.1oO.OOO.

Bilarna samlas i tätorterna. Närmare hälfter-r av
alla bilar som såldes förra året gick till Stockholnr
Göteborg och l\{almö.

Den svenska personbilparken är det ruskigaste ex-
emplet i E,uropa på hur ett industrisamhälle rned sti-
gande standard utvecklar sig n-rot en punkt där det
som en gång var en materiell förmån istället blivit
en elak och förödande sjukdorr. Svcnskens bil är en
cancersvulst på samhiillskropperl.

Biler-r är det fränista och allt översliuggande nriljö-
hotet i vårt land. Frågan om Vindelälvens utbygg-
rrad, om jetplanen på Bromma, or.r1 de rykand e f a-
briksskorsteuama det är små problcnr om dc
jämförs med bilens hiirjningar.

Bilen :ir dcn konstanra bullerk:iila sonl sakrrar
motsvarighet vad gäller oljud. För stora befolknings-
kategorier - särskilt åldringar - upplevs det stän-
diga bullrct sonl er-r bokstavlig tortyr.

Bilama i Sverigc sprutar årligen ut 56 nriljoner
kilo koloxid i luften, 2.500 miljoncr kilo bly, ar1-
scnliga r-nängder svavel. Sot och srrurs i volymer
sorn inte lilter sig uppskattas.

Bilisten är också den främstc nedskräparcn i na-
turen. Engångsglasplågan följer riksvägan-ra. För atr
hålla dessa i trim sprider man årligen ur ti5 miljoner
kilo salt soln r-nördar växtligheten och förstör
grund\rattnet.

Det mest synliga cxemplet på bilens niiljöförstö-
ring är givetvis vägb1'ggena. I detta land invesreras
årligen 800 kronor per bil - eller 1 ,7 rnrljarder kro-
nor totalt i vägbygger-r. Ju brcdare vägar desto fi-
nare samhälle. Därför river vi huserr och hugger ner
träden, därför spränger vi bcrgen och slår broar över
dalar och vattendrag. Så art nätverker av asfalt och
betong kan dras allt tätare. Trafiken måsre flyta -bilama m;lste komnra fram. Detta är målet som vi
strävar lnot - som vi vet inte går att uppnå.

Biiistema här i Iandet kor ihj:tl drygt 1.200 män-
niskor per år. Bortåt 6.000 av alla dem som kom-
mer i vägen för bilarna blir svårt skadade. Totalt
iir det fyra gånger så n.rånga - eller en siffra n.rot-
svarande hcla befolkninssantalet i stiidcnr:r Sollef-

tcå cller Alingsås - som årligcn skadas i trafilicn.
Var tredje svensk - inte du och inte jag 

- mell
I<anske en granne eller er-r bekant, kornmer ur-rder sin
levnad att råka ut för en trafikolycka.

Bilisten är laglösherens srarkaste fäste i vårt sar.n-
häIle. Ingen fornr av kriminaliter har sådan sprid-
r-ring och on-rfattnir.rg som brotten mot vägtrafikför-
ordninger-r. Varje år komrner er1 miljon bilister i
lrlamrneri med rättvrsan. 72 procenr ar,' bilisterna är
notoriska förbrytare vad gäller de i parlamentarisk
ordr-ring fastställda lagarna på detta område. Bland
bilisterna fir-rner man också de flesta skatteskolkar-
na. 25,8 procent av alla bilar som såldes 1.966 re-
gistrerades på juridiska personer. Mer än var fjarde
bil du möter på vägen sliulle alltså i realiteten vara
en tiänstebil.

Bilens allvarligaste skadeverkningar kan en"reller-
tid inte redovisas i siffror. De har att göra med de
allra känsligaste mekanismema i den rnänskliga sam-
lcvnaden. I bilsamhället blir der inte några spon-
tana möten mellan nriinniskor - på sin hojd en el-
lcr annan krocl<. - Pressad jrirnplåt är känslig för

Foto: Tore Johnson, TlO, Stockholm.

_) ,)



Stoppa bilen i tätorterna

stötar, målar man sedan färg på den har n-ran ska-
p^t en idealisk grogrund för rost. Materialet blir
garanterat självförstörande. Ja, tekr-riskt sett är bi-
len svag - avsiktligt och utstuderat dålig. Men som
en barriär mellan människorna fungerar den bril-
jant. Där är den ömtåliga plåten ett effektivt pan-
sar nlot varje kontakt - med hjälp av bilar kan vi
leva som sn"rå öar i en fiktiv social gemenskap.

När det gäller att skapa samhällen blir bilen den

ständigt smygande komplikationen. Vill vi byggo
en förort för tio tusen mär-rniskor måste vi först ord-
na parkeringsplatser för 4.000 bilar. lvlan får inte
bygg" hyreshus utan parkeringsplatser. Det är bara
lekplatser som det inte finns tvång på.

I bilens samhälle vägar vi inte släppa ut våra
barn på gatonla. I bilens samhälle är vi ständigt
rädda att något skall hända. I bilens samhälle står
husen långt från varandra - därför att vägarna är
så breda. Det är kallt och blåsigt och ingen trivs.
Därför sätter man sig i sin bil och köar på väg bort
därifrån.

Vi förmår inte fylla upp våra bilar, men väl vä-
garna. Den svenska bilparken representerar en gi-
gantisk transportkapacitet som genomsnittligt tas i
anspråk under uppskattningsvis 80 mir-ruter per dygn.
U'nder dessa åttio minuter förmår rnan blockera sam-
hällena. Det är helt naturligt att systemet för sam-
färdseln skall få kollapsa ett par gånger per dag.
Vi lägger successivt ner alla järnvägarna här i Sve-
rige - de bär sig inte längre. E,n buss i Stockholm
har en dygnsmedelfart på 14 kilometer i timmen.
Taxi i Stockhohn skulle enligt en undersökning kun-
na utföra 60 procent flera körningar och samtidigt
sänka taxan med 40 procent om det bara gick att
komma fram i staden.

Med bilismens skräckinjagande utveckling i Sve-
rige ökar också vårt lands ekonomiska sårbarhet.
Skulle det inträffa en allvarlig störning i vår eko-
nomi - vilket kan ske utan vår egen förskyllan -så bleve vi plötsligt varse hur många hundratusen-
tals människor i detta land som lever på att sälja
bilar, lackera stänkskärmar, diskontera bilväxlar,
sälja bensin, laga punkterin gar - eller tillverka srnå
grejor i plast n-red vilka man varje morgon skrapar
bort is från vindrutan. För att ekvationen skall gå
ihop lämnar nämligen bilfabrikanterna vissa enkla
tekniska problcm olösta. Den grundläggande princi-
pen är att ett bilinköp skall kräva en ansenlig ka-
pitalinsats, bilen skall fordra stor omvårdnad och
skötsel och efter nio år vara fullständigt värdelös.
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För att hålla maskinerict i gång byter nran dcsslrtonl
modell på bilarna varje år.

E,ndast om rnänniskorna här i Svcrige förmris upp-
täcka bilismens alla härjningar kan vi bcfria oss från
sjukdonren. Först då kan r,i ingripa r.r.rot clcn akuti'r
situationen:

Vi stoppar gencrellt alla vägbyggen. Blytillsatser
i bensin förbjuds. Ingen får åka bil utan säkerhets-
bälte. Vägtrafikförordningen skärps bland annar så

att fotgängare får rir-nliga möjligherer att hilvda sinl
rättigheter. Hastighetsgränsen 40 kilon-reter införs
inorn en vidsträckt radie kring alla tätorter. Ovcr-
trädelse rnedför omedelbart liörkortsindragning.

Men detta är sn-rå blygsarnma föräridringar sonr
inte i väsentlig mån skulle påverka den totala tra-
fikbilden. Vi n-råste arbeta för att successivt mir.rska
bilbeståndet - och ändra strukturcn på bilparkcn.

Bilskatten görs till en början proportior-rell till
ir-rkomsten och därtill starkt progressiv. Skattesyste-
met utformas så att det blir r'äsentligt billigare att
ha en mindre bil äir en stor bil. NIen gcnerellt skall
clet bli mycket dyrt att ha bil överhuvud taget. Vi
inför en strängt ör'ervakad regional biltaxering ba-
serad på bilistens verkliga r-nantalsskrivningsort. Det-
ta ger möjlighet att beskatta bilister i tätorter tio
gånger mer än på landsbl'gden. Det skall vara väsent-
ligt dyrare att lra bil i Stockholm än i Norrland.

Denna reform skall syfta till att minska intrcsset
för att skaffa bil och att folk gör sig av rned sina
privata bilar. Ansvaret för den lokala trafikmiljön
förs upp till riksclagsplanet vilket ger politiska möj-
ligheter att generellt spärra vissa tätorter för privat-
bilar. De orter sor.n kan konrrla ifr'åea iir i fiirsta
hand våra stiirrc städer.

Foto: Tore Johnson. TlO. Stockholm.



Den sverrska bilisnrcr-r idag har en on-rsättnir-rg på
cirka 10- 1 5 miljardcr kronor årligen, en siffra
motsvaran de 25 procellt av statens samlade inkom-
ster'. I och rned att samhället agerar så att intresset
för att köpa bil rninskar får vi etr överskott av
pengar som samhäilet tar i anspråk genom höjda
allmänna skatter fördelade efter biltäthetsregioner.
Dessa pengar används för en enornl upprustning av
de kollektiva kommunikationsrncdle'r. De undermå-
liga trafikbolag sorn nu finns i rärorrerna har redan
idag en potentiell serviceförmåga som inte kan tas
i anspråk därför att den privata biltrafiken lägger
hinder i vägen. Nu satsar vi in bilisternas pengar
i dessa kommunalagda bolag och får perfekta kom-
munikationsmedel med bekvän-ra soffor, ett omfat-
tande linjenät, tiita turer dygnet runr och tre gånger
högre transporthastighet än vad som går att hålla
i en tätort idag. Idag kostar det 300 miljoner kronor
per år att hålla i gång Stockholms ineffektiva buss-
och tunnelbar-renrit - alltså bara tr'å Drocent av vär-
det på bilisnren.

Extra individuelia önsker-r-rål tillgodoses genom arr
sanrhället ge r en on.rfattande subvention till taxi-
trafiken. Dessutom bygger mall ur err system av lin-
jetaxibilar sonr trafikerar långa strrickor till 1åga
taxor.

Det iir onröjligr att räkna Lrpp alla de fördelar
sonr står att vir.rna om vi bleve av nrcd biitrafiken.

Produktivitcten skulle öka väsentligt som en följd
av erl lång rad orsaker. Irärre personer skulle ligga
lenrlästade på sjukhus - vilket skulle innebära att
vårdapparaten kunde utnyttjas bättre - bland an-
nat till förebyggande hiilsovård samtidigt sonl
sarnhället slapp att årligen bcrövas err par hundra
rniljor-rer arbetstirnmar.

På lång sikt kan marl utarl tvivcl räkna med en
förbättring av folkhälsan sonl elr följd av att luf-
tell blir friskare, att bullernir';in avsevärt sjunker
och genonl att en lång rad stress- och orosfrarnkal-
lande faktorer son-r direkt hänger sarrman med bil-
trafiken försvinncr. Slipper vi huvudparten av bi-
larna fär människoma bättre möjligheter rill fri-
luftsliv - en reducering av bilparken verkar stimu-
lcrande på intresser för cykling - fritiden blir läng-
rc eftersom tiden arr ta sig till och från arbetsplat-
sell minskar. Man får sova längre om mornarna.
Allt dett;r är ägnat art få oss arr kiinna oss friskare,
kunna arbeta effektivare och ha färre siukdomstim-
lnai'.

Resultatet blir alltså ökad produktion. Dessurom
får vi automatiskt en bättre handelsbalans genom atr
den viildiga bilimporten sjunker. Sanrtidist sonr våra
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inkomster och vår ekonomiska soliditet alltså ökar
minskar levr-radskosrnaderna när privatbilarna för-
svinner.

Den största vinsten kommer att göras i distribu-
tionsappararen - både när det gäller atr förflyrta
varor och människor. Brödbilen kommer fram for-
tare, mera bröd kan distribueras under kortare tid
till flera butiker - vilket pår.erkar priset pä varje
limpa.

Behovet av mark för parkeringsplatser och trafik-
anläggningar nrinskar, följaktligen reduceras bygg-
nadskostnaderna och därmed hyreskostnaderna.

",i,,:;i:";å;i-ä::'#,äJ:L;'"'"ilj1'":,JJJ;med rimliga krav på effektivitet genom am de sto-
ra mängderna bilskademål försvinner. Polis och
domstolar blockeras inte längre av långvariga utred-
ningar kring rutinmässiga trafikförseelser. Den stat-
liga och kommunala förvaltningen blir mindre kost-
sam genom att hela armder av skatteavlönade exper-
ter på röda gubbar och planskilda korsningar kan
matas ut i effcktiv produktion.

Den här reformen skulle bli det störsra samhälls-
åtagande som rrågonsin ger-romförts i Sverige. Det
skulle gå åt minst tio år art genomföra den eftersom
den successiva överförir-rgen av människor från erl
syssla till en annan måste ske med stor aktsamhet.
Omstruktureringen av Sverige från err jordbruks-
samhälle till ett industrisarnhllle - från ett lands-
ortssamhälle till err rärortssamhälle - från ett obild-
ningssamhälle till etr de stora kunskapernas sam-
hälle visar att vi även skulle kunna vara i stånd att
omstrukturera oss från ett bilsamhälle till err
trivselsamhälle. Ett samhälle där vi inte blir förgif-
tade, där det finns möjlighet att göra sig hörd, där
man kan låta ban-ren leka ute, där stadsplanering och
arkitektur anpassar sig till samlevnadsformer som
är människans och inte bilens, där gamla kulturmil-
jöer och vackra allåer får stå orörda - ett sam-
hälle där det är tillåtet att flanera utan am stän-
digt behöva tänka på trafikregler. E,tt liv där inte
tillvaron ständigt fylls av den de vänrans döda hål-
runl rxan upplever när man sitter fast i en bilkö . . .

Fred Bremberg

Under rwbriken "Elaka herrn" i TV:s lördagsunder-
hållning den 15 febrwari i år gick DN-journalisten
Fred Brernberg till attack mot det sr.,enska bilsamhäl-
let. Manwskriptet till sitt inlägg bar han på redaktio-
nens förlrågan ställt till "Vi Mänskors" fört'ogande.
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KVINNOH, I ALGEH,IET
av Rita Vinde
Flär nedan följer slutct på Rita Vindcs artikel om kvin-
rrans st'iillning iAlgeriet sorn btirjade i Vi Mänskor nr l.

"Visst t'inns det rcdan nu an dcl kai;tnor soln
sbulle kunna axla några av de höga poster som nu
bekläds enbart dI) män", invänder dr Laliam. "Men
man t'år inte glömma att det under leolonialtiden var
ytterst t'å kr:innor förunnat att skat'fa sig en högre
utbildning, och även oru detta i stor wtsträckning
också gällde männen, så aar de i alla fall mycket
talrikare. 80 å 90 procent aa våra vuxnd kainnor
är än i dag analt'abeter och det är ett fahtwrn vi mås-
tc räkna med. Jag beklagar förresten att man bär
i landet et'ter befrielsen inte fAljde Kubas exempel
och satte allt i rörelse t'ör att lära bela den uwxna
bet'olkningen att läsa och skriva. Det var ett stort
misstag."

De algeriska kvinnorna måste därför sikta på
framtiden. Overallt i landet sitter i dag hundratu-
sentals flickebarn på skolbänken, tiotusentals har re-
dan hur.u-rit till gymnasierna och närmare tvåtusen
flickor bedriver studier vid ur-riversiteten. Det är en
hclt ny generation av kviunor som växer upp, be-
friade från föräldratyranni och brödraauktoritet.
Ingen av dem komnrer att uppleva ofriheten eller
att bära slöjan. Och deras mödrar står bakom dem
och driver på.

Att den algeriska kvinnan än i dag i så stor ut-
sträckning bär slöja har av västerländska kritiker
uppfattats som ett tecken på hennes fortsatta under-
kastelse. Man påpekar att det är religionen, islam,
som hindrar kvinnar-rs frigörelse.

"Slöjan har inte alls den betydelse som man ,trill
ge den i aästerlandet ocb i islams religion finns ing-
enting om kvinnans underkastelse och än mindre att
bon shulle vara minderaärdig. Det står ingenting i
Koranen som påbjuder slöjan. AIIa dessa påbwd har
wnder årbwndradens gång kommit från lekmännen
ocb deras lagar. Det rör sig om vantolkningar soft7

inte har någonting med religionen att göra och som
nw undan t'ör undan kommer att sopds bort. Proble-
met är inte religionen, problemet är uppf ost-
r d n !" säger dr Laliam.

När rnan går ut i fclkvimlet på Algers garor ser
nrall mycket riktigt n-rånga beslöjade kvinnor, mer-r

r.nall ser också tusentals unga flickor och kvinnor
europeiskt klädda i kort-kort på väg till och från
jobbet på ministerienra, administrationerna, konto-
ren, posten osv. De flesta är under tretti år och till-
hör alltså den generation sonr vuxir upp under och
efter befrielsekriget. De flesta. har antagligen aldrig
burit sliijan, de andra har lagt clen åt siclan. Det rir
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Foto: Rune Hassner, TlO, Stockholm.

unga kvinnor som skulle kunna känna sig lika hem-
ma på andra sidan Medelhavet i Europa. De
kunde vara fransyskor ellcr italienskor, lika r-rätta,
koketta och hämningslösa som deras europeiska med-
systrar'.

Man måste nog ha känt det garnla Algeriet väl
för att upptäcka alla förändringar som har ägt rum.
Jag tänker pil de tusentals små flickebam som jag
såg under mina resor kors och tvärs i hela landet på
r,äg till och från skolorna, på de unga flickoma vid
universiteten som trängs med sina r-r-ranliga kamrater,
på kvinnor som fyller gator, affårer och torg utan
den förut obligatoriska eskorrerl av äkta man, bror
eller farfar - alltid några steg bakorn mannen. i
dag ser man hustru och make sida vid sida på en
affärsrond i centrurn. Kvinnorna har lärt sig hand-
skas med pengar, köpa sina egna och barnens klä-
der, gå mitt på trottoaren och inte stryka längs hus-
väggarna med sänkt blick. På kvällarna är garorna
i Alger och i andra storstäder fortfarande näsran ure-
slutande männens jaktmarker, lnen på dagarna kan
man se u11ga par flanera tillsammans och ingenting
skiljer dern från europeisk ungdom.

Visst blåser förändringens vindar också i Algeriet!
Steg för steg bryter sig den nya tiden iger.rom även
om det kanske inte går så fort som många skulle
viija önska. Men de som kverulerar i fråga om den
algeriska kvinnar.rs frigörelse tycks glömrna bort den
långa och svåra vägen till likställigher - törnbe-
strödd och full av bakslag - sonl den europeiska
har fått vandra. Ser man på förhållandena t. ex. i
Iirar-rkrike, i Italien, Västtyskland och varför inte
även hos oss så är kanske inte allting så välbeställt
där heller. De nyligcrr gjorda avslöjandena orn äkten-
skapsförhållandena i Italien är nog så skränrrnande
och det rir inte så nrånsa år seciarr fransvskorna fick



nrcdbestänrnrandcrärr öve r sina banr cller tillstånd
ätt öpplla eger bankkonto! I betraktande av arr Al-
geriet var och delvis är ett feodalt samhälle och ett
u-land - har man inte marscherat så illa. Att bryta
ner fördomar - nranliga eller andra - har överallr
och alltid tagit tid.

Det finns redan i dag åtskilliga algeriskor på
höga och ansvarsfulla poster. De kan väl närmist
betrakt;rs som förridama till den nya tiden. De är
frigjorda, öppna, skärpta och medverna om sin pion-
järroll. De arbetar hårt därför att de inte får miss-
lyckas i manssamhället. Bilden känner man igen. Da-
gens karriärkvinnor kommer samrliga ur borgerlig
miljö, tidigare en förutsättning för att bedriva stu-
dier, vilket inte yar fallet med pojkarna. Denna
trend är nu bruten. Studiernöjligheter ges både år
beduin-, bonde- och arbetarbarn och det gäller inte
minst flickoma. Men tills de hunnit växa upp och
Lomma ut i livet har männen onekligen ett för-
språng.

Bland de karriärkvinnor jag träffade var också
ör'erbibliotekarien vid det srora universitetsbibliote-
ket i Alger. IJng, söt och livlig såg hon närmasr ur
sorl en studentska. Bland hennes medarbetare fanns
även män, men varken deras närvaro eller det fak-
tum att hon var innehavare av en så hög befattning
tycktes inge henne några hämningar. Fröken Beka-
dour framhöll att hon hade lyckats skaffa sig den
både ekonomiska och socialt oberoende ställning som
hon redan som flicka sart upp som måI. "Det är blart
att kvinnor som strävar mot toppen fortfarande är
ganska handikappade. Men", sa hon, "zsarje gång e n
kvinna lychas så innebär det en framgång t'ör a I I a
kvinnor. Det gör mert t'ör att bryta ner patriarhatet
än något annat. Att en flicka kan tjäna mera än
pdppan eller brodern, det imponerar."

Flickorna vid universiteten sades också vara oer-
hört arnbitiösa och lyckades ofta prestera bättre re-
sultat än pojkarna. FIon kände inte till något fall
där en lårare skulle ha visat sig avog mot en kvinn-
lig elev. Tvärtom. Det bekräftades också senare av
en av professorerna, sorn betonade att man var med-
veten om atr denna utveckling var den rätta, inte
bara för kvinnorna utan också för hela samhället.
Själv var professorn gift med en karriärkvinna som
hade en topprjänsr inom finansdeparremenrer.

Det bör naturligtvis framhållas atr Alger, de and-
ra städen'ra och större samhällena inte ger hela bil-
den av Algeriet och inte heller av kvinnans ställnine
i dag. I de outvecklade traktema i det inre av lanl
det, och framför allt i södern ner mot Sahara, lever
det arkaiska samhället till stor del kvar i sina stel-
nacle fornrer. Mcn dct skrrll jag återkomnra rill.

SKV-möte i Stockholm
SKV-avdelningar i Stockholms södra ytterområden
hade den 27 f ebruari anordn at ett möte i Farsta fo-
rum. Syftet med mörer, dfu Rosa Taikon talade, var
att .väcka opinion för zigenarflyktingarnas krav på
rrredborgarrått. Der blev ett lvckat möte. i'te mir]st
tack vare dansgruppen Rom'as medverkan och de
prov på högt konstnärskap den r.isade. på bilden
ser vi Raja, solodansös i gruppell, ursprungligen
rysk zigenerska, numera gift och bosatt i- Oslå. 

-

SKÄMT OCH ALLVAR
Det bekyrnrar mig ibland au
alltid är allvarlig. Särsliilt när
kåseri av Tisbe.

vår tidskrift
inte har ett

Aven i allvarstider kan man ju skämra litet.
Ar 1919 studerade jag hos en berömd läkare
i Bellin. Det var onr om ma.r. På det fina
pcnsionat dår jag bodde kom alla med sina
små matpaket till frukostens s. k. kaffe och
s. k. marmelad. Från den tiden minns jag bäst
en herre som brukade dra upp en antecknings-
bok och läsa roliga historier för oss . . . På
1920-talet, lärde jag mig i USA att en rolig
historia var nödvändig inte bara i varje mid-
dagstal utan om rnöjligt också i varje före-
läsning. . .

När jag nu funderar över kvinnliga skäm-
tare minns jag bäst Delsbostintan. Hur vore
det om några av SKV:s medlemmar ville kom-
ma ihåg oss med ett litet skämt eller en lustig
historia någon gång? "Aldrig så litct så lättar
det livet."

Andrea Andreen
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F'RÄN LÄSEI{RETSEN
Svar till "Marnma,"

I)et gå. tuscnt;rls (delvis rrissrröjda medelålders)
livir-rnor i i'åra svenska henr. Varför är de hemma-
fruar'r De är hernnra för att försöka sli.apa ett dräg-
ligt henr fiir sig och fanriljcn och därför att dc arr-
scr dctta \are cn riktig uppgift. Jag skullc rro, atr
våra nrän är av sanrma åsil<t. Irör att vi kvinnor
intc skall ha dct för knogigt, har mau eftcrhand
givit oss vissa (troligcn av rnän konstrucrade) hjälp-
nredcl, t. ex. diskmaskin, n,ättmaskiir. De flesta av
oss är vä1 ändå tacksa.mma för den utvecklingen.

Många kvir-rnor nrcd små banr, sor-n fötts tätt, har
sr'årt att orka sköta både barnen och hernmet. Mirra
tr,å första barn kom r-ned l1i'z års mellanrum och
jag var så trött ibland orn degan)ir ev rrattarnning
och barnskrik att jag inte orkade ur sängen. Att jag
sil,grhu1,vcl taget klämde mig igenom den första
småbamstiden, berodde på att min man, då han
liom hem från jobbet r.arje kväll badade och sköt-
te ett av banren och hjälpte n-rig rned allt möjligt
annat. Vi har nu fyra barn, inget är dock tonåring
ärrntr. Vi försöker fortfarande efter vår förmåga att
hjälpas åt r-ned barnen och deras problern. Mir-r man
är den av oss, som bäst orkar med bamen. Skulle
jag viija "ut och jobba" är n-rin mans hjälp en för-
utsättr-rir.rg för att jag skulle kunna lyckas.

Många gånger, då barnen r.arit sjuka och j"g i
hast nråst ila n-re d dcr.n till lasarette t eller det på
annar sätt kört ihop sig för mig, har jag riktat bitt-
ra tankar mot de medelålders kvinnor, som går hem-
r.na och "blanliar kastruller, får sig tillslängda lite
tidsf ördriv AV veckotidningsredaktörema och blö-
tcr samme gamla tugga vid kaffct med r'äninnorna".
Vissa av dessa kvinnor har dessuiom inte kuntrat
låta bli att beklaga sig för r-nig, dels över hur rnyc-
kct de har att uträtta i sitt hem, dels hur n-rissnöjda

dc varit med sin lott i "tjyvsarnhället".

Kära nralnnra, för oss sn-råbarnsmamnlor kan din
tillvaro kännas soll ett hån, ett slag i ansiktet.
Tänk, om vi r'ågade be dig orn hjälp med något
(du får naturligtvis betalt) någon gång? Skulle det
inte vara roligt och meningsfullt att kunna hjälpa
en rnedsyster? I synnerhet sorr du ändå inte trivs
i ditt eget her11 och sår'itt jag förstår skulle vilja
hålla på med "kvinnliga" sysselsättnir-rgar. Jag tror
inte din nan skuile ta illa upp. Serr läser jag, att
cir-r irrte ens kan hjälpa din egen mor. Skulle du vilja
dct då? I våra dagar, då det är så sr'årt att få tag
i någon, sot.r.t iir villig att siröta en garnling, finns
det säkert en anniln gan-rling, sont öttskade och be-

hövde ciin mors hemsyster? .jag undrar, oltt du rir
medveten om, vilket brännbart stoff du rör vid?

Många gångcr har jag tänkt, att det är vi kvin-
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l1or, soll1 binder ris åt vår egen rygi;. Om vi till-
bringar tideir i hemnret till att putsa och fejar och
glörnrner bort att leva tillsammaus rned familjen, ger
sig balneu antaeligen så srnåningorn av hemifrån
för att söka en annall gen-renskap. Det beror nog
litet på en själv, hur rran lyckas med hemlivet.
"Malrma" lämnar själv svaret på sin situation: "Jag
har kar-rske varit för ovillig att lyssna på dem (bar-
nen) n-red förståelse. Beträffande allting. Och nu har
de tappat förtroer-rdet. Och tiger." Vi kvinnor år
ju olika. \rissa kvinnor trivs bra med hemn-ratill-
varorl och har förmåga att fylla ut tiden på ett för
dem rrreningsfullt sätt. För min del svarar j^g ")^"
på "Mammas" sista fråga (trots att jag inte tillhör
den urrgdom hon ställer frågan till). Jag tror, att du
och dina barr-r skulle må bra av ctt jakande svar
också.

En småbarnsmamma
P.S. Du skulle kar-rske må bra av att läsa annan

"litteratur" än den du nämnt som din inspirations-
kalla. D.s.

10-K0NT0 gör klädköpet enkelt
Ni kan få ett Carlboms 1O-konto utitn störrc besvär.
E,nda huvudvillkor: Fast ar1st. o. fast bostad. Välkom-
mcn in och prata mcd vår kontoavd. cllcr fyll i nc-
danstående kontoansökan. så särTdcr vi kontokortct
omg. till E,r efter prövning.

CARLBOMS
Karlbergsvägen 40. Allt i moderna dam- c,ch herrklä-
dcr i goda kvaLitöer. SärskiLci aadelning för ungt dam-
m.ode: "P r i c le e n", I(arlbergsaägen 46.

Ni når oss med T-bana till S:t Eriksplan eller Oden-
plan. Bussar 50 och 33 samt Norra förortsbussar. Tel.
34 04 90 vx. Pricken: 30 87 51.

Unde rtccknad önsliar ctt Carlboms 1O-konto ä kr
(Fyll i önskat belopp fr. 300:- till

1.OOO kr) som jag förbinclcr mig att betala med 1/10
varjc månad.

Itullst. nan'ur: ....................

Bostad: .......

N"nrn,".kni;;



För Vietnams kvirrrror och barn

I tch nred dennl reclovisning är vår insrnr- tJrbrn Illrclal, Stoclih,rlnr 1O: -
ling för Vietnrms kvinnor och brrn uppe i\'iärta Nilssor.r, Sjöroftrr 1O: -
i cf rl gt l19.OOO kronor. Vi borde intlan som- \\'ir i Karlsson, .fohanneshot' 25: -
nrarstiltjen gör sig kännbar på våra brecld- Ttrt'c .lol'Lanssorr, Stockholrn .lO: 

-
grrder kunna nå upp till åtnrinstone l25.OOO l:stcl Luntlblatl, Stockh,tlrn 3-l: -
- om vi t. ex. utnyttjar årets l-maimöten Sonja Karlssor.r, Spänl'r 20: -
till bössinsamlingrr för Vietnam. Och inte llLrrlin, Barrdhagcn lOO: -
ett ögonblick glömnrer att solidariteten med N-ils llrandt, Giitcborg 20: -
Vietnrms kvinnor och brrn är en bludande C. Palnrsticrna-\\'ciss, Stocliholnr 5C: -
plikt för oss alla! [r'r| Fcrnhcdc, Cötcborg 25: -

Tr:rnsport 115..120:58 FIclgl 'fohansson' Giitebolg 50:-

Iljalmar Jol-ransson, UtlJc'alla 2oo: - 
P l:" Lindcberg' cötcb.rg 20: -

Bir.gir o. Flilding Ande.sson, Lls'r ('lacssorr' Giitcb"r'g l0: -

Jolranncshov 25:- Nils Attf.rs' Götcborrl 50:-

'I-c'rsren Lilja, Skärholnrcn 50: - 
llcngt olsson' ciitcborg 30: -

Annic Uhlön, Farsra 10: - 
Sigrrc 'f.hanss.n' vrr'['v 10: -

I:. Ilcrglund, Stockholr. 25: - 
S' olofss.'' Sol.a lo: -

Ar-r'irl Granber.g, Ludvilia 25: - 
Frans Gttstavsson' Götcborg 15: -

Irrgrid Granbcrg, Ludvika 1o: - 
Il'agc S'c.sson' l\4.tf.t's 15:. -

slr.\'-avd. i Kviberg, Giitcborg loo: - 
()l.i l:ricss.n' Partille 10: -

r\r. Flernlund, Stockhol'r 50: - 
Flclgc l-und'all' cötcborg 25: -

Britr Ericss.n, Götcborg 5: - 
Silinc Andersst>n' Cöteb'rrt 50: -

Anna Mcdin, Giite borg 10: - 
S';li cig Ande rsson' (liitcb.rs 20: -

l.tri, !.r1L,rnn, Angelhol,r 10: - 
l"' Ä-hblacl' Giiteb.rg 5: -

I:l'ie \\'ranglön, Danclcr'd loo: - 
(lrr') [:rikss.n' ciitcb.rg lc: -

r\,ria linrsheir'cr, st.clih.lr', I:lin Andc'ss.n' viistra Friiltrn'll l0: -
Iri,ssins.rnrl. 1.711: 5c 

'l'Lrr't [ 'lr\5t'r')' Giitclt"rg lo0: -
()l.f K.lnroclin, l{åir 1oc: - 

SrLrre \\'iberg' Giitcb.rg 15; -
I'clith .f,rhanss.n, Udde r alll lc: - 

()' tl' Niklass.n' Giitcb.r'g lc: -
A.na Andcrss,rn, StocLlr.l'r 1o: - 

I l;r.r.ra 'lacobssrin' 
(liitebor* 1c: -

()llc Anders:,on, välringby 5: - 
S' I liigst'iirrr' Giitcborg 15: -

Jrrcdrik Blonrdahl, vällingby 1c: - 
Srer' f)ahlirr' Giitcborg 20: -

Karlssor.r o. I-undgrcn, solna 15: - 
Ir'ltgcrcl IJcrntsson' väs:ra FliilunJe l0: -

lv{aria vall, Johanncsh,rv 1oo: - 
]\largit F.rslund' Götcborg 10: -

Brir l{cdnran, Rotcbro 50: - 
A'na olsso'' Götcbt'rg l0: -

-I')'rr N()rrman, Stockholm lo: - 
l''ar Kind'all' Giitcburg lo: -

Ilrit.r Hiorr af c)rnäs, stockholnr 50: - 
l{trtlr Skt'glund' Ionscr:d 2a: -

\,lay Johansson, Stockholm lo: - 
Stc;r Zackrisson' Giitcbo|g 25:- -

IJ'it,r Äkcrman, Stocks*nd 30: - 
'f.h' N'lazin' Miilndel 5c: -

'fcrcsi.r lral<ssorr, P.rius lc: - 
I ril' I trnJqr ist' cötcb"rg 10: -

Enrma Äke rlund, Porjr.rs 1c: - 
'fagc Uthbc'g' Giitcborg 25l- --

G. [,k-Thorb.rg, Stockh,,l.r 30: - 
Ililcn 'fanss.rr' St'rckht'l'rr 5: -

Gllstav Fröbonr, i)or jus 25: - 
Kr.n.r 119'167: oti

Bliv medlem i SKV
Dct är ingen hcmlighct att små organisationef mccl ctt raclikalt prosram kiim-

par med stora ekonomiska svårigheter mitt i dcn s. k. välf ärde n' Sve nskrr

Kvinnors vänsterförbund urgör ir-rgct undantag. Mcn kanskc skr'rlle

svårighcterna vara ntindre on1 miln vlindc sig till sitlir r'änucr och bacl onl ctt

handtag. Det är det vi vill göra nu.

Med det inbetalningskorr som vi biliigger clctt;r nr i1v vår tic'lskrift viirrcler

vi oss till er sonl inre ir anslutcn till någon avdclning av vårt förbund -
kalske därför ett der inte finns någon sådan på cr ort. Men ni kan myckct

väl ansluta er direkt till förbuncle't. Ellcr vil! ni kanske på annrrt sätt gc Lrt-

tryck för er solidaritct mccl vårt förbuncls strävanden scnon ctt bidrag i stör-

sta alfinänhct, så skall ni vetil:1tt v,rrjc forrn rrv stöcl åt vår vcrksamhet.ir

betydelscfull och välkommen. Till clen som säncicr in års;rvgift kommcr vi att

omgåendc sända årskortet.
Vi trrckar på förhend.

För dc victnrnrcsisli,r cle l"gltcr'.,n vi.l I Ie l-

sing{orsliongrcsscn,
Tratrsport 756:66

lllrskvarne SKV-avdelning 100: -
Sonia Bcckrlan, Ilronltn't" SI(\r-avd. 10: -
Vcle o. Giista KcnrPc, Farsta 50: -
S:t (lijlrns SKV-avcl., Sthlnr 115: -
Arcsta SKV-avd. IOO: -
Rclrilllning ar' Stor-Stocliholtls-

distr. Victnatn-af ton 3 tnr.rrs 1,414: 67

Bcl,irllning av f iirsiilcla li,rrt 6i-l: -
Kr.rtor 3.139: .l-r

U-grupp i Lund
För medlemskap i U-gruPPeu
kontakta Västergatan 4, 222 29

Lund. Tel. 046112 31 23.

U-gruppen utger en infor-
mations- och debattbulletin
UNUDU soln utl(ommer lrled

c:l 7 nunrmer Per år.
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STOCKHOI.M:

KAOS
Sagas vis- ocb ainrestaurang

; Gamla sta,n

populär för sitt goda kök och
för sin ljuvliga atmosfär med ut-
sökta vissångarc från världens

alla hörn.

Oppet kl. 2o.oo-03.00.

Srängt tisdagar.

Festvåning i djupa källarvalv.

Stora Nygatan 21. Tel. 20 58 86

Parella
SPECIAI,AFFAR

KORSETTER OCH BH

Individucll inplovning Gocl
service Ledande f abrikat
Även stora storlekar - Snörliv

Fritidsrockar och baddräkter
Ringvägen 89,

snett emor Eriksdalshallen
Tel. 43 42 06

GöTEBORG:

Vid köp av

Radio-TU-Kylskåp
kontakta

Philip Garlsson
Radio o TV

Husargatan 24, Göteborg.
Tel. 11 15 86

t|A]'lDSI(I1'l fi t|AlllIT]\|
Odengatan 104, 713 22 Stockholm

Allt i strumpor,
scorves och poroplyer
10 proc. rabatt till tidningens

läsare

HAMMARBYHöIUTru:

HöGDAIENS IIUS
Skebokvarnsv. 193. Tel. 47 37 43

KVARTERSBUTIKEN _
I CENTRUM

BAGARMOSSEN:

FOR ER
Bogormossens
Blomsferhqndel

Lagaplan - Tel. 3919 39

O[A$S I $I0.RA tA$S

Evas Fruktshop
Lagaplan 6

IOHANNESHOU:

Kiällanders
Lagerbutik AB

Odelbergsvdgen 22
I2l 63 Johanneshov. Tel. 59 30 40

Allt i färger och topeter
Tapetstuvar fr 2: - per rulle.

PVA-färgcr fr. 2: 25 pcr litcr.

5öder

i#*LIUS
s9 08 49

T-stationen Flammarby-Ulrice-
hamnsv. 2'

o Måndag-lördag 2O-öppet

HöGDAI.EN:

STtll|ISITRRI$tl\lARtR

tlllID A]llSPRAI( lJÄtItR

$t[l|tSItRR[SA]'| til|ID

BRA RESMÄI
_ GOD SERVICE

_ tÄGA PRISER

Bestöll vårt progrqm

BOka nU - b.ohningarna
tlll sommarres.
i full gång!

FOTKTURIST
Amiralsg. i1. Tel. 0401121460

211. 11. MAl-lvlCI

möbler
Exempel:

Möbler för I.000: -
Ingcn handpenning.
Motto: Låga omkostnacler.

RECES

MÖBEttAGER
Drottninggatan 1 10

1 tr. ner - ovanf. Tegndrg.
Måndagar öppet till kl. 20.

förmå nligt

4o
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Komplett årgång (pris 10r -) eller lösnummer kan beställas direkt från Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Box 3021,

161 03 Bromma. Tel. 08/87 7914.
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Nya Folt$am - initiativ igen!

Effareochbatfie
ftirsåikhgar

ftirhemochYina
Hemftirsdkring! Yillahemftirsäkring!
F-ull garanti mot underförsäk-
ring upp till 100.000 kronor!
Enhetspr**iffi
För ensamsteend* 

".tt 
p.n-

sionärer 33 kronor.

Ingen underftirsälaing r större trvgghet!
Erfarenhetcn visar att alltf(ir ntaltga hcnr har fiir
laga fiirsiikringsbelopp. Dctta bcror blancl annat p:r
att clet iir svart att ntecl enkla nrctoclcr vlirclcra hcnr-
nrct. Dct iir ocksa liitt att gliintnra att hiija fiirsiik-
ringerr i takt mccl nvirrkrip. konrplcttcringar och pcn-
n ingviirclefiirsiint r ing.

Från den I april löser Folksam dessa besr'ärliga pro-
blern genorn enklare och bättre !rem- oclr villahem-
försärrringar. Flertalet får ett betrvggande fiirsäk-
ri::gssk-vdd till lägre uremie.

I)essutom ger de n_va hem- oclr villahemförsäk-
ringarna

utvidgat reseskydd
bättre personförsäkringssky,dd
med medicinsk rehabilitering

Den ny'a hernfiirsäkringen skyclclur liiscsenclortren
upp tilI ctt vrircle av 100.000 kronor
Enhetspremie -eäller för hela lanclet 4tl kronor
Pensionärer och ensamstående betirlar en lägrc en-
hetsprenrie 33 kron<lr

Inga bek"y-nnmer för rätt för-
säkringsbelopp och ändå -
full garanti mot under-
försäkring.

För hent sc-rnr har löse-genclonr värd rler
kronor fär rnan betala en tillä_qgsprentie.

I)en nya villahemförsäkringcn är nlir clet
nacler "bcloppslös" och ger fr-rll garranti
försäkrin q.

Resesky'ddet onrfattar nu skarior även utanl'ör Nor-
clcn.

Personfiirsäkringsskyddet har ocksir utvidgats oclr
gäller nu dsssLrtom rleclicinsk rchabilitering.

Cu 8O0.000 lrctn- och ,t,illohl'rnf iir..siiårirrgsr o1are
Itc rörs direkt av^ flJttlgf 1> y s111.

Fnlksams kvlnnoråd hrtr {ettrtnt ett stit-.tkiltl uti-etl-
ttitt.q i ltiie gtttrl hidntgit lilI ttt.t'or-trttritt.qett ttt rletttr,t
t t -t,tt /-iir'.:ii k t' i ttg.\.1'o t' t) t.

N1a regler fiir sjäivrlsk. Onr cn skada pii törsäkrucl
cscnclor-n berör två cilcr llc-r;.r försrikringar i [::olksarrr
giirs bara avclriiq l'ör cr.r självrisk. vilket kan innebiiru
cn bctydancle besparing fiir fiirsäkringsti.rsuren.

Frtin clcn I april l'år alla F-olksants hentförsäkrirrgs-
tasare autonratiskt clcn n.,,-lr herliiirsäkringen. Sarnti-
cligl infiirs dcn ny'a villaherll'örsäkringen l,ör allit
sc-rr-n h:lr l'iirsäkring rnecl villavärdering.

Ni scrnt vill vcta nter ont Folksants olika initi,ti' tag
rcdan iclag kontakt nrcd närntaste Folksam-ornbucl
ellcr kontor. Ni kan ocksir skriva clirekt till Folksarl.
Fack. 104 60 Stockholrl 20. så tar vi kontakt rnerl
er!

än 100.000

gäller by'gg-
mclt undcr- FOLKSAM


