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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. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-
arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.
Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande ifull utsträckning på alla områden av det ekono-
miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och resoekt för kvinnor-
nas värdighet i familj och samhälle.

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

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

KDV har 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljoner
medlemmar.

KDV och ECOSOC
KDV har nu tillerkänts konsultativ status I (tidigarc hctte dct A) los FN:s
ckor-romiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har clennl stltus vilken
innebär rätt att yttra si* vid rådets sammantriiden och att framliigga cgna för-
slag muntligen e ller skriftligen.

KDV:s generalsckreterare Cöcila Hwgel framhöll i sin r:rpport till Hclsinki-
kongressen att KDV nu fått ökad möjlighet att vinna eehör för kvinnornas ocl'r

folkens rättmätiga krav. Hon framhöll även betydelsen av att r'åra ståncl-
punkter gcnom dctt;r medarbcte görs kända för ett ännu större a.ntal orsanisa-
tioncr, rcgcringsreprcsententer och personligheter.

Cdcile Hugel omtalade i sin rapport att KDV nu har 95 orqanisationer i 90
liinder (92 anslutna, 2 associeri-rde). 1963 var anralcr orgirnisationer 70 och
1945 cndast 45.

Till KDV:s Prcsiclent cftcr Maclarne Eupenit' Cottr,tn vaides Hertbc Kuwsinen.
Finlancl.

Signe Fredholm

Sigire Fredholm är död. SKV bevirrar henne i tacksamt rninne. F{on var
ir-rte bara cn klok och kunnig nrcdhjälpare. hon var ocliså n-rodig och
trofast. Ar 1949 deltog hon i SKV:s första delegatior-r iill Sovjetunio-
netr. tinder hela det sr,å-ra 195O-talet r.ar hon medlem av Si(\;':s central-
styrelse och under ett antal år medlenr av "Vi kvinnors" red;rktion. Fre-
den var hennes stora intresse, hon var kr'äkare och mr:diem av IKFF.

Vid jordfästningen talade rektor Seth fr;ln Birkagirrdens folkhögsko-
la ciiir Signe verkade uuder många år. Han pånrinde orrr den skildring
av hcntres släkthistoria som hon skrivit för Sanrfunciet Sankt Eriks års-
bok 1960, "Dcr san.rla Djurgårdsvarver och dess ägare". Det är en fin
uppsats, inte tlinsr intressant är :rtt läsa onr Signes engeislia farmor.
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Rösträtt och valbarhet

f)et iir nr-r fcrntio ir sen kvitttrortte i Svcrigc ficli,
politisk röstriitt och nröjlighet att viiljas till riks-
dagsledamöter. Vid en minnesfest ordnaC av trettoll
kvinrroföreningar i Stockhohn den 2L n$ 1969 ta-
lade Honorine l-lermelin on Elisabath Tamm. Av dc
fem kvinnor som är 1.921 tog plats i riksdagen var
n å - Kerstin I-Iesselgrcn och Elisabeth Tanrrn -
medlernn-rar i den kvir-rnoförenirrg sonr scdan I93l ir
Svenska Kvinnors Viinsterförburrd och då hettc llri-
sinr-rade Kvinnors Riksförbuncl.

E,lisabeth Tamnr valdcs in på cn siirlista sonr "fri-
sinnad vilde". Hon hinclradcs av sjuirdonr att längc
stå kvar i riksdagen. Flcunes största iusats där var
måhända det stöd hon 1924 gav Brantings ucdrust-
ningsförslag. Inom Fogelstadsgrupperl var L,lisabeth
T'amm den stora polrtikern. Tidnirrgcn "'fidevarvet"
och den kvinnliga rnedborgarskolan vid Fogelstad
skapade hor-r i samarbetc med Ada Nilsson, Kerstin
Hesselgren, EIin .Wägncr och I-Ionorine Hermclin.
Den konstellationer-r (för att tala rr-red Honorine) ver-
lrar ännu. Ar 1944 sade E,lisabeth Tan-rm till Fogel-
stadsförbundet: "Viktigast för kor-r-rnru'rcic geueratio-
ner är att var och en har och följer en övertygel-
sc . . . En bättre värld kan inte byggas enbart av itt-

tclligcns och tclinili. Diirtill forclrrs också hjiirtr,
övcrtygclse oclt erfaretrhet . . ."

Är 1,969 säger Flonorine Hermeiin att hon scr

ar-rtydningar till nya fria lionstellationcr i den ofrån-
komligt vidgadc världen: varken öst eller väst, var-
ken u-land eller gåvogivare, respekt för olikheternas
betydelse, det viil säga för den sliapaucic mänuiskarr
alltifrån barndonr och r.rngdonr, it.t i dert uya revolu-
tionsticlerr - nrot frecl på jorden och nted jordert,

intc förödclsetts uppFinning;rr, inte anviittclttirtg av tle
viinliqa clelfinerrr,r i l<rig!

I

\rid Fogelstadsförbundets nröte i Jönkiiping 24-
3O juni 1969 beråttade Märta Ta.mm-Götlind ung-
domsmir-rr-ren från rösträttskampens år. Hon påmir-r-

de onr Selma l-agcrlöt's insats vid rösträttskongres-
serr i Stockholm 1911 "Många bctraktar hetrtte näs-

tan enbart sonr sagoberiitterska mett hot-t var samti-
digt något myckct trer. F{otr ville arbcta för kvin-
nans meclbe'stätt-tmarrclerätt i sarnhällct och för fred.

Några av de äld-

sta vid SO-årsfes-
ten. Från vänster
Maria lsraelsson.
Horrorine Herme-
lin-Grönbech, An-

drea Andreen,
C6lie Brunius
och Laura Strids-
berg.
Foto: Bengt Mi-
chanek.



Rösträtt och valbarhet

Det var på kongressens stora offentliga rröte på opc-
ran i Stockholm sorn Selma Lagerlöf var der-r sista
av sex valda talare från skilda länder. Där gav hon
oss en framtidsvision av den goda sraten, skapad av
man och kvinna lieurensamt. F{ennes tal "F{em och
stat" trycktes på 13 språk och kostade i Sverige 5

öre. Hur aktuella är inte de problern hon drar franr
i några dramatiskt fornrulerade fråcor:

"Var finns den stat där inga barn driva orlkring
hen-rlösa, där inget ur.rgr människoliv förfares? Var
fir-rr-rs den stat som straffar inte för att hämnas utall
för att uppfostra och upprätta? . . . Var finns den
stat som låter alla sina fattiga gamla få en trygg och
ärad ålderdom? Var finns den stat som inte hyser
inom sig främmande folkslag sonr dcn ir-rte kan lyck-
liggöra? . . ."

Den höga tröskeln
I(vinnornas knaggliga väg till likaberaittigande har
just inte lockat historikerr-ra. Jag unclrar hur många
gyrnr-rasister som vet namnet på den första kvinn-
liga studenten? Hur stor procent skulle ens svara
rätt på frågan när vi fick rösträtt? Därn-red ir-rte sagt
att det bara är gyrr-rnasister som är okunniga. En god
läsning för den sonr vill utöka respektir.e fräscha
upp sina kunskaper or-n svensk kvinr-rcrör'else är Greta
Wieselgrms bok "Den höga tröskeln" sonr nyss ut-
konrmit. Det är visserligen de akadcrriskl kvinnor-
nas kamp för rätten att arbeta sonr behandlas nren
den striden var ju ing;rluncla avgrrinsacl från clcn
övriga k vinnovärldens.

Under första hälften av 1800-talet försänrrades
kvinnornas ställning i Sverige. Den frarnbrytande in-
dustrialismen med alla dess foljder bcrövade henne
till stor del arbetsuppgifter och inkomster. I städer-
na växte fram ett proletariat av ogifta kvinnor -ofta mödrar - som utgjorde ett besvärligt fattig-
vårdsproblem. Dessa ornständigheter - inte kvinnor-
nas medvetna ställningstagarrde framtvingade
1846 ett riksdagsbeslut onr rätt för kvinnor art utan
behovsprövning utöva hantverks- ocl-r vissa han-
delsyrken.

Under 1850- ocl-r 60-talet fick kvir-rnorna rätt till
lägre tjär-rster vid post, telegraf och järnr,äg, de kun-
de också få tjänstgöra som folkskollär'are. Bakgrun-
den till dessa framgångar var en och densamrna. Kvin-
nornas låga löner! Det var fördelaktigt för både stat
och kon-rmun med dessa plikttrogna, behovslösa och
underbetalda skaror som förutsattes vara, både ogif-
ta och barnlösa. En oerhörd lättnad dessutom för
t'röder och fäder nied oförsörjda l<vinnliga anför-
v anter.

Alltnog så långt gicl< det ganska lritt. NIen när
kvirrnorna ville få riitt till hiigre r"rtbilcinins och

2

än fräckare tillträde till de ämbeten som de högre
studierna var avsedda för kärvade ciet till. Den
kan-rpen blev l;ing och bitter och är som vi vet inga-
lurrda avslutad.

1820 fick kvirrnor rätt ;'rrr avlägga srudentexarnen
och att studera r-nedicin. 1871 kon-r der.r första stu-
dentskan, Betty Pettersson, hantverk;rrdotter från
Visby och sederrnera (iSZ5) fil. kancl. och lriroverks-
Iiirirre. Antlrea Andraen har specicllt studerar hen-
r-,es levnardslopp och Andreas frircc'lr.rg vid firandet
av femtioårsminnet av Bctty Pcttcrssclns akaclenrislt;-r
exanren återges i boken.

Onrständigheterna kring der-r legendariska juristen
Elsa Escbelssons förmodade självrnord utreds - hen-
nes öde utgör en fruktansvärd anklagelse mot aka-
demisk instängdhet och gryn-rhet.

Hela raden av akademiska kvinnliga pionjärer pas-
serar i boken: Karolina 'Widerström, Lydia Vahl-
ström, Matilda Lwnd,berg, Epa aon Bahr, Anna Ahl-
ström, Klara lohansson, Ada lriilsson, Gnlli Petrini,
Anna Sörensen, Eva Andön och många fler.

Arbetarrörelsen hade inte n-rycket till övers för
behörighetsfrågoma och lika lön. Oloi Olsson,lärare,
socialdemokrat och ecklesiastikminister - var fana-
tish rnotståndare till de kvinnliga akademikemas
fran'rfart. Ernst Trygger - högerledare och profes-
sor - förde först fram kravet på livinnans rätt tili
är-nbetc.

Eva Palmaer

Den höga tröskeln. Kampcn för kvinnlns riitt till
ärrrbete. Av Greta 'Wicselgrcn. Clcerups, l,und
1969. 284 sid. Ill. Pris 45 kr.



I{virrnorrras världskongress 1969

Har kvirrrroorganisirtiottcr rriigot Lrcrättigirrrde?

Finrrs det problcnt sc)ltr iir gelttcnsallllrlA för kvin-
rror viirldcn ör,er och soll gör dct berrittigat att dra
igång cn sådau l'ltitlttlttutaPparat solll I(DV:s kotr-

grcss i Helsingfors i juni i år utgjorcie?

Med såc{;rna skcptiska furrderingar surratrdc i hj:ir-
niln anläude jag till Kr.rlturhuset i Hclsingfors dcn

14 juni son medlcrl av Slr.V:s dclegation vid kon-
gressen.

Min skcpsis la sej bedövad till ro vicl konfrorlta-
tionen r-r-red det vitala folkrnyller solll snart uppslu-

liade r-r-rei. Mellan fem- och sexhundra kvinr-ror från
jordens alla kontinenter och ögrupper uppfyllde derr

stora salen Cär första dager-rs pletrarsamn-ranträde

skulle äga rum. Hundraprocentigt kvinnliga försam-

lingar brukar ofta inge mej er-r känsla av olust, en

känsla av att det finns r-rågot instär-rgt i atmosfären.
Men inte så här! Jag har sällan sett så rnånga vack-
ra och intelligenta ansikten i en församiing, så många

ögon som lyst av mod och vitalitet och livserfaren-
het.

Slående var skönheten l-ros många av de afrikan-
ska och asiatiska delegaterr-ra, en skörliret som kom
en att n-risstänka att den månghund raä'rrga misshan-

del i form av slaveri, kolonialism och andra över-
grepp som den vita rasen utsatt de mörkhyade fol-
1"" JO. till en del beror på de vitas känslor av ful-
het och miudrer,ärde - och avuudsjuk ilska! - in-
för dessa överlägset vackra n-ränniskor.

De rörde sej med ett grace och värdighet som kom

vårr r,ästerländska sätt att förf lytta oss att te sej

som ett beskäftigt och oskörrt flaxande.
När man iakttog den otvungna viirdighet vanrred

även mycket on-rfångsrika ebertholtssvarta afrikanska
delegater flöt fram, på ljudlösa fotsulor, skrudade
i fotsida, konstfullt draperade bomullsl"lädnader, fick
man visioner av r-r-rörka modergudiuuor som i gröna

urskogar härskat över människorna i frid och vis-
dom innau mansvälde och krig och liclonialism fick
sitt olycksbringande grepp om mänskligheten.

I den långa rader av talare vid plerlarsammanträ-
Cet inpräglade sej särskilt Valer-rtina'Icresjkova i mitt
minne. Den första - och hittills enda! -- kvinnliga
astronauten, ordförande i den sovjeti;ka kvinnoorga-
nisationen och n-redlenr av Högsta Sovjet. En gan-

ska lång och smärt kvinna med ungt allvarligt an-

sikte, en aning blyg och tillbakadragell. Men i ralar-
stolen el1 utmärki talare, medryckancie, kraftfull,
intelligent, kut-rnig. Liksom de vietnatlesiska kvin-
norna var hon ett stär-rdigt celttrunl för erltusiastiska
och beundraudc r,ättucr friin de atttlra clelegationei:-

n;1, s()lr öve'rhop:rdc hetttrc rtred glir".rr tlch souvetri-

rcr, sarrt för prcssfotografertras atrsträngningar.

Hennes lårrga anförande var itrtressarrt blarld rrtr-
nat gcnor.n att dct innehöll en Försiktig kritik av hur
Sov jct hittills löst problelnerr ttred li.vitruorttas tre-
faldiga uppgift som yrkcsarbctande, 561'jetmedbor-

gare och iror. Horr vidrörde daghen-rsbristeu och li-
iiaså den nya attityden till r1al1ncns roll som 

'redför
att männen i unga äktcnskap tner än förut tar aktiv
del i hushållsarbetet och barnens ski-itsel.

E,fter den första dagens stora samtrauträde dcladc

r-nar-r för de nästkomtnande dagarnas arbete upp sej i

fenr kommissioner med olika ämnesortlråden: Kvin-
nan i Vietnam, Kztinnan i kamlten t'ör oberoende och

nationell oaabängighet, Kainrtan i sambället, Kvin-
nan i arbetslivet, Krtinnan i t'amiljen Mau kan ha

en rad invändningar mot en uppdelning av den här
typen. Gränserna mellan de olika ämnesområdena är
ju rnycket flytande. Hur skulle man gripa sej an

rned uppgifterna i de olika kommissionerna? Vad
väntade man för resultat av oss?

Oklarheten i målsättning och bristen på riktlinjer
r arbetet visade sej också påverka arbetet i kommis-

sionerna. Själv hamnade jag i den kor-nmission som

skulle ,yrr.lrätt" s.j med Kainnans roll i sambäl-

lct, dår jag satt i det sex kvinnor starka presidiet

med representanter från - förutom sverige - Bul-
garien, Jordanien, Mexiko, Pakistan och Rumänien'

För en skandinav som hållit på och arbetat med

dessa och närliggande frågor skulle det falla sej na-

turligt att lägga upp arbetet så här: Först ett ganska

långi och gr.tndligt inledningsanföraude, gärna med

tillspetsade frågeställningar, därefter diskussion kring
dessa frågeställningar. Men detta schema hölls inte

alls. Talare efter talare - vi hann igenom femtio

stycken på två dagar! - tr:arscherade fram till ta-

larstolen- och höll ett långt anförande' ofta en halv-
timma till trekvart, om kvinnans ställning i hennes

land, om karnpen mot sociala och politiska missför-

hållanden, om solidaritetert nred de socialistiska 1än-

derna och orl kampen rlot irnperialismer-r. Något
meningsutbyte n-rellan de olika talarna blev det inte
tid föi. H"itatt i vår lilla sal högst uppe under taket

i Kulturhuset var pressande, surret i salen bedövan-

de. Från talarstolen hörde man ett anförande an-

tingen på grekiska, siovakiska eller arabiska, i sin

hörilur trOta" man cien översättning man lyssnade på,

längst bort i salen hörde man hela raden av simultan-
tolkar, vars smattrande röster försöktc överrösta

varandra.
I\4an måste dock ha förståclse för clelcgatern;rs tirl-
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trängdhet. Dc hade dock i alla fall i:ärdats frän hr-
dien, Madagaskar, Paragr-ray och Ovrc Volt:r för att
få franrlägga sina erfarenherer och synpunkter.

För att unclvika den förvirring ifråga om rnåls:itt-
ningen för kon-rn-rissionernas arbete sonr nu uppstod
vore det örrskvrirt att den konmrittd sonr förberedc-r
kongresscns arbctc till ett :uur,rt år tar stiillning till
dcssir problenr - gärnir skicliar ut infornrirtior-r i för-

i;år::: 
hur :rrbctet på Iiongrcssen lionrnrcr arr ur-

Vad sonr slog en dclcgat från ctt .;liy'ddat sli.andi-
naviskt land var bland arlnat i villien hög gr:rd kvin-
nor från alla r,ärldsdelar urom Er-rropr'r ansåg att kvin-
nans fönrämsta uppgift i samhäller \..1r atr kämpa
nrot krig och kolonialism. Där satt nran med sina
könsrollsprobleni ! Så steg en graciös, chokladbrun
varelse från Angola frarn, raffinerat vacker på ett
sådant sätt att man tänkte sej atr Jrcir var favorit-
hustru i något haren-r. Men flickan spiinde sina ga-
sellögon i publiken och deklareradc nied franli stäm-
ma att kvinnans frärlsta uppgift \rar att kämpa
med vapen i hand i gerillan vid männer-rs sida! Ett
intressant och viktigt perspektiv på dc ständigt åter-
liommande uppmaningarna till kvinnorna arr käm-
pa mot alla former 

^v 
kolonialism och imperialism

fick man av delegaten från Madagaskar: Hon erin-
rade om hur kvinnonra i hennes kulturkrcts i gångna
tider haft en n-räktig och aktad ställnirrg i sarnhället,
cn självständighet scm krossats då dcn franska ko-
lonialn'rakten utplårrade hennes lands självständighet.

Sammr tankegång fanns till stor dcl i det ral sonr

represerltanten för "RaI(A" höll, den fraktion av det
israeliska kommunistparrier som bestämr tar avstånd
från lsraels agerande mot arabstaterna och flykting-
arna från Palestina. Vredgad sonl en profetissa ur
Gamla Testamentet brännmärkte hon Israels krig
sonr klart imperialistiskt. (Korrsynta krigshetsare me-
nade hon är,en farrrrs på den arabiska sician.) Hon
trrladc onr hur krigct sluk,rr fcrntio proccnt av na-
tionalbudgeten och hur clcrta karpital tas från fred-
liga projekt: skolor, daghcn'r, hälsovårdscenrraler som
inte byggs, hur rnan lägger hög omsättnir-rgsskatt på
nödvändiga konsumtionsvaror hur kriget drab-
bar folket, främst kvinnoma och barncn.

En sak som de sliandirraviska delcgaterna överlag
l<iinde sej skeptiska mor var det prisande av mo-
derlighetell sorrr återkon-r i anförande cfter anföran-
de. Sent på eftermiddagen den andre dagen hade
Ilerit Äs från Lrstitutet för san-rhällsforskning i Oslo
fått nog. F{on svarade för det verkliga brandtalet i
vår kornmissior-r. Så länge kvinnorna låtcr lura sej av
männen till att syssla enbart med de problem son-r

har med moderskap och kvinnlighet att göra - med
barnavård, daghem, hälsovård - så länge behåller
männen den reella makten över samhället och värl-
dens öden. Medan kvinnorna sysslar inorn sin sfär,
bedårade av det vackra talet om rnoderlighet, syss-
lar rnännen i alla länder med rustningar, med att
uppfinna napalm och vätebomber, meci att öda rnil-
jarder på rymdfärder - allt rnedan miljoner män-
niskor lever i förnedring och svält. Och vad hjalper
det att vi står här och deklarerar r'år solidaritet
rned kan-rpen l.not imperialismen så länge vi inte tar
itu med impcrialismen på närmarc håll, i vårt eget
lir': Dcn imperialism och den utsugr-ring som snart
sagt varje man i varje äktenskap utsiitter sin hustru
for!

Behållningell av kongressen blev inte något noga
utarbetat handlingsprogram. De resolutioner som an-
togs den sista dagen var ganska vagt och alhnänt
utforn-rade. Behållningen Iåg i stället i den stimulans
man fått genom att få möta och knyta vänskapsför-
bir-rdelser r-r-red så rnånga vackra och starka person-
ligheter. Jag frågade kvinnor frår-r olil<a länder om
de trodde på r'ärdet av den här sorteus kongress. De
svarade alla rcservationslöst: JA.Många av dem
for bort mot en grym oviss frarr"rtid: rrot landsflykt,
mot en pressad tillvaro i nationella befrielsefronter,
rnot krig, fängelse, tortyr. Värdet av att för några
dagar få uppleva: Du är inte erlsam, <iu har kamra-
ter, din kamp är inte förgäves och bortglörnd, får
itrtc ttttclerskattnrs' 

Barbro Backberger



Om aktivt icke-våld
En sqmmonstöllning

Man måstc börja med att tala onr Gandhi (1869-
1948). Oml<rir-rg sekelskiftet när Gandhi vistades i

Sydafril<a läste han under en fängelst:vistelse en upp-
sats av den an-rerikanske författaren I-lcnry 7'boreau
slrriven år 1849 med titeln "Civil drsobedience"
(rnedborgerlig ohörsamhet). Thoreau hade satts i
fängelse därför att han vägrat betala skatt till er1

stat (Massachusetts) som godtog slavcri. Uppsatsen
gjordc ett starkt intryck på Gandhi. Han hade -
liksonr Tl'rorear.r - studerat Bhagavad-Gita, han kän-
dc äver-r väl bergspredikan och hade länge varit en

övertygad anhängare av icke-våld.
Vid dcnr-ra tid började Gandhi ar-rv;inda ordet Sa-

tl,agraba (satya : sanning, graha : styrka). Gandhi
definierade ordet sä "h,ivdande aa sanningen genonl
att aålla icke n't.otståndaren utan sig s1äla lidande".

Satyagraha-metoder användes av Gandhi alltifrån
hans hen.rkomst år 1915 i kanrpen iör Indiens fri-
het. Är 1920 inledde han sin kampanj för hemspirr-
nande i avsikt att frigöra landet från beroende av
te.xtilinrport. Samtidigt började han e11 bojkott a\r

engelslia dor.r.rstolar och iäroanstalter. L,n r-uängd ju-
rister lämnade sina domarbefattningat', en mängd
studenter sina universitet, 10.00C indicr sattcs i fäng-
clsc, iflera provinser vägracle böncicrna att betalr
skatt. Den gången nråstc Gartdhi docl< avlysa ohör-
sarnhetskarlpanjerr på gruncl av våldsliandlinglr.

1930 företog Candhi sin mest berömda kampanj,
saltnrarschen till hevet.'fillsarnnrans mcd 78 art-
hängarc vandrade han till fots under 40 dagar 24

rlil. l]ramrne vid lravet tog l-ran upp litet vattell
för salttillverkr-ring. Detta var förbjudct eftersom re-
geringen skulle ha saltskatt. Sedan bröt folket i mas-
sor mot lagen, 60.000 ir-rdier sattes i fängelse, bland
den-r Gandhi. Då ger-ron-rförde 2.500 frivilliga under
ledning av den berömda skaldinr-rarl mrs N aidu
cn demonstration mot en saltfabrik. Mrs Naidu ha-
de sagt att man skulle bli mött rned r,åld och atc

ingen fick göra motstårrd. Så blev det. Demonstran-
tema slogs ned av polisens batonger eller sparkades,
nya kom i stället, detta pågick under 1:lera dagar -
ingen gjorde motstår-rd. Frein den stundcu dateras i
själva verket Indier-rs frigörelse. E,n av Gandhis bio-
grafer säger: "När indierna tiilät att man slog derrt

rncd batonger ocb bösskolaar och ci ack undan då
aisade de att England oar maktlöst och Indien oöper-
ainnligt. Resten var cndust en titlst'råga)'

Hittills är Gandhi den ende som lyckats frigöra
sitt land rred icke-våldsmetoder. i\ven om vi sedatr

dess sett enskilda männislior gå i döden för sin tro
på clet aktiva icke-vålclets makt att bcsegt'a vålclets

r,tildiga krafter. Gancihi sj:tlv fOll för cn våldsrlans
kulor isan-rband r.ned cle fruktansvärda oroliehe-
temir vid Indiens delning (194ti).

0m Uinoba Bhave
\Iåldshandlingama i sanrband med delrringen och ute-
blivna reformer blev en stor besvikelsc för alla nöd-
lidande sor-n hoppats så mycket av befrielsen. I stateu
Hyderabad försökte kori.in-rur.ristema för'ciela ;'ord med
r'åld. Upproret kvävdes rneci våld. Detta föranledde
elr av Gandhis frän-rsta lärjungar, Vinoba Bbave, att
börja söka en väg i Gandhis anda, "en tillämpning
ao iclee-vrildet (abimsa), ett e::lterimcnt iör att änd-
ra bela lirtsinställningen". Vinobas program för allas
välfärd Sarzsodaya framlades 1951: "godhet, kärlek,
en lredlig iclee-våldsinställning till livet - leaa och
låta leva, uppriktigt tjäna till gagn f ör rnänsklighe-
ten". Vinoba vill ändra hela samhällsstrukturen utan
att tillgripa våld, dvs. han önskar både fred och re-
volution, en fredlig revolution eller satyagraha.

Sarvodaya, etr liv i godhet och kt'irlek, är ju kra-
vet på varle rnännislia i valje tid. Att tjäna. Då
aktivt icke-våld behövs bör satyagr.rha övas av tjä-
nandc mänr.riskor. När Gandhi skullc börja med med-
borgerlig ohörsarnhct sölite han eu mänr-riska sonl

var Lrtan vrecle och hat isitt liv. Hrtrs; val föll på
Vinoba, det lärda helgonct.

Vinoba insåg att dcn frcdliga revolutioncn tnåstc
börja med en lösning av jordfrågan. Därför skapadc
han sin jordfördelnir-rgsrörelse 

- Bboocian. Tanke-
går-rgen var att 1.16 av lar-rdets jord sliulls ;11. jord-
ägare skänkas till de jordlösa för utdelnir-rg ocl-r se-

dan ej få säljas eller belånas. På de,'r punkten stod
rörelsen när' jag i januari 1955 hörde \/inoba tala
och en d"g deltog i hans snabba morgonvandrir-rg
från en by tiil nästa. Han var då 60 år och hade
vandrat r-rära 2.C00 mil för att sprida sitt budskap.
Fiar-r vandrar ännu r ir. Erfarenheteir ]-rar visat att
Bhoodan hadc vissa naclidelar. Småningon-r har Vi-
noba därför övergått till att skapa hela byar sor-n

äger och förvaltar sin jord gemensamt. Detta är
Grarndan.

Det finns en nyutliommeu liten bok om Gramdan
skriverr av Satisb Kumar, en av Vinobas urrga n'red-

arbetare. Han säger att det nu finns 100.000 sådana
"lionrmuner" av lr-rdiens 650.000 byar. Och han sä-

ger att nu håller man på att ordna Grantdan i hela
staien Bihar. Detta slier rned hjälp av omkritrg 12.00C

fredsarbetarc, ungdol-nar soi-n fostrats till fredstjänst
i Gandhis anda. (1)

l.il<heteu nrellan dcssa bvrepubliker och i(inas folk-
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kornmuner iir ju slåcnde och har ej uncigått Vinoba.
Satish Kumar s\,'arar på frågan om skillnader-r r.nel-
lan Maos rörelse och Vinobas att Gramdanrörelser-r
bygger helt på Gandhis idder och att det gör hel;r
skillnaden n-rellan hans rörelse och Maos. Gar-rdhi har
yrkat på en förändring i hjärtat hos var och en ge-

noin dernokratisk ör'ertygclse och rnoralisk påtryck-
ning. Men Gandhi fick förstås inte uppleva kultur-
revolutionen i Kina. Vi vet också att ciet i varje
demokrati firrrrs err nrinoritct sonr får böja sig onr
r,åld skall undvikas.

Häromdagen frågade jag en indisk liommunist vad
harr trodde om Vinobas utsikter att gcrlorxföra sina
strävanden. FIan hade visserligen inga principiella
inr,ändnir-rgar men han menade att Vinobas anhänga-
re var alldeles fcir få för att kunna bchärska situa-
tionen i Grarndanbyarna. När de reste vidare sii
förföll projekten. Tydligen skulle dessa invändning-
ar kunna bortfalla om rörelsen fingc me ra stöd, t. ex.
hjälp att utbilda unga medarbetarc.

An mera skeptisk är Gunnur Ulyrdal i sitt stora
verk Asian Drama. Han citerar från en artikel i
Tin-res of India 9.8 1957 Yinobas ord "Ingenstädes
i den moderna värlc{ur linns det någon aerklig t'ri-
hct, Därt'ör är de t ett sptinndnde äar:nt)tr dtt arbeta

f ör en liasf orm där varjc individ bar rätt att odla
sin egen t'öda, tillucrka sina cgna leläder, bestämma
öv-cr sina barns uppt'ostran, avgöra sttidigbeter och
bevat"a t'red. Alla le'uer i ett l.yckligt santarbete med
oarandra och alla arbetar t'ar byns bästa." Myrdals
data härrör frår-r slutet på 5O-talet. Sen dess har rö-
rclsen utvecklats r,äscntligt. Men visst förstår nrau
att en helt osjälvisk och frivillig rörelse lätt kair
undertryckas icke minst i en kapitalistrsk omgivr-ring.
Det är ett skäl till att hysa mer optimism otn en hel
star t. cx. Bihar skulle besluta sig för Gramdan.

Röster från USA om icke-våld
Den 4 mars 1969 höLlr professor George 'Wald, en av
1.967 ärs Nobelpristagare i fysiologi och medicin, ett
föredrag för 1.200 studenter vid Harvarduniversite-
tet. Det trycktes av elr bostontidning med rubriken
"En generation söker en framtid". Artikeln föran-
ledde OIot' Lagerudntz att skriva en ledare om ny-
tänkande i USA 30 4. För dem som brukat följa
vad en arlnarl nobelpristagare, Lintts Pauling, skri-
vit och talat inncbar Walds artikel kanske intet vä-
sentligt nytt.

Wald fördömer Vietnamkriget, harr talar om den
korrun.rperande kraft i samhället sor.n det n-rilitär-
irrdustriella korrplexet blivit, I'ran sägcr att det finns
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ingenting värt att nå genonr atomkrig. I{ela nrän-
r-riskosläktets fran-rtid står på spel, nedrtrstningen
n-iåste börja on-redelbart. Och här kommer det i vårt
sammanhang mest intressanta: \{tald säger att efter-
som någon nråste bc;rja att rusta ned så ämnar han
göra allt vad han kan orn någon värnpliktsvägrare
söker hans hjälp. "Jog leomrner där,,rid att känna
mig handla i samma anda soTn medlemmarna dv
t!ctt. rtndcrjorrliska orgattisatiort vilkcn Jörc inbör-
Ceskriget hjälpte !örryntda slaaar att u;trihomma till
I{anada." Därn-red är vi tillbaka till Thoreaus tid.
Lagercrantz slutar med orden: "När 'Wald jämstäl-
ler sitt progrdm. med den hjäl1t som rättsinniga män-
nishor en gång gav t'örrymda slartar har han onek-
Iigen tagit ett långt och djärvt steg mot en ny tid."

Walds framträdande är ett exempel på hur en av
dc stora intellektuella känner sig tvingad att tala
ut, att te pä sig det ansvar som lr'loam Cl:omsley med
rätta säger vara deras "att säga sanningen och avslöja
lögner". Professor Chomskys bok "Makt och mot-
stånd" som nyss kommit på svenska är ett viktigt
dokument i karnpen rnot den mäktiga industriella-
niilitära konstellation som regerar USA, "the esta-
blishment". Särskilt bör man läsa uppsatsen om dc
intellektuellas ansva.r och den artikel som behandlar
A. J. Mustes revolutionära pacifisrn samt den som
hcter "Om rnotstånd". Här följer några citat ur bo-
lien och ur ett föredrag som hölls av Chomsky under
cien senaste Victnamkonferensen i Stockholm.

Dt'tt upplattttirtgt'tt dtt motståtd mot (erigct.

konseleacnt bör Så på icke-vål.dslinjen jöret'aller mig
ovedersägli7 . . . Vi deltar allcsammans i störrc eller
minr{rc utsträcknittg i krigct, ont irtte annat gcnom
att betala skatter ocb tillåta att pårt samhälle fwnge-
rar tillt'redsställande . . . Motstånd är delvis en mo-
ralisle plikt, deh:is ett taktiskt dra,g i syt'te att på-
.,serba regeringens politik. Framiör allt aitser jag med,

apscende på stöd !ör värnplihtsaägran att det är en

nt.oralisk plilet sotn man inte lean. wndatuira sig. . .

... Varför har USA rätt att ingripa i andra Iän-
dcr? Därt'ör att vår regering re presenterdr t'olleet och
alltså är kont.pete nt dtt bcdöma t'olkens rättighe-
ter... JoS ztet inte oiika möjlighetar v^i har att få
i gång ett et't'ehti'ut program dv protest, motstånd och
sabotage t'ör att t'å slut på detta avs/e1,"u,;'via krig och
gå aidare till ett dngrepl) på de problem som är dess

grrtrtdorsak. Jag vet att ai måste fortsätta utan up-
lrebåll med ,tåra t'örsök att löroerkliga dessa t'ar-
hoppningar'." (3)

Den mest ungdomliga arnerikar-rska rösten för icke-
r,åld komnrer från protestsångerskan Joan Baez. FIon



har just nyss berättat att hon viintar bartt rtred ctr

Lulli nran som sittcr i fängelse för vapenvägran' l-äs

kapitlet "Vad skulle ni göra om?" sid. 125 och fol-
jande i hennes självbiografi. i(apitlet slutar med att
tala orn en plattform ovan våldet som skall byggas

genom att studera varje tänkbart alten-rativ till våld
på alla r-rivåer. "Genom att lära oss s,iga nei till na'
tionalstaten, nej till krigsskatter, nei till värnplibt,
nej till dödande i allmänbet, ia rill människans bro-
dershap, genom att starta nya instit'tLioner som är
bascrade på t'örwtsättningen dtt al.lt slags z,åld är

t'örkastligt, gen.orn att skapa oclc uppehålla kontakt
med icke-aåldsgrupper öaer bela aärlden . ' . genoftt

trtt försöka börja ändra på den allmänna wppfatt-
ningen att det är okay att döda . . .

... Vi är antagligen t'ör sent ute. Htttills bar oi
gjort ett strålande fiasko. Det enda scm har giort
stört'e fiasko än organiserandct art icke-v-åld det är
organiserandet av aå\d." (4)

lf .. IrI r

uarnplrKtsuagran
Sedan 1966 gäller i Sverige en l"g om vapenfri
tjänst. (5).Lagcn är tyvärr behäftad nred brister.
Den allvarligaste iir det prövningst'örlarande sonr en-

ligt lagen skall tillär-npas i varjc fall. \"aPeufrinänrtr-
den skall ordna cn utredning getronr srlrskilda utred-
ningsmän. I stiillet borde nralt ha ett rtteril objelitivt
och enkl;rre förfirrendc. Irörsvarsdepartetlentet kutr-
clc skrive cn bok och cvct.ttuellt ordna föreliisnirtgar
fijr denr sorn begiir ltt få bli vapenfriar. Gcuotl skrift-
lig tentanren kundc vapenfrir-rämttdctr avgöra att ve-
clerbörande lyssnat eller liist och förstått. I värst;r
fall finge man terltera en andra gång. Irrgeu skulle
knnna slutligt underkännas.

En annan svår brist är tolkningen av S 10 itjänst-
göringsreglementet där det heter att den vapenfrie
"skall förbereda sig för en uppgift iuom något av
brigssambällets olika verksarnhetsotnråden". Detta
är ett orimligt krav. Visserligen vet vi att det är
svårt att fiur-ra någor-r verksanthet inom lattdet som

ej prt något sätt kan vara till gagn för totalförsva-
ret. Kanske kar-r även den som arbetar uuder fär-rgelse-

vistelse (efter att ej ha fått tillstånd till vapenfri
tjänst) sägas gagna totalförsvaret, mell man bör ska-

pa så många sysselsättningar sonr ;nöjligt utanför
cletta försvar. Bra cxert-rpel är den räddnings- ocl'r

katastrofkår som i Nordiska rådet föreslagits av Ing'
rid Segerstedt-Wibt'rg n-red instämmairde av två ar-rd-

ra rådsn-redlemmar. U-landstjänst är ett anltat alter-
nativ. Jag tror också att det fitttis lnotrotona syssel-

siittningar sonr itrgetr borclc behöva ,,rtfiira i ntårtga

Onr alitivt ickc-virld

år nrcn sonr Irinrpligen kundc åläggas cu vapeufri för
ett år.

En glädjande rryhet är att AMS på försök satt
elva vapenvägrare att fullgöra sin vämpliktstjänst i
socialarbete. En av dem tjänstgör på E,nebackens

bamhem i Malmö.
Err trcdje brist i lagstiftningen är uttrycker. diwp

samvetsnöd som för cle 5O procent av viigrarna vilka
iil s. k. etiska svårligen l<an ftirklaras. Allvarlig per-
sonlig övertygelse riicker.

Kamp utan uapen
Kamp uten våben heter en innehållslik bok utgi-
ven 1964 pä Pax förlag i Oslo. I bokens inledande
kapitel räknar Nils Petter Gleditscb upp ett antal
sociala handlingar soln kan komma ifråga under ett
natior-rellt försvar utan vapen: Förhancilingar, appel-
le r till motståndaren, agitation, ciemonstratiot't,
strcjk, generaistrejk, ekonorr-risk boikott, social boi-
kott, sabota{e, hungerstrejk, skattevägratt, vägrat
samarbete, ohörsamhet mot påbucl, förlarttande av

samhä1le'i, parallell-rcgerin g.

Er-r forrn av n-rotstånd utan vxpelt soltt attvättts
sr.'-rskilt av kvinnor är att blockera ett I'iig i tusen-
trl eller att lägga sig på jiirnviigsspår.. .

Röster från Sverige om icke-våld
En av dc svcnska kvinnor sonr arbetar 1ör icke-vålds-
nretoder i lrampen n.rot kriget år fulai-llritt 7'bcorin.
I en artikel i Fenriin 1,6169 säger hon: . .. Vad är
det ',ti vill t'örsz.,drd - lia, lantl, t'ril;ct, demohrati,
lcanatlsstandard? Troligen oåt'a liv i f örsta band.
Gör 'ui dct eft'aktivast med vårt nuaarartde t'örsvar?

Jog tror att 'ui ntåste tänka om. AIaa fulyrdals
arbete på nedrustningssidan måste stärkas och kom-
plettcras. Vi måste sdtsd oändligt mychet nrcr p'7

t'rcdst'orskning ocb säberbetspolitisk t'orshning, med-
Letet t'orslea aad som utlöser aggressioncr ocb t'örut-
sättningslöst pr'öt,a icbe-qtåldsmetodcrna inom t'ör-
S'UrlTCt , , ."

I cien motiou sotn Stockholrtts socialder-r-rokr;rtiska
kvinnodistrikt 18.1 1,969 antagit för att inlämna till
årets partikongress heter det i sar-r-rntartfattuin€ien:
"5. En helt annan nrctocl för självförsvar rnåste prö-
r,as. En av de vägar sonr i sig kan inrtebära helt an-
ruorlur-rda metoder iir clet aktiva icke-våldsFörsva-
ret."

I rnotionen henrställer mart on1 ell statiig tttrcdrting
som förutsättningslöst klargör hur mltr på artnat s;itt
rin tr:rclitionellt nrilitiirt kan utltorttt,r ctt l:tirsvar.
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lsolerad aurustning
I sin ovan citerade bok säger I(umlr att han "meti
tillt'örsiht byscr bopp om att Indien sleall avrusta på
egen hand (unilateralt)".

Inför 1924 irs riksdag deltog Frisir-rnade Kvinnors
Riksorgar-risatior-r i valrörelsen r-r-red ctr uttalande i
fredsfrågar-r antager av förbundets n.rajoritet. Det
lrette där att förbur-r det "mcd alla lerat'ter z,,ill med-
.tterka till att sleapa de t'olkpsykologiska förutsätt-
ningarna t'ör en t'wllständig ar;rustning . . . Förbun-
det vill ,uerka t'ör avaeclelingen av aår krigsbered-
skap. Detta anse vi,udra ctt led i erbetct på inter-
nationell aarwstning".

Sen dess har ett världskrig kon-rrr-rit och gått. Atorn-
vapen har kornmit och nått er-r enorrl utveckling. De
är nu för vår räkning borta ur bilden. L.rger-r räknar
hellel n-red afi BC-vapcn skall höra till vår för-
svarsb:redskap. Vårt försvar ned "konventionella"
\/apcn kostar oss nrl 5 miljarder om året som kunde
användas bättre. Vår alliansfrihet är erkärrd. Vi kun-
de säkert få icke-angreppspaliter med både öst och
väst. Det enda som alltjämt saknas är de folkpsyko-
logiska förutsättningarna för en isoleracl avrustning.
Någon rlåstc börja . . .

Nar Elisabeth Tamnt talacle i r.redrustnir-rgsdebattcn
vid 1924 ärs riksdag sade hor-r bland annar: "Mdn
ant'ör som t'örsaar t'ör bibehållanrJ:t azs en svensk
härordning dtt ett land lean intc ensinnt a:trusta, alla
!änder måste göra det samtidigt. Jag skulle i stället
v-ilja säga, att intet land han darr.lstd utdll dtt bakom
denna avrustnitzg står den moraLislea kraft ocb det
moralislea mod som endast en fullt gcnomtänbt oclt
ansaarig öaertygelse hos de ntåege cnsbilda i detta
land ban skänka . .

Det moralislea moclet måste stå baleom cn aerklig
t'rcdsaktivism Jör Lttt ge den styrka, dert måste om-
t'attas tiv de ensbilda människot,nc . . . Arbetet för
dtt ge en sådan lolkrnening nuht är kainnornds sto-
ra politislea upltgift . . . Om vi leainnor i alla länder
enigt t,illa bålla samman, så stod det i vår mabt -det han inte bortlörklaras - dtt t'arbindra krig ocb
det är erz skuld och en skam att sti inte är t'örbål-
landct . . ."

Till slut några ord av öjvind Fahlström i den
förut citerade boken om värnpliktsvägran: ".. . Om
Saerige började skära ned t'örsaarsutgit'terna ocb till
slut helt avrustade, då, men t'örst då, skulle vi ba
resurser nog att gå ut i den tredje världen i den
stord sbala sorn beböas. Vi sbu.lle riå samtidigt bli
ett föredöme t'ör andra mindre länder ocb t'ar t'ar-
sta gången stå reellt allianst'ria. Vi skwlle bwnna bli
betrodda att t'ungerLz som medlare mellan i-land och
u-land." Andrea Andreen

(1) Norr Violence or Non Existence. Av Satisb Kw-
rnar. Christian Action. London 1968. 62 sid. Pris
r0t6.

(2) Asian Drama. Vol. II. Av Gwnnar l,lyrdal. Pan-
theon, New York 1968. 1.530 sid.

(3) Makt och motstånd. Av lioam Cbomsky. Panl
Norstedts, Stockholm 1969.368 sid. Pris kr 19: 50.

(a) Det sorgsna nöjesfältet. Av Joan Baez. Rabdn
E Sjögren, Stockholm. 1968. 1,52 sid. Pris kr
17: 50.

(5) Värnpliktsvägran - en mänsklig rättighet. Re-
digerad av Per Kågeson. Rabdn & Sjögren, Stock-
holm 1969. 138 sid. Ill. Pris kr 9:50.

Om ABC-vapen
Fördraget om förbud mot spridning av kärrrvapen

skall ratificeras av Sverige först sedan de båda su-

pe rmakterna ratificerat. Detta väntas ske så snarr

att proposition om svensk ratificering lian föreläg-
gas höstriksdagen 1969.

Sverigcs delegat vid nedrustningskonferensen i Ge-

rråve statsrådet Alaa Alyrdal yrkade clen 6.8.69 att

konferensen skulle anta etr förbud mot alla kenriska

och biologiska vapen. Irörbudet skullc godkännas av

FN och sedan vara birrdande för all;r nationer.

xxxxxxxxvvxxxxxxxxxxxxxxxxxvYxxxxxxxx)(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Om månfärder
Ett uttalande av Alexandra Kollontey från l92O-
talet finris återgivet i Gunhild Höglunds minnesbok
över fadern (Tidens förlag 1960). Madanie Kollontal'
sade på tal om den framtida socialistiska segern i
världen "men n-ränniskorna år sådan;r att när de väl
enats i dessa politiska ting då skall de börja strida
om ntånet1".

FN:s generalsekreterare U Thant påminde i ett ut-
talande för pressen mår-rlandningsdagen om rymd-
avtalet av år 1967 att månen ir-rte kar-r tillhöra en er1-

skild natiorl utan hela rr-ränskligheten. Han fortsatte:
"Låt detta ögonblick inspirera oss dt.i gå vidare till-
sdmmdns i t'red har på jordcrt."

8



Inte altra folk tror pa

I r'åra mas:mrdia rcsoneras dagligen krig. På ett
oförsvar'ligt vårdslöst sätt. Man tycks ta det hotan-
de krigsvansinnet son-r något helt naturligt. rNågot

oundvikligt. Något vi måste förbereda oss på ävcn
om just förbercdclserna tvingar oss att allt starkare
tro på vansinnets oundviklighet.

Trots alla lugnande ord från våra ledarc, från
våra egna skälvande munnar, säger våra skräckfyll-
da hjärtan att vi måste vara ärliga, rttåste erkäun;r
att krig är den oundkon-rliga följden av den nuvaran-
de tekniska och moraliska r,rtvecklingen i våra väster-
ländska samhällen. Vi måste rusta, måste väpna oss.

Som om kanoner kunde frälsa oss uudan vansinnet.
Och våra ledare får oss lätt att tro på rustningarnas
nödvändighet, får oss att säga ja till iirig, ofta helt
öppet.

Man tycks ansc att krig helt ödesbcstämt hör ihop
med vår västerländska kultur. Vapensmedjan blir
ett lands viktigaste företag. Och alltcftcrsom vapcn-
förråden växcr fär vira lcdare allt svårarc att hålla
fingrarna i styr, allt svårare att inte trycka på den

dc,medagsutlösande knappcn. Då firar tekniken slut-
giltigt sin triumf över människan.

Då jag evakueradcs av cngelsmänncn från Java
1945, reste jag med cn båt som bland anclra passasc-

rare hade ett rc:gcmentc Burma-kämpar. Dc hade
fört ctt spännandc djungc:lkrig n-rot iapanerna. Dc
hade stridit i ett "annorlur-rda krig". Ett sportbetonat
krig cnligt dessa solclaters omdöme. De var amcri-
kancr.

Det jag först fäste mig vid var dct kamratliga och
fria umgängct mcllan soldater och befäl. Och hur dc
pratade om sitt krig som on-r dct varit ett strålande
äventyr. Man behövde inte prata länge med dcssa

soldater innan man fick veta hur ledsna dc var över
att tvingas rcsa hem till Amcrika mcd dess klassan-r-

hälle och siälsdödande fabriksarbctc scm dc flcsta
måste återvända till. Förlora det kamratskap de

lärt känna i Burma, förlora sin självaktning, känna
sig värdelösa i stäl'let fijr att lcva sorn fullvärdiga
människor - krigare.

- Du som inte varit m':d om det ka.n inte förc-
ställa dig vad ett sånt där djungelkrig är. Hur gänget
svctsas ihop. Hur man upplcver ett slags kamrat-
skap som man förr aldrig anat. Dcnna känsla av ab-
solut samhörighet. Man ger sitt liv utiln en sekunds
tvekan för sin kamrat, för sitt befäl.

- Och för sitt land kanske?

- I propagandan kanske. Mcn det var inte för
Amerika vi slogs. Vi hade ju r,årt egct krig i Bur-
nra. Vi var hjältar. Och lcvcle väl upp till r'åra hiäl-
tcrcrllcr . 'Iänktc väl intc så myckct på Anrerika clär

krigets oundviklighet

i djungeln. Detta Arnerika som ttu 'cvingar oss fara
hcm igcn. För att tvinga oss fria män att lcva iett
samhälle som iute ha-r något att ge oss. Vi är de

som fått lära oss hur mycket gott k^rigct kan ge.

Fått lära oss något som dc som strider på de tradi-
tionclla frontcrna intc har en aning om. Vi tvingas
nu förlora, överge våra kamratcr. Tvingas in i det
system vi så väl känncr. Som många hatadc redan
då. Vi har lärt oss att ingct fostrar riktiga män så

som kriget kan göra. Mer än nittio procent av oss

skullt hellre fortsätta djungelki:igct än resa hcm till
Statenra igen. Där inger-r förstår oss iär-rgre. Där vi
gcnast blir nollor i fabrikerna ellcr får gå omkring
som stympadc arbetsodugliga krig:vctereucr. Eftcr
bara några dagar clärhemma kommcr vi att längta
tillbaka till vårt djungclkrig, till det där kamratska-
pet. Livct därhrmma blir outhärdligt. Vi har ju fått
erfara att det finns något annat att lcva för än bara
tcmpojobbct i cn fabrik.

Det kanske intc är så många amerikaner som tän-
kcr och känncr som Burmas djungcljägarc gjordc.
Men nog finns chansen att ett stort antal krigsvc-
terancr i USA och kanskc även i andra länder intc
sägcr nej till krig. Och det gör förstås inte heller
clc som tjånar på krigsindustrin.

Det är ctt undcrbetyg för vårt moc1crna samhäl-
lc att många av dcss medlcmmar inte tror på för-
dclcn av fred, inte säger ett uppriktigt mcnat ncj till
krig. Samhället måste vara siukt och rlrttct. Våra
lcclarc galningar som hclt kallt erkänncr möjlighc-
tcn av modernt krig. Naturligtvis vct cl,:ssa ledarc i

t. ex. USA att de har en stor dcl av befolkningen
bakom siq. Att n-råi-rga miljoner inncrsi inne sägc::

ja till li.ri*, cllcr åtminstonc tror på c{ess oundvik-
lighct. I Svcrigc gcr dcn militära ledningen ut cn li-
tcn ,bok: OM KRIGET KOMMER. IJtan att folk i
allmänhet tycks reagera, talar man om clet ko,mman-
de kriget, om hur vi skall förbereda oss. Den bokcn
avslöjar j" på ett fasar-rsfullt sätt ir-rtelligenskvoten
hos författarna. Vilka ti,cks ha en förncdrande låg

tankc om sina läsarcs intelligens.
Ett samhälle som producerar en sådan bok, ellcr

ctt samhällc där dc unga männcn hellrc går ut i

krig än stannar på sin plats i produktioncns grotte-
kvarn, är naturligtvis sjukt på något sätt.

Utvccklingcn, särskilt dcn teknisk^4, tycks föra
o;s bort från det vi kallar frcd och lyclia. Vi tycks
nu helt ha tappat orientcringsförmågan. Kan detta
bero på att vårt samhälle är ett utpräglat patriarkat
som lcds av män? Där allt kvinnligt klassas lägre än

det som är manligt. Ingen tycks vct:. Många vill
intc hiir;r frågan. Den tycks kunna skrämma. Man



Itrtc,rll,.r 1'olk tr,rr p.i li,ri1;cts ounrlvililiglrct

vill intc crns t;ink;l på ctt s:rnrl'riillt nrccl livinnlig clo-

nrinans. I)ct är också så att crfarcnhctsnrässigt vct
vi litc eller inget angåcnclc clc inflytancicn kvinnligt
och nranligt kan ha på r,aranclra. Historicn har intc
nryckct :ltt lära oss angåcndc dcss;r sakcr. Mcst clär-
för att historicskrivningen gjorts av män. Sonr varit
allt annat än objektiva i sina stånclpunktstagandcn.
Dc lärcia historikcrna sägcr att t. cx. krigcn blir pre-
cis desamma antingen dct sitter n-rän eller kvinnor
vid styret. Dctta är ett undanglidande och hör inte
till sakcn. Det är riktigt att clct ingen skillnacl blir
på vår politik under manligt ellcr kvinnligt styre.
Men det bcror på att manssamhället består som
manssamhälle även onr det sitter kvinnor på ledan-
dc postcr. Dessa kvinnor bara spelar sina manliga
roller i manssamhället så gott de kan.

Det är inte fördelen eller nackdelcn av att ha
kvinnor vid styret det rör sig om. Saken gäller hu-
ruvida det blir någon förändring av vår inställning
till krig om vårt samhälle förändras på. så sätt att
kvinnligt och manligt gcs samma värcle. Att intc
längrc "manliga" cgcnskaper aktas f ör mcr än
"kvinnliga". Att vi lär ois att inte utcslutancle tän-
ka manligt logiskt utan oc,kså iutui'rivt, nred hj;ir-
tet, kvinnligt.

Visst hirr kvinn,rn i clcssl scnastc dirgar börjat 21tt

befria sig. Hon är intc lika sjiilvfallct mtrnncns piga
och hushållcrska i och nrcc{ giftcrmå1et som ticli-
garc. FIon får sitt:r nrcci i nåclcr vicl n-ränncns råcls-
bord. Mcn än har man intc r'ågat cller kunnat rub-
ba cict allra minsta pi övertygclscn xtt manligt är
för mer än kvinnligt. An är vår gucl r-nanlig och än
säger vi ja till krig.

Att ändra på dct manligas mcrvärde är förstås
rent kättcrskt och är alls inte gjort i cn handvänd-
ning. Det är cn proccss som säkcrt kommer att ta
mängder av är. Hcla vårt tänkande då dct gällcr
livsstil och forhållandet mellan köncn måstc refor-
meras. Med hjälp av en mild modcrgudinna i stäl-
let för en krigisk Jeho,va. N{åict är ctt samhälle där
cndast psykopatcr skulle komma på iddn att krig är
mannafostrandc och oundvikligt.

Finns dct clå i clag inget samhälle cliir clct råc{cr
jämvikt mellan könen cller där clct rådcr matriarka-
liska lagar som vi kunclc 1ära oss något av.

I Västcrland lär det patriarkaliska samhällct vrra
helt allcnarådande. Alla gamla matriarkat är ncd-
kämpdc för flera tuscn år sedan.

Men kanske vi skullc kunna lära oss något av

rltt studcra en clcl folk som r,'i kallar primitiva och
där livinn;rn ihiigrc cllcr Iägrc grac{ har nraktcn.
Vi kuntle lilnslic iärrr oss r.'crliligt viiscntliga s;rlicr.rv
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,.lcss;r folli,rr-n vi kan sling.r vär fijrclonrsfullhct,,ch
r,år snorkighct och fiirsiirka så :rtt säg;r komnrrr Lln-

clcr huclcn på clcss:r människor.
.|ag l-rar själv lärt känna någr;r st;lmnrrlr på Bornetr

clär man har mer ellcr minrlrc utpräglac{e matriarkat.
Några matriarkaliska folk har jag också som hirsti-
gast stiftat bckantskap mccl ilnclien. Visst måstc
jag crkänna att min bckantskap med dem var gans-
ka ytlig och mitt studium av dern hclt amatörmäs-
sigt. Men hur flyktig rnin kännedom av dcm än blev
tyckte jag mig kunna konstatera att dct verkligen
var annorlunda människor jag mött. Människor som
hade annan livsstil, ånnan moral än vi och än de

andra indoneserna. Jag tyckte cle verkade lyckliga-
rc än t. ex. kuststammarna som är muhammedaner
och har patriarkat.

Nu är ju 'ilycka" ct,t begrcpp som är oerhört fly-
tandc. Det är så svårbestämbart att dct nästan känns
gcnant att prata om det. Och lyckan är helt omät-
bar. Mcn iåt mig säga att min hclt pcrsonliga upp-
f attning är a,tt människan i dcssa matriarkaliska
indonesiska och indiska samhällen jag kommit i bc-
röring n-red, så där i allmänhet säkerr lever lyckli-
garc än t. cx. mcclelsvensson i folkhcmmet.

Vi kallar förstås cicssa matriarkat undcrutvcckla-
clc i jämförclsc mcc{ oss själva. Mcn är vi ärliga
nråstc vi erkänna att det väsentliga inte är hur många
bilar och TV-apparater vi har råd att skaffa oss, hu;:

r.r.rycket ln;1t vi har utöver det nödvär-rdiga, hur
många tekniska icksakcr. D':t som bctyder något är
väl huruvida jag lever ctt ,liv jag anscr meningsfullt,
att jag fröjdar mig flera timmar än jag grän-rcr mig.
Själv tror jag att dessa människar vi irallar primi-
tiva, och som har matriarkaiiskt samhällsmönster är
mera tillfreds mcd sina liv än vad vi är. Vi de hög-
utvccklade. Vad är vår omskrutna utveckling värd
om den intc gcr oss livslycka. Om den i stä'llet för
att låta oss känna lugn och trevnad iåter oss gå i
skräck för mcdmänniskor, i skräck för vätebomber,
giftcr och allmän terror.

I stället för att bara rycka på axlarna åt "prirni-
tiva" vilclar borcle vi försöka ta rcda på vad clct är
som gör deras samhällcn mänskovänligare än våra.

Iag mcnar intc alls att förhärliga det primitiva lcv-
nadssättet, jag tror aldrig på någon "återgång till
naturcn". Mcn vad jag ville veta är vad som ligger
till grund för att man i alla dcssa samhä'l'len där det
kvinnliga skattas högrc än dct manliga, kan säga ett
ärligt menat nej till krig. Vad är det som gör ciem

så mycket friare från aggressiouer än vird vi är. Na-
turlign,is bcror dcras frcclsälskan, cicras allr.rränn;t
nrjukhct inte på att döttrarna får iin,a i ställct för



sönerna, att det är kvinnor som styr och bestämnlcr
i byarna. Dct måste finnas något i dcras livsupp-
fattning, kanskc i deras religion cllcr filosofi som

är fundamcntalt olika det som vi grundar vår kri-
giska kultur på. Och jag tror inte m:n liir sig något
om sådana sakcr i cn handvändning. Hittills tycks få
cllcr ingcn ha studcrat dessa folk närmarc. Jo, dct
har naturligtvis varit några vctcnskapare där och
f orskat, angående seder och bruk. Men c{e tycks
mest ha ägnat sig åt att rcda ut arvslagar, ägandc-

rätt och annat som har rncd samhällsordningen ltt
göra. Men så vitt jag vct har det aldrig forskats an-

gåcnde rcligion, filosofi, historia och dylikt. Sådant

tallång tid och oändligt tålamocl. Och det behövs

forskare av Margaretc MeacJs typ för att få goda

resultat.

Ta bara en sådan sak som att i alla matriarkaliska
samhällen på Borneo har kvinnan full sexuell fri-
het inom äktcnskapct. Hon kan välja vcm hon vill
till far åt sina barn. Männen störs inte dct bittersta
av att de kanske intc alltid är den biologiske fadern
till sina barn.

Då jag lärdc känna dessa underliga dajakstammar
på Bornco i början av t'rc'ttiotalet trodcle jag att jag

fått möta ganska enaståcndc människor. De sadc nej
till krig och kvinnan hade 'scxuel'l frihct. Men till
min häpnad upptäcktc jag trettio år scuarc att sam-

ma mön'ster gäller även för de indisira matriarks-
tcn. Och av författarcn Harning i Götcborg har jag

fått höra att han lärt känna cn indianstam i Guate-
mala som också har matriarkat. Och särgcr ncj ti'il
krig. Och ger kvinnan sexucll frihet. Kanskc bar
denna indianstam på ett nästan utp'lånat arv från
förfäderna. Dessa människor som från Asicn bc-
folkade Amerika för så där 15.000 år sen.

Vår attityd mot sådana här "primitiva" samhäl-
lcn är of'tast oförstående. Vi ler åt 'dcm, hal,.'t roat
halvt föraktfullt. Tar dem intc på allvar. Dc sägcr
ju nej till krig och vet inget om äktenskaplig tro-
hct. (Som om vi visste det.) De har inga passions-

dramer.
Men vi borde studera deras kulttr"r och levnads-

sätt mcd vördnad och allvar. För visst är den r'ärd
vördnad som säger nej till krig och lcvcr därefter.
Deras arvslagar och se'delagar år kanrske mindre in-
trcssanta, Desto angelä,gnare är dct att få klarhet i

bakgrunden till deras pacifisrn. Ocir till satnspelet

kvinnonr akt-pacifism.
Kanske kvinnorna höll männcn så väl syssel-

satta genom årtusendena att dc helt cnke'lt inte fick
ticl att bygg. vapensmedjor.

Eric Lundqvist

Skulden
av
Sonla Åtresson
Skulden kornmer krypande.
Skulden har inget hem.
Skulden vill gärne he ett hem.

Jag tränger ut Skulden.
Skulden är inte mirtr

Jag år inte något slags hem
om dcn tror det.
Varken husse eller matte
om den tror det.

Jag år bara ett barn, nästan.
Bara en leksak.

Möjligen är jag Skuldens leksak.

Jag vill inte vara Skulclens leksak.
Den kan ge sig iväg!
Men vart? Så den stannar.

Ibland är den tyst
Ibland ligger Skulden och sover.
Det är då man - 

nej!
Den spetsar öronen.
Den ömkar sig.
Ylar.
Den har inget hem.

Ingen vill ha den.
Ingen människa vill ha den,

Gud vill inte h:r den.
Det kan inte rrara annat än prat
att Gud vill ha den.

Men den lever.
Den måste ha sitt.
Finns clet ingen man kan vända sig till
för att få hjälp med Skulden?
Nei.
f)et finns ingen assistent eller kurator,
inget uppsamlingshem,
inget gömställe av något slag.

Det finns förstås de som säjer
att de tar på sig Skulden.
Tro aldrig på dem!
Skulden kan man inte ta på sig

Skulden kryper in i en.
In under huden, i itjälten, i benmärgen.
Men Skulden har inte sitt hem där.
Skulden har inget hena

(Ur UTE SKINER SOLEN' 1,965)

Publiceras med författarens tillstånd.
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NATUREN I(ÄNNER

I "lrn folkcf icndc", skrivcn ltiti2, liitcr lbscn cn scric
nriinskliga konfliktcr r-rtspclas r.nr.rr bairgrur-rdcn ;rv en
nriljöfråga. Doktor Stockman har liornrnit underfund
nred hur nrlgra garvcricr starkt föror:nar vattnct till
badanstaiten, cn syd-r-rorsk snråstads srolthet och in-
komstkälla. Han slår lann, men mörs a1v ett kompakr
motstånd.

Dohtor Stockmrtu . . . Noget n-rå gores ved sagen;
og det fort.

Byt'ogden:
måder i din
dct, vi byder
giftelsc.

Du bruger, som sa:dvanlig, stcrke tale-
afhandling. Du siger blandt anner, art
vore badegrster, er en permanent for-

Doktor Stockntan. Ja men, Peter, lian det betegnes
ar-rderledes? Trnk dig barc - forgiftet både vand til
indvortes og udvortes! Og det til stakkers sygeligc
n-lenneslier', som tyr til os i god rro, og son-r betaler
os i dyre domme for å få sin sundhed igen!

Byt'ogden: Og så kommer du i din deduktion til
det resultat, ar vi n-rå bygge en kloak, som kan op-
tage dc postulerede uhen-rskherer fra Moiledalen, og
at vandledninsen rnå legges on-r.

Doktor Stockmau Ja, ved du da llogcu ar.rden ud-
vcj? -f eg ved ingen.

Byt'ogden: Jeg gjordc nrig i fomricidag cr a:rend
ind til stadsinger.riorcn. Og så bragte j.S 

- sådan
l-ralvt i spog - disse foranstaltninger på bane sonr
luoget, vi kanske burde tage under ovcrvejelse en
gang i fren-rtiden.

Doktor Stochman: En gang i fren-rticleir!

Byt'ogden: Han srr-rilre av nriir forrnentlige exrra-
vagarlse - natr,rrligvis. Har du gjort dig cien ulejlighed
at trnke på, hvad de foreslåede forai-rordninger villc
komme til at koste? Efter de oplysninger, jeg modtog,
vilde udgifteme rimligtvis lobe op i flcra hundredc
tusen kronor. . . Den etablerade var-rdLorsyning vecl
badet er nu engang et faktum og n-rå selvfolgelig be-
handles som et sådant . . . Det tor foi:ventes, att du
ved fomyedc undersogelser kommer til det resultat,
at sasen ikke på langt ner er så farlig eller betrnk-
lig, som du i fsrste ojeblikk inbildte dig.

1784 - huirdra år innan Ibsen liorl på idin att
göra vatter-rföroreningar till dranratiskt stoff - höll
Nils Dalberg inför Kungl. Vetenskapsakademien i
Stockholm en föreläsning om "lufrens beskaffenhet i
stora folkrika städer". Enligt akadcrnisekrererarens
tacktal fick föreläsaren åhöran-ra art rysa, då han be-
skrev allt som förstördc luften i storstäde bl. a.
dc nrårrga olika huscijurcrr, nattliga tillst:illningar i

ovridraclc lokaler nred lcvande ljus, sjukhus, sl;rkte-
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lier och franrför allr nriringsidli:rrc soru syssl;rclc rrrccl

talg, hudar och hår' av död boskap cllcr nrcd kvick-
silvel och bly.

Den viktigaste av alla samhällsfrågor

-lag kom arr tänka på Ibscns pjäs och D:rlbcrgr;
föreläsnir-rg, när jag i decembemumret av Kommunal
tidskrift läste statsrådet Eric Holmqvists konkreta.
artikel om niiljöförstörelsen i dagens samhälle. "Det
är' problem, sonl r-r-ränniskorna krärrer att vi solll syss-
lar nred hälso- och sur-rdhetsfrågor sli.all lösa", skrev
HoLnqvist.

Ibsen och Dalberg kan ge oss en erinran onl art
miljöproblernen icke är fullt så färska som vi ibland
kan föreställa oss. Starrk förekon-r i storstädema långt
innan några bilar började fylla dern rr-red sina avga-
ser, vattenföroreningar långt innan nåqon kvicksil-
vergädda analyserats. Men förorenirrgama var i regel
starkt lokalt begrär-rsade. Där de fanns, därnpades
eventuella lanlrapporter gärna ner av den rnentali-
tet) som Ibser-rs byfogde var exponent för. Framför
allt visste marr dock så litet om samn-l2nhangen. När
t.ubbe Nordströn-r på 3O-talet gjorde sin berön-rda resa
r,ar hans hygienislia frälsningslära "a-r'lopp åt alla"
-- det har resulterat iett nytt och r,ärre Lortsvc-
rige, de av fckalier och r-rärsalter nedsr-r'rutsade, över-
gödslade och igengroende sjöarnas Sverige. Så litet
tänkte mAn ännur i Lubbe Nordströms decennium på
sammanhaugen.

Vad som skett i viirt århundrade har varit arr
miljöförstörelser-r till följd av teknologiska "franr-
st€g", ökande folkrnängd och urbanisering accelererat
i brant stigande kurva. Vad som skett under det se-
rlaste decenniet år att vi fått upp ögonen för sam-
manhangen och upptäckt, att vi är i färd med att
såga av den gren, på r,ilken vi själva sitter. Insikten
har kommit brått, ackompan jerad av en serie choc-
ker. Annu i slutet av 4O-talet betraktades de som
djärvdes antyda, att vi n-råsre off ra några hundratals
miljoner på reningsverk för att rädda våra varten,
som - 

ja förvisso inte folkefiender - men som na-
turromantiker, sympatiska för all del i sin idealism
rren hjälplöst vid sidan av de ekonomiska realite-
terl.la. Gårdagcns natLlrromatlrik har nu blivit real-
politili.

För två år sedan gjorde Marknadssociologen er1 un-
dersökning ir-rorn ett Miniatyrsverige orn vilka sam-
hällsfrågor man ansåg r.iktigast. Stopp för luft- och
vattenföroreningar kom på andra plats, efter flera
bostäder men före sådana frågor sonr fördelaktigare
löncr och priser, lägre skatte ranr, tr).ggare arbets-
rnarlinad. Dct är intc osannolilit att nriliör,årdsfrå-
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gorna i dag skulle ha ryckt upp till övcrsta pinncn

på angelägenhetsstegen.^ 
Uillovåiden håller på att bli den ojämförligt vikti-

gaste av alla samhällsfrågor: lokalt, regior-ralt, natio-
nellt, globalt.

Vad är standard och lönsamhet?

Skall miljovårdskraven bli ordentligt underbyggda
behöver vi emellertid tär-rka om när det gäller en

del av våra ir-rvanda begrepp och viirderingsnormer'
Ar vi exempelvis helt på det klara nred vad vi bör

inlägga i begreppet levnadsstandard? I)en interua-
tionella statistik, som söker jämföra levnadsstandar-

den i olika delar av världen, mäter gärr-ra ländernas

välstånd i antalet kylskåp, telefoner, TV-apparater
och bilar per invånare. Den värdeskalan för oss helt
enkelt in i en skenvärld. Äveu den högsta materiella
levr-radsstandard blir ju en chimär, om saff)tidigt vatt-
nen måste svartlistas och den luft vi andas blir det

gift vi ar-rdas. Vilken gl:idje har individen av aldris
iå nlånga och rnoderna tekr-riska hjälpmedel och fi-
luesser, om han sartrtidigt ntöter ett snlyg;1nde hot nrot

sig själv och siua getrer rullt orll i sirl omgivnrtrg?

Hur efenrärt blir det inte, om våra atliaror s;inds ut
på aldrig så fascinerande ryr-ndfärcler' onr sar-ntidigt

iivsmiljön katastrotalt försärrras pi vår egen lillr
planet?

I stället för att n-räta lär-rderr-ras välstånd i antalet
bilar och TV-apparater kunde man ttrla om graden

av vatten- och luftföroreningar och mängden av av-
fall som en säker mätare på civilisation och levnads-

standard. Den ironiska följden av detta har blivit,
att rent vatten, ren luft och ett rent landskap

detta som för våra primitiva förfäder var något

självklart - i dag måste framstå sotn det elementä-

raste i allt vad levnadsstandard heter och något som

vi måste kämpa hårt för att erövra.
Och något som vi n-råste vara beredda att betala

för!
Och därmed några ord om ett anllat begrepp' sorn

ständigt möter i miljödebatten sonl crl spärrbon-r mot

vittgående ör-rskningar och krav: begreppet löusam-

het. Det var lönsamhetsaspekter som krtäckte rniljö-
vårdsivraren doktor Stockman i Ibsens drarna. Med

en ny syn på begrepper-r levnadsstar-rdard r-nåste vi
också ge begreppet lörrsarnhet en allllall och mindre
snäv innebörd än det hittills haft.

Hur rnycket det skulle kosta i red;r pellgar att åter-

ge de livsbärande elementen något av deras ursprung-

liga renhet har vi ingen riktig överblick över. Siff-
ran 16 miliarder har trätltrts för Sveriges clel. Siffran

iir naturligtvis yttcrligt osäkcr, nlcn clcrr gcr likviil
en antydatl oltl storleksordrlingerl.

Naturligtvis kan problen-ren inte lösas över etl natt,
även om vi i stort sett käntter de tekniska metoderna

för att ge oss en renare miljö' Av san"rhällsekonomis-

ka skäl r-rödgas rnan gå etappvis fram. Men de sam-

hällsekonomiska skälen får inte bli ett skalkeskjul

för" oföretagsarnhet och tvekan. Mot I'apitalinsatser-
na för att rena miljön får till en början ställas vad

de nuvarande förorcningarua kostar samhället. Dc

svaveldioxider, som fabriker och hushåll skjuter ut i
atmosfären, åstadkommer vittring och rost på bygg-

nader, broar och naskitler - skador son-r kan upp-

skattas till hundratals nriljoner krottor årligen. Vad

det kostar att svavelrclgncn gör sjöar :å pH'fattiga
att fisken dör ut, att jordar försuras och känsliga

skogsbottnar blir r-nirtdre produktiva katl itlgen sta-

tistik berätta orn. Metr vi kan kanske arla att vi när-
lxar oss ett stadiunt, då det kommer att kosta ellor-
nra belopp att återstiilla det sorll sarlgviniskt och uti-
f rån snäv ir "lötrslttthets"-sytlputrkter f ördiirvats
i clcn nrån liilicclonr iivcr huvud tagct iir rnirjlig. Dc
skedot' på tttiitrttislittrttas lliilsa, sorl-l Ii111'g;rserttas

Foto: Jan Rietz/TlO, Stockholm

IJ
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bly, fabriksutsläppens kvicksilver, penraklorfenol och
DDT och skorstenarnas svavel- och koldioxider
åstadkomn-rer, låter sig över huvud tager icke stati-
stikföras. Och detta måste dock vara den väsentli-
gaste faktorn i alla lör-rsamhetsberäkningar. Till sist
får vi kanske inte helt bortse från vad vi förlorar
genom att. vär miljö utarmas, genom att fäglar [ör-
giftas och dör ut, genom att varrendrag surnar och
försumpas eller genom atr vissa växter inte längre
finner livsbetingelser i vår förgiftade luft.

E,tt sådant perspektiv måste ovillkorligen komma
innebörden av "det lönsamma" att förändras. Det
vidgar sig både i rummer och tiden. I rummer på så
sätt att vad som exernpelvis för ett företag kan te sig
"lönsamt" i dess driftskalkyl icke n-recl nödvändighet
är lönsamr för samhället i stort; om "lönsamheten"
för företaget vinnes genom användning av gifter) som
går ut i naturen, blir det tredje man som fär betala. I
tiden vidgar sig begrepper genon att vad som på kort
sikt kan te sig ekonomiskt, kanske får med rånta pä
räntors ränta betalas av framtiden. Om en kommun
genom att släppa ur sitt kloakvatten orenar eller
ofullständigt renat förpestar vattner för andra begår
den en otillständighet. Förstör den sir-ra egna varten
kan morgondagens kommunmedborgare få en dryg
räkning att gålda. Redan nu har man på en del håll
så grundligt misshushållat med vartnerl arr de håller
på att bli otjänliga som vattentäkter.

Vårt egentliga kapital som jordevarelser är ju det
vatten) som sköljer vära vävnader, den luft som spo-
lar våra lungor och den jord, av vars örter vi livnär
oss. Förskingras kapitalet eller utsätts det genom
okloka manipulationer för drastiska värdeminsk-
ningar hotar konkursen.

Avfall eller kretslopp
Vid denna punkt i resonem 

^nget 
kan det vara skä.

att kritiskt granska ytterligare etr begrepp, som vi
ofta konfronreras med i miljödebatten, begrepper av-
fall. Med avfall merlar man ju de olika ting, som vi
brukat i vår hushållning och som vi sedan på olika
sätt försöker göra oss kvitt. Stigande standard i snäv
materiell bemärkelse betyder på all"r områden ökat
avfall. Vi lämnar i dag i detta land tre gånger mera
sopor efter oss än för tre decennier sedan. Vår hus-
hållning baserar sig ju på köp- och slängprincipen i
långt högre grad än vi i regel gör klart för oss.

Kökkenmöddingarna håller mångenstädes pä aff.
växa det moderna samhället över huvudet. Allt srörre
arealer och anläggningar krävs för att ta hand om
industriernas och hushållens avfall. I sämsta fall fär
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avfallet bara hopas. I näst sämsra fall försöker man
förstöra det. Själva begreppet destruktion innebär för
den som intresserar sig för naturens sammanhang
något overkligt och skrämmande. Och inte heller vad
man kallar destruktion kan ju bli fullständig. Na-
turfrämmande ämnen kan från soptippar gå ner r
grundvattnet, vid sopförbränning kastas ovälkomna
partiklar i luften. Kloakerna urnyrrjar vatrnen som
avstjälpningsplatser, skorstenar och avgasrör har
gjort luften till en avstjälpningsplats.

Naturen känner inget avfall, inget förbrukat. Allt
ingår i en ständig cirkulation. Ur förmultnade rester
från växternas blad och från djurens exkrem.n, o.d
kroppar, frigörs de salter som är fönrtsättningen för
nytt liv. Kretsloppet är omutligt: vad som gjort sin
tjänst i de rnånga livsyttringarnas hushållning måste
återgå till ursprunget för att förnyelsens skapande
krafter skall kunna verka. Alstring och avtynande
hålls i balans.

Grunden till vårt aktuella dilemma är att denna
organiska cirkel i så många stycken brutits. Yarje
gång vi exempelvis drar i en klosettst;:äng berövar
vi jorden en sats mineraliska näringsämnen, sarntidigt
som vi förpestar sjöar och varrendrag - vad som
för den enskilde framstår som hygien blir ur totali-
tetens synpunkt både en stöld och cn nedsmutsning
Vi kan ju bara bruka det vi rar ur naruren, inre
förbruka det. De elementåra beståndsdelarna finns
kvar sedan de fyllt sin funktion i vår hushållning.
Vad vi talar om som avfall innehåller för totalite-
ten nyttiga och nödvändiga beståndsdelar. Vad vi
åstadkomrner med våra störande ingrepp i kretslop-
pet är i regel att vi tar sådar-ra beståndsdelar från
deras naturliga miljö och vräker ut dcm där de inte
hör hemma.

Det ges endast en lösning på dilemmati aft, vi sö-
ker återställa cirkulationen för att därigenom åter
och åter kunna nyttiggöra oss vad som endast gör
ett kort gästspel i vår hushållning.

.Man löser exempeh,is inte vattenföroreningspro-
blenet genom art som våra störsra städer planerat
frakta avloppsvattnet i väldiga kulvertar ut till havs.
Lort är lort om ock i större baljor. Redan vad miljö-
vårdsberedningen nyligen avslöjat om de svavelväte-
fyllda djuphåloma i Ostersjön borde yara varning
nog. Det har givit en ny innebörd åt Falstaff Fakirs
tidigare oskuldsfulla ramsa:

Vattnet är ett farligt git't,
vilket omger Visby stit't.

Hela filosofin atr vartnet skall vara både transpor-
tör av avfall och avfallsplats måste vara genuint fel-
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aktig. Derr bortscr frå. krctsloppcts onrutlighet. På gond,rg ocliså_bli erl av de ojiimförligt vilitigaste upp-

sikt ges endast e' lösnir-rg på avloppsprobrÄe t2 att !ir,g.tr_n f:l .FN och dess specialorgar. Det är 
'red

det renade avfallet återförs till ;Jä"" ,o- göd- iillf..dstallelse 'arl noterar, att sverige gått i

ningsäm'en, m. n .o. "r, 
vi i görligår," n-rå,-, återltäl- bräsche^ för att placera dessa frågor på världsorga-

ler det naturliga kretslopp, ,o.,., .ri--hiitilis aningslöst nisatior-ren, dagoid'ti'g. vi måste så snåningorn få

rubbat. på så sätt skulle också de större tärorterna, €n ekologisk världsbudget, baserad på faktiska vär-

son-r ju är dc värsta slösarna med vårt g.-.,',rnt,r,r-r" cle', på ,r"d klo,.t äger av skogar, jord och vattetr'

kapital av 'rylla och vatte', ku''a fäg", i' i er-r om .,-, såda' budget skall balanseras lian cle totala

process, som håller la'dskapet levarr,.le oih alrtringr- urragell icke tillåtas överskrida llaturcns förnyelsc-

äugligt. förmåga'

Även 'är det gäller i'dustrie'ras och hushålle's Så figa'tiska sorn dessa problem är kallar de på e'

avfall i övrigt kommer vi att nöclgas atr så långt som totrlÅÄili,scring av mänsklighetens alia mentala re-

möjligt återvinna de ämnen ,o- ,ri",iltrattig, 6rukot surser - fantari ir-rtelligens, handlingsYilja, förmåga

men som behövs i vår hushåll'ing. E,n ökar-rde jorde- till inlevelse och överblick. Den uppgiften--är oänd-

befolkning gör detta nödvändigt dels för att vi inte ligt n-rycket angelägnare- än att placera en eller annan

en dag skall dru'k'a i våra egna ,opo., dels. för att ,.pr.rånr"nt för artell hon-ro sapiens på' månen' Det

'i ir-rte skall slu'gas i' i alldeles orläaig" bristsitua- är till vårt lilla stoftgru'd i ryt.'den, till Tellus' som

tiorrer. Ät.rui,-,,-ri,lgrin,iurtri,r konrmer Åed säkerhet vår framtid sorn xt it k'uten'

atr bli e, av,rorgo'clagens srora i'custribranscher. Att uppgifterna ytterst n-råste lösas iglobal skala

gt;r enicileitid på ir.rtct sätt lokrrla eller regionale in-

Globale grepp och lok:rlr ,",r", övcrflödige. De globala perspektivetr recluccrar

Ytrersr reser hotct ,,,ot vår livsr'iljö pr,bl'''1, :"'ll ill'rilll,-lilil;:':,]..]';:,,Y,;'J',r*i]i'l:il;.]1':'l;
iil5 i:f,:11:l'l\;lil ll'i:il":iil :ii .,ill:illl;l' i:,i;i;"il;,=in,"i" ,,,, de .,ås,c rösas i r,,ri,,r sk,..r,r ocrr

cle befolkningsök'i'ger. om i.tc bronrsarna ,,r^1, i"^1^"-i:'';:ar 
firr dc' cgtra lvgrii'saclc srnrfiilligltetett'

slås till kornrner världssvälter atr clrastiskt ok" o.i I anclra fall' cliir exenrpclvis verknirrsrlrrrf' ev nriljö-

följas a\r cr.r lika drastisk världstörst. De gifter l'tlätl-
niri.",, sprider i sin onrgivning starlnt-r ju i regel hel-

ler inte .rid ,-,åg." ägostängsel eller natior-rsgränser. De

sorids nred .riråa. o.h havsströmmar, med flyttfåglar
*h .ror,drande fiskstim över stora delar av klotet'

DDT, som första gånger-r började användas mot flu-
gor och löss i det första r'ärldskrigets sliyttegravar'

iir-rn, ,-ru i vär,naderna t. o. ln' hos Antarktis' ping-

viner och måsar. Det följer med modersmjölken till
varje nyfött människobarn över allt på klotet' Av

de två r-niljoner to11 kouceutrerad svavelsyra' sgnl

irrligen fall, ,-,.. med regnen över den skarrdinaviska

halå', torde huvuclpartå,-, .,.'.t"'.'"ra frå' Ruhrdistrik-

Det är trppeubart att dessa problcn'r yttcrst cndast

kan lösas ;^v,irldsvid skala. Så beroerrde sot.t-r vi alla

blivit av alla på vår lilla rymdspiilra måste vi suart

få ett ser a\r i'terr.ratio'ella avtal, fra.n-rför allt när

clet gäller luftföroreuiugarna Irten ocks'i i många fall
niir det giiller vattenföroreuingarna' Här väntar eu

tr"t, "y .rppgift för diplomatiu' Atr' stoppa der-r. ha-

sardiösa pi.,i-,dring.t'r av klotets resurser, att skapa

balans ,.,-,lllo,-, vad människan kräver och vad tlatu-

ren kan ge, art återge dc livsbiirande elett-tclrtell något

,t u .1".", ursprr-rrl*liga re nliet trlåste i etl trärrl nror-

Foto: Stig T. Karlsson/TlO, Stockholm
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föroreningama sprider sig vidare, har den lokala
samfälligheren ansvar också mot andra.

Vi kan heller inte med någon srörre rnoralisk kraft
kräva åtgärder av andra eller begärar inrernatio'ella
avtal, om vi inte börjar med atr sopa framför egen
dörr.

Till syvende og sidst måste man ständigt ha för
ögonen, att de lokala och regionala insatserna utgör
ofrånkomliga delar av err i'ter'atior-rellt mönsi-er.
Det globala handlandet år ju långa stycken inget
annat än summan de de många lokala insarserna.

Det är i det perspektivet som miljövården får sin
riktiga spännvidd och de lokala insatserna blir verk-
ligt meningsfyllda. Det ger ett eggande mål för den
provinsiella rniljövårder-r.

Att man på så sätt arbetar i känslan av att lågga
en bricka i det stora världspuzzlet utesluter på i,råt
sätt en lokalpatriorism, som i detta fall kan betrak-
tas som osedvarrligt sund. Det är den kommun, den

region, det land, som har de alstringskraftigasre jor-
darna, de renaste vattnen, den renaste lulten och
det mest oförstörda landskapet som kommer att bli
attraktivast för morgondagens människor att bo i. En
bygd, som srrävar efter att lägga sig i teten i ställer
för i kön, ger därför prov på en framsynt lokal-
patriotism.

Det hade sannolikt varit en god politik, en god
lönsamhet pä sikt, om kommunalmännen i Ibsens
lilla norska kuststad lyssnat till doktor Stockmans
ord: Noget mä gares ved sagen, og det fort.

Att detta i dag är en god politik - den enda vet-
tiga, strängt rager den enda möjliga - har blivit en
lika banal som uppfordrande sanning.

R.olf Edberg

Denna artikel som tsarit publicerad i "Kommwnal
tidskrit't" återges här med fört'attarens tillstånd.

i++++++++++++++*+++++++++**++++++++*++i'+++++++++**++++++++++++++++++++++++++

AI(.TUELLT
Om miljöprogram Miliövård
I Folksams tidning nr 8-9, 1968, har laborator
Svante Oddn en artikel om miljöproblcmens lösning

- en fräga om överlevnad. Det är irrtre,ssant atr
han ger en historiSk åte,rblick. Hur redan de gamla
kulturfotlken tärde på naturresurserna geno,m ,r"kogr-
skövling ocih genom får- och gotskc;tsrel. Tiltl deisa
forna tiders miljöproblem kommer nu miliöförore-
ningsproblemon. Vi har fått DDT och dess släk-
tingar, kvicksilver, bly och svavelsyra för att näm-
na några av de farligaste.

Om äggvitebristen

F{ans Palmstierna skriver i DN 24.5 1969: ,'Miliö-
r'ård är inte estetlk och fritidsområden för turister
etc., miljövård är den teknik vi måste tillämpa för
att människorna skall överleva på bästa möjliga sätt
utan att frånhända sig sina framtida existensmöjlig-
heter."

har vi ofta rskrivit. T. ex. om Spiru,lina-aleen som
finns i Tsad*jön (Vi 'Kvinnor r,, 5-6, tf?S;. Xu
ser vi i 'lKarolinska Institutet informerar,' nr 2.
1,969, att en grupp mikrobiologer under ledning av
professor Carl-Göran Hdden arbetar med äggvite-
rika baikterier ,so,m lever på metanga,s. Denna 

-er 
lett

att framstäl,la ur avfall, en mycket bilii,g kol,källa.
På många hål,l finns den i jorden. Så smån,ingom
kommer vi att kunna utnyttja ide ägg..'iterika ,bak-
terierna i kampen,mot väddssväl,ten.

't6

Kärn kraftverk
Arne Karsberg berättar i DN 29.7 att mer än tio
kärnkraftverk planeras vid vära kuster fram tiil
1980. Det uppvärmda kylvattnet skulle kunna ledas
in i kyltorn. Men därtill behövs sötvatten. Dessutom
är tornen inte särskilt vackra: 1,25 m höga och 30 m
breda i basen.



Om tvättmedel

Det finns i princip fyra olika tvättmedel fördelade
på ett femtiotal märken.

1. Rent tvåltvättmedel ex. tvålflingor' Utmärkt för
ylle'och sil'kc.

2. Blandat tvåltvättmedel ex. Rang. för vittvätt
och i viss mån ,till'kulörta p{agg.

3. Rent syntetiskt tvättmedel ex. flytande Lux,
Flinrk 4 med flera. För ömtåliga ptlagg såsom silke,

ylle, syntetfibrer, även kulörta prlagg.

4. Blandat syntetiskt tvättn-redel ex. Sulfo, Surf,
Tend med flera. För vittvätt och kulörta plagg'

I f . ingår
endast tvål som framstä'l'ls ur fctter och oljor +
natronllut.

I 2. ingär
tvål som lösgör smu'tsen och hål'ler den svävand:,

soda som förstärker tvålens verkan, litet fosfat som

dispergerar kalktvå1ar, perborat som bleker bort
fl;ikar och gör godset vitt (men även sliter på plag-

get), C. M. C. (carboxymctylcellulol:r) som åinder
,-.,tr"n och hind,ralden att falla tiillbaka P'å plag'
get, silikat i form av va,ttenglas som skyddar tvätt-
maskindel ar av aluminium och lättmetall.

Ev. ingårr också optiskt vitmedel som ökar vit-
heten sarnt parfym oller färg.

I 3 ingår
praktiskt taget endast syndeten.

I 4 ingår
tvättaktiv substans som har till uppgift att lösgöra

smutsen, fosfet i större mängd, perborat, C. M. C.'
optiskt vitmedel, silikat, parfym och ibland färg.

Praktiska råd
\tar noga med doseringen, tag ej för mycket, oftast
anger paketct i överkant.

Temperera vattnet, ylle bör ej ha mer än 20o unge-

får.

Rodhe Vollsdn
Hushåll'slärare vid

Södra Vätterbygdens hemteknisk;r skola

Tillägg
bygger på samtal med ännu efi par sakkunniga.

Det allmänna namnet på tvättaktiv substans år

tensid. Tvål år den äldsta tensiden. Syndet kallar
man den tvättaktiva substansen i syntetiska tvätt-
medel. Det finns olika slag av syndeter.

Tvåler-r i tvåltvättmedel både avhärdar och tvät-
tar. Syndeten i syntetiska tvättmedel kräver ^tt 

Yat-

ten som ej ar mjukt (mjukast är regnvatten) först
avhärdas. Detta sker bland annat gcrlom fosfattill-
sats. Härför räcker i regel en fosfattiilsats på högst

10 procent. Endast pä fä håll i Sverige är vattnet

-y.k.t hårt. Man bör ej använda tvättmedel med

mer än 1O procent fosfat (mätt som pciyfosfat).
Perborat, blekmedlet som alltså innehåller grund-

ämnet bor, har nackdelar. Större mängd än 10 pro-
cent bör ej användas. Vitare behöver tvätten inte bli!

Konsumenterna måste genomdriva att alla tvått-
rnedel anger procenthalt av fosfat och perborat.

Yid handtvätt år ett rent tvåltvättmedel (flingor)
utmärkt. Flytande diskmedel som är rent syntetiska

och fosfatfria kan också anr'ändas, ex. Flink, Klara.
Vid masbintaätt kan man använda tvålmedlen

Blenda och Rang. Genom att blanda dem med litet
syntetiska medel, t. ex. Tend 4 ellet Via, når man

vissa fördelar. Effekten blir bättre och man fät
mindre problem n-red överlöddring. Den som för-
tvättar kan anvär-rda det syntetiska medlet i förtvät-
ten. Man kan också blanda den lilla mängden synte-

tiskt n-redel med tvålmedlet i huvudtvätten. Beträf-
fande doseringen finns att få tabell.

Man kan också använda syntetiska G 50 till hela

tvätten. G 50 har endast 7 procent fosfat och inne-

håller ej perborat.
En tredje möjlighet vid maskintvätt åt NTA-

rnedlen Tend maskintvätt och Tend alltvätt. I dessa

medel ersättes NTA (nitrilitriacetat) större delen av

fosfaterna. Kvar är cirka 10 procent som anses be-

hövas för att få god n'ätteffekt.
Ur miljövårdssynpunkt är det viktigt att använ-

da tvättmedel med låg fosfathalt och helst få fram
fosfatfria medel. Det är här som NTÄ kan få stor

betydelse. Innan man kan allmänt övergå till- NTA
måite detta ämne kontrolleras ur miljösynpunkt. En

undersökning pägär och väntas vata klar om ett

halvår. Laboratorieförsök har ej kunnat påvisa någ-

ra skadliga effekter än så länge.

Enligt vad civilingenjör Inger Norstedt meddelat

oss kommer inom kort från konsumeirtinstitutet ett
material om tvättmedel avsett för undervisning i
skolor. Kan även rekvireras av föreningar. Red.
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SJUI{VÅRDEN

Il.n lriill b',rclr.lr i lr.rr.lcrr, s.ir p.i b:rlisirl.rls 5r';11'111,111.
sii'.', alltj;i'r dc i.grevcr,rclc .rclc,r "l lrill tlirr rr.rlc vrr-
licrr, rlin blicli lilar, rlitt hiärtrr \/;1nrt".

LJr bokcn .r.v n).1r'ln('n friin \/cuczuclrr, ()rtcro .\ilt:as
"l)öda hus" liistc hon: "I clcn hiir byu lrar clct rrlclri;;
l-utrrrits cr irrtclligcutrlrc, trclrrrc, r'is:rrs'riiu'isk;r ..in Fa-
il.r I:ranccsbini. Mcd si' 

-rrusikrrlislia 
italicnskir bryt'i'g

lristc IiF c' r,iilljucl:rnc]c bri' från prcdikst.lcr.r ocl-t iova.l.i
r'ltcr:ttt lr,r l':itt sirrrr l'ör'srullirrgsbor rlti Srrrtrl iivcr Kristi
lirirrrtlcs histori;r, rrtt förvanclll ilcnrra kvrlli,r till dcn vack-
rrrstc pii dcn vcnczuclrnsli.a lrrndsbygdin.

" 
Alr...'::, prunkadc av blorrrnrrr.. 

-Vid 
dcn hcliga jung-

lruns föttcr slog byns vackraste rosor ut.
Mcn gula febcrn korn. Sumpfebcr. IJlorlstörtnius. Flung-

c'i och svulstcr. Fader Fra,rceihi'is stoltrr scstalt l,.t.ri"ilt
ut. I)e n praktfulla kyrkan förföll. Mirrga priistcr kom,
n1cr1 il-lgcll stoct ut.

Ärrcli tills Fader Tinedo, cn sönd:rg i festan, kom riclan-
clc på en åsna, som Jcsus ocl-r star-rnailc.
l)ct var cn helt annan mAn.
FIan var hclt cnkclt cn man av folkct, nrccl cn pristkrrpprr

på sig och ctr bultandc hlärt.r därundcr.
L{an var mycket god, min flicka!

Dct f:rnns inre err hus diir fcbcrn cllcr svältcn häriade
ciiir inte Iiacler Tincdo dök opp, bcrcdcl etr gc ,rad l-ra,t
hacle.

Och cict lilla sonr föll i hclgoncns kollcktbössor tog han
för att 1röpa kinin och kondenserad nrjölk.

En g:lng höll han cn prcclikan mor egoismcn och avslu-
tacle så hiir: "Och dcrta om egoisn-rcn irar jag sagt också
n.rcrl ,t:rnke pl ..f, ni i<.vinnor, ro.r-t .ra.kcri [ift 1r ellcr
tott D:trn octltx.--

Dessa ord från Venezuela rycktes henne när hon
läst dem vara egendomligt alln-rär-rgiltiga. FIur un-
derbart är det inte n-rcd goda n-rännisl<or, mell varför
finns det så få av dem, tänkte hon?

Flurdana är vi egenliren, som valt detta yrke, är
vi goda och hjälpsamma sonr Fader'finedo eller mot-
satsen ?

Sjuksköterskekåren har sr-nitrats av alla andras
standardjäkt. Ingcr ont i och för sig, kanske, i etr
land med demokrati och rättvisa sorl frärr-rsta paroll.

Sjukgymnaster, kuratorer, ja, t. o. nr. rerapeuter
har högre löner är-r sjuksköterskor. Vid tanken på
dessa förhållanden blir hon uppbragt. Vad år det
för fasoner. En sjuksköterska står till svars för så
rnånga, för patientcn, läkaren, de ar-rhöriga och per-
sonalen. Det gör inte de andra yrkena i alls samma
omfattning. De tre ör'erbetalda, så skulle jag vilja
kalla det, tar given'is emot det de får:. N4en rrarför
ska de ha mera betalt, de har bekvämare, kortare
arbetstid, som de betydligt nrera fritt förvaltar över.
Och det de hinner, det hinncr de. [n avdelnings-
sköterska måste hinna. Hon kände sig kusligt lik en
kvcrulant, men niir tankebanorna av sig själv län-
li,rs in på fackfrågor så grips hon av crl niistau hc-

Iti

ett gruvarbete i vitt
Iig ilslia, s;1r1rrici;ilt k;inrrcr bon fiir.rkt ör,cr clcssr.r

berrhård:i cgoister sonr sryr och ställcr för arr donr
tror att cJc själva och arrclrir ska h;r dct bra.

Ntlja, dc ulrg:1 sjtrkskötarna, s. li. lcualiscradc,
komnrcr inte art finna sig i denna skillnad, de konr-
nrcr att gil fraln sonr orkaner ont några år. F. ö. iir.
dc så popul;ira art dct år f art vrirt att nranliga sjuk-
sliötare och vårdare kcrnmer att slå ut cie kvinnliga.
De är efter vad hon hört, jusr nu, i maj ir -69 pi
stark frammarsch.

Några nrän i åldrama 35-Z0 konsrarerade från
sina sjuksängar på etr stockholmssjukhus, alldeles
nu nyss, att den n-raltliga personalen är mycket vän-
ligare, mycket rnindre tuff än den kvinnliga, rnyc-
l(et mera lätt på handen, skämtsam, gla-d. Dessa sju-
ka stockholmare på det nyrepareradc, fina sjukhuset.
sa alla med en mul1: "Bort med kjortelregementet,
de har pinat oss längc nog."

Så upplevde Florence Nightingale sina besvärlighe-
ter med kvinnliga kamrarer, sjukskötcrskor, för så
länge sedan. F{on yttrade modfälld efter allt trassel
med kolleger: "Der är lättare arr sryra 4.OOO rnän
än 40 kvinnor."

Broschen ligger på skrivbordet. Hon vänder bak-
sidan framåt och låter ånyo en sista går-rg de upp-
fordrande nästan bortnötta orden tona fram emot sig:
"Håll dirr ande vaken
Din blick klar
och ditt hjårta varmr."

"Välkornrnen åter, Fader Tincdo", viskar hon.
Anna Sforza

Förklaringen till att sjukskörama är bra ligger säkcrt
i att dc som rar ett yrke vilket är så ovanligt för män
utgör ett urval bland männcn under det afi alla
möjliga unga flickor r'äljer vårdyrken vilka ligger
nära till hands för dem. Utbildningen måste tydli-
gen ta upp i modern form den fosrrair till mänsklig-
het och osjälviskhet som en gång ingick i svensk
sjuksköterskeutbildning.

Andrea Andreen



Sjukvården "- ett Sruvarbete i vitt

I TCO-tidningen nr 6, 1'969 x.ä,t det onr en lönede-

monsrrarion i stockholm som 1.500 sjuksköterske-

elever genon-rförde den 26 mars 1969. En skrivelse

överläÅnades till kommunförbundet och landstings-

förbundet. Man kräver:
Samma begynnelselön som sjukgymliasterna samt

vissa tillägg Tij. obekväm arbetstid 111' m' Man på-

minner oÄ""r, sjuksköterskeyrket inte är ett "kall"
och man varnar för föliderna av ell strejk inom

siukvården.

I

Den kanadensiska sjuksköterskan och pedagogen'

dr sbitley Good skriver i nr 1 , 1969 av tidskriften
"Vorld medical iournal" om sköterskans ändrade

villkor: "Tidigare bade läkaren ocb skötet'skan sam-

n1d, hw;wduppgiit nämligen dtt lind'a patientens

kroppsliga åii ptykiska besaär' Numera tenderar

patiinteit att bli^ eit t',tll t'ör läleare.n ocb sköterskans

,Arrlrppgit't försrtårds genotn att.hon får sig.pålagt

en *'ä;r;å Lomplicerade telenisha och medicinska

åtgärder som tidigare sleötts av läharerT ' ' '"
Man får det intrycket att Karrada irlte har någon

motsvarighet till våra distriktssköterskor som är helt

oun]bä.liga - kunniga, kloka, osjälviska, åtminstone

så som -an ofta mött dem. Vad skulle vi göra utan

dem när läkardistrikt är vakanta eller sköts av unga

tillfälliga vikarier. . .

omkring 1.500 sjuksköterskeelever, laboratorieassistent-

elever och medicinsk-tekniska assistentelever gick 26.3

1969 i fackeltåg från Humlegården till riksdagshuset för

att framföra sina krav på höida töner och bättre arbets-

villkor.
Foto: Allan MYrman.

t'restningarna är så enormA och sotrt desswtom är
't'örlagt|;lt dtn obekaämaste av alla arbetstider' Hur
'*år{o 

k:)innor - och aart'ör bara kvinnor - klarar

av iet özter t'yrtio? Detta jobb som ai friska, aia

våra landsting, betalar med lelassisfu låglö"! -- i
runt tal mellin 10 ocb 15 leronor i timmen inhlwsiae

tillägg t'ör nattiänst.
Vad sysslar biträdenas ocb sjuksköterskornas om-

bwdsmän med?"

Den 9 juni 1969 kom svaret från översköterskan på

Södersjukhusets kirurgiska intensivvårdsavdelning,
Gerd. Malmström. Hon ger rådet atr ftäga vad hw-

tudmännen gör och ber dem lyssnir till sjuksköter-

skornas krav på främst höjda bottenlöner, lyssna re-

dan innan de blivit patienter själva'

I

I "Läkartidniugeu" nr 20, 1969 skrivet docent Da-

oid trgoo, o- I'sirrnesi'tryck från ett mode.rt sjuk-

hur'i, lLoiolitrt inbördes blertd personalen är ett be-'rtårrd, 
intryck, när mdn från sin sjulesäng föIier

arbetet på )r;delningen. Irtgen smiter' irtgen lastar

öaer jobb på någon irrorr, ingen be"''akar strikt grqn-

sernd' *rlion otl;ko arbetswppg;ft"' Detta är särskilt

påt'alland.e wnd'er nätterna . . . Ivlan hlarar alltid wt
'beia jobbet, äuen om. mdn på grw-nd' av några dåliga

patienter bara kan arbeta med halad st1tvl7a77' Man
'tk"ltt 

önska att nattpersonalen på våra tunga av-

delningar snd'rt t'inge sin Sara Lidman, någon som

med, iealism, ,rgogr*rnt ocb utan sentimentalitet

kund.e skild'ia dit -grrrarbete i ztitt som den wtt'ör

med. alla medaetslöta ocb svårt skadade' Det t'inns

få iobb i sambällct där de psykiska ocb t'ysiska på'
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Fadern till tre söner

Trebarnsfadern 
- eller fadern till tre

soner 
- sjunker ner vid sitt skriv-

bord på kontoret en vacker måndags-
morgon, suckar och slappnar av.
Hans kvinnliga kollega, som skymtar
i rummet intill, ropar deltagande:

"Har du nu haft en jobbig vecko-
ända igen? !"

Han reser sig, ställer sig iden
öppna dörren och utbrister:

"Ja, dessa veckoslut tar ju nästan
kål på en. Pojkarna håller en i gång
från morgon till kväll. Ja, för all del,
dom är väl inte bråkigare än andra,
bara helt normala vildbasare. Men
just nu är dom inne i en sjusärdeles
period av bångstyrighet. Ater gör dom
också, jämt är dom hungriga och tug-
gar omkring med mackor överallt i

huset och smular ner. Och dom rusar
ut och in, slåss och väsnas och smut-
sar ner. Och nu går dom till råga på
allt inte längre i skolan på lördagarna
som förr. Man har dom omkring sej
hela veckoslutet."

Djup suck. Så kommer det ur dju-
pet av hans manliga själ:

"Nää, man skulle haft flickor istäl-
letl Ätminstone en. Då skulle det ha
gått lättare. Två pojkar och en flicka,
det vore nog modellen . . ."

Kvinnliga kollegan intresserat:
"Varför tror du att en flicka skulle

hjälpa upp situationen?"
Han:
"En flicka, 

- 
jo hon är lättare att

uppfostra, hon är lugnare och lydi_
gare. Pojkar måste man ju passa på
överallt. Dom är inte så noga, dom
slänger sina kläder var som helst och
stökar till i huset. Och mat skall dom
ha jämt och ständigt, och spiller och
smular ner gör dom. Men en flicka,

- hon kunde framför allt hjälpa till i
hushållet . . ."

Hon spärrar upp ögonen 
- detta

är ju en typbild för könstänkande!
Frågar rätt uppbragt:

"Menar du verkligen att du som
fader till en flicka skulle uppfostra
henne annorlunda än hennes bröder.
Skulle du med flit lära upp henne i

20

hushållet? Varför försöker du inte få
pojkarna att hjälpa till? Och om dom
hade en syster 

- skulle du inte be-
handla dom lika allihop, Iära dom att
samarbeta? Skulle du verkligen låta
henne passa upp sina bröder? 

- Hur
tänker du egentligen, 

- ditt resone-
mang är ju rena könsrollsprogramme_
ringen !"

Han:
"Könsroller hit och könsroller dit.

Det är väl ändå så en gång för alla
att pojkar och flickor är olika. Flickor
har annat handlag for matlagning,
bakning, sömnad och städning och
allt molligt pyssel, som inte intresse_
rar pojkar ett dugg. Att baka, till ex_
empel, 

- en flicka tycker säkert att
det är roligt att baka en kaka precis
som sin mamma. En fin kaka. som
man kan bjuda på. pojkar däremot
tycker sånt är kul så länge dom kan
leka med degen och kladda med den
och till slut äta opp den. pojkar är
för övrigt utsatta för en massa fres_
telser, 

- 
gänget väntar på gatan, och

dom vill helst ut till fotbollen. Men
flickorna stannar hellre hemma och
leker sina pyssliga lekar."

Hon: "Jaa, det ligger nog mycket i
vad du säger, fast det verkar inte
som om du visste att pojkar och flic_
kor numera har samma schema i sko_
lan, där pojkarna får lära sig mat_
lagning och flickorna tr.äslöjd, för att
ta käpphästarna som grova exempel.
Man strävar ju medvetet efter att ut_
plåna de gamla inkörda spåren och
i stället låta alla få samma skolning
utan hänsyn till kön. Kan du säga
mig varför de skulle behandlas olika
i hemmet? Och säg mig framför allt:
tycker du att det vore riktigt att ut_
nyttja sin dotter som en billig hem_
hjälp?"

Han: "Utnyttja? Nää, 
- så menade

jag förstås inte. Inte skulle man ut_
nyttja henne. Men kanske skulle det
ske helt naturligt, och självklart på
nå't sätt, att en dotter skulle hjälpa
sin mor med allt moiligt i hemmet.
Och så kunde dom ha kul ihop, gå

ut på stan och shoppa och titta i va-
ruhusen och sånt, som inte intresse-
rar pojkar ett dugg."

Hon: "Jaså, skulle dom det, tycker
du. Nåja, jag har faktiskt sett många
glada pojkar i varuhusen, med eller
utan mödrar, flickor också för den
delen, och jag tror inte du har rätt.
Och jag blir alltid betänksam när jag
ser hur könsrollerna fördelas på bar-
nen de allra första åren redan. Se
bara på varuhusens leksaksavdel-
ningar: pysselsaker för flickorna 

-dockor och serviser och liknande
men för pojkarna är det självklart
med leksaksvapen, alltifrån pilbåge
och slangbössa till k-pist, och så för-
stås bilar och maskiner. Du ser själv
hur barnen sakta men säkert styrs
mot det manliga och kvinnliga så
kallade 'idealet' enligt gammalt möns-
ter. Och du tycker tydligen att det
är i sin ordning, 

- eller hur?"
Han: "Ja, 

- vad är det egentligen
for fel med det? Dom ska ju växa
upp till kvinnor och män, och ju snab-
bare dom får lära sig sina roller, ju
mindre gnissel blir det."

Hon: "Men tycker du ändå inte att
det vore riktigare och rättvisare om
barnen finge välja själva? Om man
lät deras manliga och kvinnliga an-
lag utvecklas utan styrning? För det
lär ju trots allt vara så, att det inte
finns någon renodlat manlig eller ren-
odlat kvinnlig individ, utan varje män-
niska har både kvinnliga och manli-
ga anlag."

Han: "Jojo, 
- det kan väl hända

när det gäller karaktär och anlag.
Men den biologiska skillnaden kan
man väl ändå inte bortresonera!',

Hon: "Jag vill inte bortresonera
nånting, och det vill väl inte du hel-
ler. Det är ju inte det saken gäller,
det gäller helt enkelt en rättvis upp-
fostran och en lika behandling av
människor redan från allra första bör-
jan. 

- Jag hoppas att du får en dot-
ter 

- men låt henne då få samma
frihet och samma möjligheter som
hennes bröder självklart tycks få . . .

Anna Svensson



Att arbeta pa ungdomsgård

Löpscdeln för veckans SL, lockar rrrcd srora rubri-
ker: HAR FÄR 'IONÄRINGAR SUPA OCH RO-
KA HASCH. Tidigare nummer har ägnat urförliga
bildrapporter åt ungdomsfylleriet i nridsommarhel-
gen, ölkonsurntioncn och slagsmålen på "Träff" i
Stockhohns City. Upprörda eller är-rgsliga föräldrar
skriver insändare i kvällstidningarna onr buslivet pä
ungdomsgårdama.

Ungdomen och ungdomsgårdan-ra ollrges av ett be-
kymrat intresse. Vad händer eger-rtligen där? Törs
rnan låta sina ungdomar gå dit?

Anledningen till att jag själv för ungefär ett år
sedan började arbeta på en ungdomsgård var dels
personlig - 

j^S höll på med ett material om ung-
dom men tyckte inte att jag hade någon direkt kun-
skap om dagens unga - dels att jag, som så många
andra, oroades av de här frågorna och ville försöka
få åtminstone en antydan till ett svar, på en av de
platser dår jag trodde det fanns.

Nu skall från början sägas ifrån att "Krubban"
inte är särskilt representativ för ungdomsgårdarna
i allmänhet eller ens i Stockholm. De flesta av denr
är nybyggda, försedda med caf6, kök, kanske en sam-
lingssal med scen, olika hobbyrum, ordentlig tek-
nisk utrustning, en personal på 8-1,2 personer.

"Krubban" är inrymd i ett liter i 7OO-talshus i
Vasastan i Stockholm och på dagarna tjänstgör den
som barnstuga. Dess tekniska utrustning består av en
kokplatta och en skivspelare. Dessurom finns en
minibiljard, pilkastningstavla, labyrintspel, två kort-
lekar och prakriskt taget inga möjligheter att änd-
ra inredningen. "Krubban" är öppen tre kvällar i
veckan och vi är två man om att sköta den.

De som kommer dit är en självvald samling. Cir-
ka 30 ungdomar, mesr pojkar i åldern 14-20 är.
Från början var de ett stort, ganska lösligt gäng som
höll till i Observatorielunden. E,n fältassistent ord-
nade denna lokal åt dem, som de sedan mer eller
mindre intensivt har besökt under höst, vinter och
vår. Vi har varit så många sorn 35 under en enda
kväll i "Krubbans" enda rum. Det har varit kvällar
då vi hållit på att ledas ihjäI, när bara en eller två
har infunnit sig och hela verksamheten förefallit
mer-ringslös. På sista tiden har siffran stabiliserat sig
till ett genomsnitt av 1.0-15, egentligen kärnan i det
ursprungliga gänger.

Några av ungdomarna arberar, en del går fort-
farande i skolar-r. Gemensamt för många av dem är
att de kommer från ganska splittrade miljöer, att
de ofta fallit ur skolan i förtid, atr de har en tidig
tillvänjning till öl och sprit, ibland också hasch. Jag

tror att mänga av dent ofta har karakteriser:1ts soln
hållningslösa, lättledda, uran uthållighct.

Trots att alltså "Krubban" är ganska speciell på
så sätt att det är en liten gård med c.tt redan utvalt
gäng kan kanske erfarenheterna därifrån ha err
visst intresse för den som undrar "hur det är på ung-
donrsgården" eller till och med "hur det är att ar-
beta på ungdornsgård".

En fördel med en liten gård som "Krubban" är
att arbetet inte blir så uppdelat. Vi två "ledare"
(kunde man inre hitta ett annar ord?) - Nisse och
j^S 

- får göra det mesta själva och kontakten med
ungdomama blir sjd.lvklar, efrerson'r vi ir-rte kan ta
vår tillflykt bakom ett skrivbord urall hela tiden
är tillsarnmans med dem.

Vad vi gör är rnycket er-rkelt. Vi kor-nmer dit strax
före sju, öppnar, tänder ljus, börjar stäila i ordning
för kaffedrickandet. De första pojkarna tittar ir,
litet tveksamt, kollar om det kommit några kompi-
sar, sticker kanske ur igen. Vid 8-tiden är kaffe-
drickningen och smörgåsbredandet i full gång, lik-
som frågorna varför vi inte kan sälja öl i ställer.
Men det får vi inte för barnavårdsnämnden. Litet
senare sätts skivspelaren på för full styrka, nägra
kastar pil, vi spelar kort. " Jåvla klantskalle" eller
"förbannade apa" susar genom luften, men tonfallen
är inte ovänliga. Någon gång, men alltmer sällan,
organiserar vi de frågesportstävlingar som barna-
vårdsnämnden älskar men inte ungdomarna. Inre
heller har hobbyarbeten av olika slag någon srörre
marknad hos oss, fast vi för all del täljde träskedar
till jul. Men rätt ofta händer det att liortspelet stan-
nar av och vi börjar prata - dra historier om vad
som hände på jobber, varr en kompis tagit vägen,
om knark och sprit. Någon gång till och med poli-
tik. Klockan tio sränger vi. Nisse och jag städar.

Varannan torsdag fär vi se filn-r, i en kedja
som barnavårdsnämnden ordnat. Filmurvalet år er-
barmligt: förlegade svenska militärfarser, otäcka
amerikanska krigsfilmer med starka propagandain-
slag. Men de mottas tacksamt och okritiskt. Femtio
öre betalar y^r och en för att få se dem. Kaffekas-
san skall i princip vara självbärande. Vad som kos-
tar är den utrustning vi har fått frän barnavårds-
uämnden och Nisses och min lön. Vi får 10 kronor i
timmen.

Men barnavårdsnämnden har en hel del resurser
dessutom, som kan utnyttjas, kanske framför allt av
större ungdomsgärdar än vår. Men också vi har haft
glädje av dem. Vi kan få ett popband en kväll, vi
har haft besök av gästartister, bl. a. en ganska be-
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Att arbcta på ungdomsgård

synnerlig svensk-anrerikan, sorn spreci cn underlig
USA-propaganda, r-ned måttlig framgäng. Och vid
tre tillfällen har den tappre Nisse lånat prylkorgar
från bamavårdsnän-rtrdcrr och klätt hcla stugan i sö-

derhavs-, japansk eller julstil. När pojliarna och jag

väl skrattat färdigt åt synen - den store kraftige
Nisse sonr försiktigt hängcr upp japanska rispappers-
lyktor i taket och trasslar in sig i barrbumattor -har vi rrjutit av den tillfälliga förändringerr. Meu
om erl verklig miljöförändring, att vi själva skulle
kunna arbeta rned vår lokal, är det tyvärr inte tal.

Episoden rred kattungarna var rörl.,.tde. Min katt
hade fått ungar. När jag tog den-r till gården' satt
Björne och Maggan och de andra i timmar, nästan,

och sr.nekte dem. De var rnjuka, varma, lustiga.
Eller avslutningsfesten då vi hade fått med oss

köttfärs, kryddor och andra ingredienser och Karl-
Olof blandade ihop och stekte världens - eller i
alla fali Vasastans - bästa hamburgare.

Vid två olika tillfällen har vi lånat en buss från
barnavårdsnämnden och åkt ut i Stockholms omgiv-
ningar, badat och grillat korv. Knappt en flicka är
med, men vi har det skönt i gräset, trots myggen,
medan solen går ned.

Foto: Harry Dittmer/TlO, Stockholm

Låt mig berätta om en händelse under detta är
son-r gripit mig n-rest. Det var den gången då vi fick
besök av en grafolog. En ganska ung lnan, som rätt
ofta turne rar pä de olika ungdomsgårdarna och ty-
cler hastigt eller tveksamt nedskrivna rader. Helt
vanlig var han inte: han hade en fin förmåga till
kontakt och en psykologisk känslighet som impone-
rade. I mina ögon fullbordade han denna kväll ett
litet mirakel.

Iy blarid trettio fnissande, geuerade, bråkiga och

avvisande tonåringar plockade han fram trettio oli-
ka individ er, var och en med sina särdrag men ock-
så med många gemensamma. Här fick Sture höra sitt
slarv och ovilja att underordrra sig liallas "fantasi-
fullhet" och "självständighet", sin följsamhet och

fixering vid gänget som "lått att få kontakt med"
och "kamratlig", sin bristande uthållighet för "ny-
fikenhet och "rörlighet". Det var gripande att se

de här pojkarna och flickonra, en efter en, höja hu-
vudet, nästan växa, tycktes det, när cie behandlades
son-r individer med egna personligheter. Under sina

korta liv har de så ofta underkänts, fått höra från
föräldrar, skola och myndigheter att de är slappa,
inte duger något till. Här fick många av dem, kan-
ske för första gången, uppleva att de också kunde
vara vårda något. Jag vet åtminstonc en pojke som

fortfarande minns den kvällen som viktig. Han bör-
jade tro litet på sig själv.

Också för mig var den kvällen mycket väsentlig
och jag tror deu blottlade något mycket viktigt. Vad
grafologen gjorde, och vad de här ttngdomarna be-

höver, var att han stödde dem i deras minimala tro
på sig själva, att de också har värdcfulla egenska-

per: känslighet, fantasi, öppenhet, karnratkänsla. Att
de här ungdomarua liksom deras kamrater på

andra håll - har ungdomens hela snabbhet i sina

reaktioner, att deras sinnen är öppna och vakna för
intryck, upptäcker rnan ju ganska snart. Liksom de-

ras hart när omättliga behov av kontakt, ömhet, om-
tanke, som säkert sällan tillfredsställs. iVIen just den-
r-ra öppenhet och mottaglighet, deras snabba känslo-
reaktioner år ofta också orsaken till deras svårig-
heter, att de kommer i kollision nred familj och

skola. Men familjen och skolan förmår hävda sig -
det är den unge som har orätt och ska sköta sig. -Att stödja dem i deras vaclelande eller obefintliga
själz.,känsla står [ör mig som något av det oiktigaste
i den här zterksamheten.

Det känns omöjligt att ställa de här ungdomarna
till svars för brister som egentligen har sin orsak i
deras omgivnirrg och miljö' Och vard gör sar-nhället
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för:rtt konrpenscrrr clerrr? l)e rniitcr cir sliola", sonr fijr
clc flcstrr av clcnr iir fiir tcorctiskt iuriktad och för
kriivauc'le', diir cle sn,rbbt slås ut. I)crtrs bchov r1v

spriinning, onrväxling, sinnliga upplcr.'clscr tillfreds-
stiills nryckct dåligt av dcn yttrc nriljön - 

jiimför
barir med dcn nriljö diir delas förälclrar och farför-
rilc'lrar viixtc upp, nrccl fri tillgånr tiii rent vattell
och rcn luft, till f-iske, bad, oiika sportnröjlighcter,
cljLrr. Dc har upplevt tlircligt litet av förståelse, to-
lcrans, upplnuntran för sin speciella cgenart. De har
upplevt alla fom-rer av förbud, föralit, avståildsta-
gande. Många av dem har bara erfarenhet av en

cnda flyktmöjlighet undan en tillvaro sorn tycks dem
ganska obegriplig, nyc[fr11t fordrandc och hjälpan-
de, och cn rniljö som är upprörande torftig. Det är
alkohol och narliotika.

Vad ska vi då göra? Jag vet inte. Hade jag sva-
ret skulle ur-rgdomsproblemen varA lösta. Men j^S
tror att vissa åtgärder på en högre, rner officiell nivå
iir rrödvändiga. Kanske skulle vi ha kvartersgårdar i
stället för ungdomsgårdar, där alla gcnerationer kun-
dc träffas - och göra vettiga saleer. Frarnför allt
tror jag det är skolan som ånyo måste reformeras,
i den riktning för ör'rigt som Svante Nycander skis-
serade i DN den 12 1ut'ti. On-r skolairs rcgister bred-
ciades och inte var så intellektuellt inriktat. Om
praktiska, konstnärliga ärnnen fick samma bety-
delse och status som de teoretiska. Crn inte en elit
sållades fram gcnoln betygsättnir-rgcr-r, som så srnå-

Att arbeta på ungdomsgård

ningr-rn'r Lesulterirr i ctt alltrrrcr nrcritolir';rtislit srrnr-
h;illc. Onr i stälict s:'rr.r.rnranhållning, gruppmedve-
trurdc uppnruntradcs. Orn målet vo,:e att tjugo 7 -
åringar togs in i första klass och tolv år senarc fanns
hela dcnna grupp kvar - ingcn hadc sållats bort
eller fallit ut - och var och eu av clcnr h;r.de fått ut-
bilda sig eftcr sin cgen bcgår,ning.

Och ibland - ofta - på "Krubban" driirncle jirg
or.n att vi skullc vara nrånga sonl arbetade på ung-
dor-rrsgårdama. Att det skulle vara naturligt att du
och jag och ar-rdra mammor och pappcr arbetade där,
lagade goda srr-rörgåsar och pratade nred våra egna
barn och n-red deras kamrater. För att vi skulle få
kontakt n-red dem och de med oss och vi skulle upp-
täcka att ingen av oss var helt omöjlig. För att vi
kanske skulle lockas till att öppna r'åra hem litet
mer ty det behövs också. Så n-rånga av dessa

unga skulle ha användning för ett cxtra hem, litet
omtanke, litet hjälp när det är besr,'ärligt. Kanske
är det frarnförallt en att;tydförär-rdring - hos oss

alla - som behövs.

För r,år egen skull ocks;l. Irör att det är så roligt
att tråff a besvärliga, frågvisa, likgiltiga, provoceran-
de, roliga och alltid levande unga människor. Det har
kanske inte fran-rgått av den här skildringen - men
ofta är det nrycket, mycket roligt att arbeta på ung-
domsgård.

Katja Valddn

Mental hälsa i arbetsrnitiö
Apropå der-r kanrpanj som startar i höst på förslag

av Folksam rned stöd av flera stora organisationer
vill vi citera en av kan-rpanjens kursböcker, Cwrt
Amarbs om "Individ, personlighet och medmänsklig
mll to-'.

s. 1,07 ". . . Varje barn är tilldelat cn av de båda
viktiga könsrollerna, den kvinnliga eller den rlall-
liga . . . Mcn det händer att den vuxna världen inte
accepterar bamets kön. Föräldrarna hade kanske öns-
kat en flicka i stället för en pojke, och denna önske-
dröm fortsätter långt fram i barnets lir'. Pojken får
ha långt hår, får kläder som mera lilinar flickans än
pojkens och uppmuutras att visa flickaktiga attity-
der. Men samtidigt är pojkcn kroppsligt sett utrus-
tacl som cn pojlie. Dctta gör att han får sr,årt att

känna igen sig i den biologiska roll som han är till-
delad . . ."

s. 1,77 ". . . Och på motsvarande sätt ger man den
lilla flickan pojkkläder och uppmuntrar hennes stor-
nriga äventyr bland järnnäriga pojkar. På det sättet
visar man en bristande respekt för det som barnet
verkligen är. Man kan uttrycka det så att man inte
respekterar könsgränserna . . ."

Fönlodligen inser våra läsare utan vidare att den
framståendc författaren här gj<-rrt sig skyldig till ett
rnisstag. Vi tror i alla fall ^u artikein visar hur
vanskligt det är att tala orn "könsroller" när man
r.ill bekämpa dem. Vore inte "könsvallar" ett bättre
slagord.

Vi hoppas återkornma till karnpanjer-r. Det torde
vara lilokt att se upp med dcn.
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SAMHÄLLET TJÄNAR

Barn som vistas i barnstugor
blir gladare, öppnare, frir-nodigarr:, oräddare
lär sig att anpassa sig igrupp,att tx hänsyn till
andra, att ta allsvar - får en social anpassning
får tillfälle till olika slag av skapande arbete
lär sig att lyssna och att konccntrera sig på sin lek
(på arbete)
får lära sig att upptriida'1, iår lrira sig att
uttrycka sig inför kar-nrater och vuxrra
får sitt behov av irktivitet tillfredsställt på ett
positivt sätt som irrtc gynr-rar ncgativa ir-r-rpulser

blir nrera harrr-ror-riska ocl-r får r-nindre behov av att
hävda sig på andras bekostnad
får tillfällc att koppla av varje d;rg utrder sov-
och. vilostunden.

Allt detta bidrar till att samhällct får
medborgarc med cn sund positiv inställrring till
omvärlden
minskad bam- och ungdonrsliritninalitet och n-rin-

skad vandalisering genom att bameu tidigt [3rr
möjlighet till n-reningsfyllda aktivrtcter
friskare bam tack vare att hälsokontrollen i barn-
stugan är obligatorisk. Detta kan irrr-rebära min-
skade siukvårdskostnader är,eu scnere i livet.

Den danske docenten Arne Sjolun,J har i sin bok
"Förskoleinstitutionernas inverkan på barns utveck-
ling", Köpenhamn 1,969, gjort en analys av resulta-
tet från 5OO internationella ur-rdersöki-ringar. Han på-
visar att det fir-rns större möjligheter till en positiv

utveckling för barnen i barnstugemiljö än i hemmiljö
om barnstugans standard hålls hög med väl utbildad
personal och bra föräldrasamarbete. Han men ar att
det är de pedagogiska och utvecklingspsykologiska
skälen som skall vara vägledande för utbyggnaden
av barnstugorna och inte arbetsmarknadspolitiska el-
ler rent ekonomiska skäI. Inte minst för barn från
socialt och ekonomiskt mindre goda miljöer har ef-
fekten av barnstugevistelse visat sig vara mycket
positiv särskilt om den får en tidsmässigt tillräcklig
ornfattning.

Ovanstående behandlar samhällsvirlster som inte
direkt kan beräknas i pengar. Vad mau däremot kan
påvisa i siffror är den vinst för statelt' som varje
bamstugeplats innebär.

Enligt pol. stud. Bengt Jönssorts beräkningar i upp-
satsen "Samhällsekonomiska och kornmunalekono-
miska kostnader och intäkter vid ett ökat byggande
av barnstugor. Institution för nationalekonomi, Lunds
urriversitet, 1.969" ligger det till så här:

Både mannen och kvinnan förvärvsarbetar

Inkornst 22.500: - 17.500: -Avdrag för kom.skatt
Ovriga avdrag

3.7332 -
950: -

2.795: -
900: -

Tax.bar ink. 1.7.81,7: - 74.405: -
Förvärvsavdrag t I It il I. 

-

1,7.877 z -
2.250: -'

17.4052 -2.250: -Ortsavdrag
Resk.bar ink.

iir

Å*

*#

1.5.567: - 9.1,55: -

En av de få manliga förskollä-
rarna tillsammans med en grupp

barn i en barnstuga.
Praktik i barnstugor vore värde-
full för unga män som skall bli

läkare eller socialarbetare. Ett

utmärkt alternativ'för värnplikts-
vägrare. Och väldigt bra för bar-

nen att umgås även med manlig
personal.

Foto: Hernried/TlO, Stockholm.
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PÄ BARNSTUGOR

Statlig inkornstskau 3.gST kronor vicl s;irbeskatt-
ning och 3.998 vid sanrbeskattning.

Okning i statlig inkomstskafi. 2.730 kronor.
Fördelad på barndaghemsplats 2.300 kronor.
Staten erhåller dessutom ca 600 lironor i ökade

folkpensionsavgifter.

Okr-rir-rgen i mervärdeskatt till staten skulle kunna

approxirneras till 11'11x-325'000 : 1.200 kro'or per
30

barndaghemsplats.
Totala statliga intäkter/barndaghenrsplats 4.OOO

kronor.
Enligt samma uppsats tjänar lanristingen cirka

1.000 kronor per barnstugeplats i skatteintäkter.
Kommwnerna dåremot vilka är bar:nstugornas hu-

vudmän och har ansvarer för såväl byggande som
drift drar det kortaste strået rent ekonomiskt. Men
deras kostnader per barnstugeplats är inte så stora
som man ansett tidigare orn man räknar kommunal-
ekonomiskt. Detta har byrådirektör M,zj-Britt Sand-
Iund visat med några exempel ("Vi mänskor" nr 1.1

1969 sid. 11).

Bengt Jönsson har i ovannärnnda uppsats följande
siffror beträffande det kommunalekonorniska netror:
Invesreringskostnad fördelad på i0 år

(kri år)
Driftkostnad per år . .

f'otalkostnad per år och plats .

Avgår:
Statligt driftbidrag per plats och år . . . .

Föräldraavgifter
Merskatt till komrnunen genom art hust-

run förv.arb.
Skatt på de anställdas löner fördelad per

plats .

Indirekta skatteir-rtäkter

Totala intäkter per plats och år
Kommunal nettokostnad per plats och år

o^n.ovv. 
-

t l | | t. 

-

2.800: -
1.600: -2.760: -
1.500: -

+UU: 
-130: -

6.390: -1.400: -
Statliga bidrag till barnstugor
För byggande av barnstugor utgår sedan 1966 dels
ett anordningsbidrag på 5.OOO kr pe" plats, dels ett
lånebidrag på +.OOO kr per plats.

En barnstugeplats kostar idag i genomsnitt för
byggnad och planering av lekplats 12.000-15.OOO
kr. Anordningsbidraget bör hajas till 10.000 kr per
plats.

Byggnadskostnaden år en engångsförereelse. Det
som blir mest berungande för kommunen är givetvis Foto: Nils Johan Norenlind/TlO, Stockholm.
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Sarnhiillet tiiinar barnstugor

den årliga driften av bartrstrlgan. Det statliga drift-
bidraget är sedan 1966 1,.600 kr per plats i daghem.
Socialstyrelsen har föreslagit att det höjs till 2.60Q kr
per plats. För att det skall bli cn verklig stirnulaus
räcker inte denna höjning. Driftbidtdget bör höias
ill 4,000 kr per plats ocb år.

De olika statsbidreeen till barnstugor är för när-
varande förenrål för en utrecLring ino;n socialdepar-
tentelltet.

Planering för barnstugor

Statens planverk måste se till att det i alla region-
planer och stadsplaner reserveras tomtuark för till-
räckligt antal barnstugor i a,lla nya bostadsområ-
den. Irör att detta skall bli rlöjligt fordras atr varie
kommun skaffar sig kännedom om sitt platsbehov
beträffarrde barnstugor. Man bör liksorn i fråga om
skolorna ha "rullande" 5-årsplaner föi' barr-rstu€iorlla.

B:rnrtillsyrtsplatre tr sonr tlåste bygg" på be folk-
ningsunderlaget bör göras trpp i s;rnrriid incd tillsyrrs-
myndigheten, socialstyrelsert och kotttrtturtför['tr:ttclet.
Iolanen skell viser hur kottttttLlrlelt kott-tt-ttc'r itt till-
goclose hcl,,t L-reh,,tvet av bartrstugeplltscr.

Centrala samarbetsgruppen
för planering och utbi'ggnad av clas- och fritidshenr
har i err skrivelse till socialdepartenrcntet anfört föl-
jande:

Det är samarbetsgruppens uppfattning att ätgår-
der som väsentligt underlättar en suabb utbyggnad
måstc suarast vidtas. Errligt satlarbctsgruppells me-

ning är den för kommunerna ogynnsamma fördel-
ningen mellan statens och kommunerltas bidrag till
driftkostnadernas täckande ett väsentligt hinder för
en snabbare utbyggnad av antalet rcarr-rstugeplatser.

Err utökning av statells bidrag framstår därför, en-

Iigt sanrarbetsgruppetts tttctrittll, soltt syrtrrerliucn ölrsk-
vrird.

Nuläget på barnstugefronten
11 t

JU.UUU dagnell.lspl:ltscr
5.000 fritidshemsplatser
35.OOO lekskoleplatser (ZO.OOO barrr i iekskola)
3O0.OOO barn under tio år med förviirvsarbetande

föräldrar behöver plats i barnstuga.

Enligt familjedaghernsutredningens intervjuunder-
sökning 1967 fanns det 210.000 mö.Jrar nred barrr

under tio år sonr iirrskirclc Fiirrriirvs;rrbete onl birru-
ti llsyrren ordtrircles.
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Sonr en jämförelse kln nämnas
att Osterrike rned ur-rgefär samma befolkningsunder-

lag som Sverige har 120.000 daghemsplatser,
att Nordkorea år det er-rda land i världen där man

tillgodosett barnstugebehovet hundraprocentigt.
Här svarar statcll för alla kostnader.

Barnstugeplatsnormer
Vi har lronner för antalet bilplatser i nya bostads-
omraiden men inte för antalet ban-rstugcplatser. Par-
kerir-rgsnormema är för uärvarande L,5 parkerings-
platser per lägenhet. Barnstugeplatscnra kunde ex-
cr-r-rpelvis fastställas till 0,5 per lägeuiret.

Framtidsplaner
Centra-la samarbetsgruppell har rekorr-rt.'reuderat kom-
munenla att fram till 1975 försöka täcka 50 pro-
cellt av barnstugeplatsbehovet. För uärvaraude täc-
ker man i de 25 största kolr-tttruuertte tttellatr 3,9 och

33,5 procent .lv behovet.
llrr 5O-procentig tiickning ar,llehovct rir cnteller-

ticl helt otillfrcclsstrillancle. Utbyggnrrcicn i1v lxtrrt-
stusor nråste bli så stor attt tlltr lilarlr hela be.ltovet.
Äuur-r ;lr clet inte obligatoriskt ltt ordtra barrtstugc-
platser itillriickligt antal utln clet iir ctt frivilligt
åtagancle. Staten btjr öka framför allt driftbidrager-r
för att stinrulera konrmunertra. Sonr vi reclatr anfört
ligger det i sarlhiillets intrcsse att öka barttstugettt-
byggnaden till full beliovstäckrring.

AIIa harn från 3 år och upp till skolåldem bör få
möjlighet till kortare eller längre visrcise i en barn-
stuga oberoende om deras föräldrar förvärvsarbetar
eller ej. Barn med en hemmavaraude förälder kunde
få en delad barnstugeplats för kortare vistelse, ex-
empelvis 4 tin.rn-rar per dag. Barn rncd förvärvsarbe-
tande föräldrar skulie naturligtvis ha heldagsplats
är'en orn de inte vistades hela dagen j.irnt.

Ingen risk för felinvestering
Det är inte farligt att satsa på barrrstugebyggancle.
Skulle behovet nrinska karr nlart Lrtilrt större änd-
ringar anvätrdar banrstugonra för andra iindanrål siir-
skilt när nran bygger barnstugor cnligt paviljong-
S/Sterrr, varje barnavdelnirrg i egen byggnad. Fritids-
verksarnhet för ungdonr ocir pensioniirer kan ordnars

i lediga barr-rstugelokaler. Eu bartrstugepaviljong blir
ctt trevligt snråhus - cn familjebostaci. Iln hel banr-
stuga rned e kononriavdelning och fcm friliggande
barnavdelringar kunde bli ett litet bostadskollektiv
för fyra f;rnriljcr nrccl ctr gcnrertsaltt bentstuge:rvdel-
nirrg.

Hillevi Sveclberg
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F'RÄx eöTEBoRGS HoRISoNT

Dcrr 19-20 apri,l haclc göteborgsdistriktcr sin sc.lv,rn-
liga studieweekend på Härskogen. Att ctt fyrtiotal med-
lemmar samlades ett helc veckoslur på våren visar väl
in tresset.

På lördagen taladc fru Eivor Eribsson ,från Län,kar-
na om dold alkoho,lism. Hon kände väl till prob,lemen
och förstod atr väcka vårr inrresse och försråelse. Man
måste beundra länkmedlenunarnas uppoffrande arbetc
för att hjälpa sina olyckskamrater.

På kvällen hade vi trivsamr samkvä,m mcd underbara
ljusbilder från Lappland, barnhistorier och lekar.

På söndagen talade Barbro Bacbberger om Familjen -
en föråldrad institution. Flennes trcvliga ooh lediga fram-
ställningssätt kom oss alla att spontant vara "Barlbro"
mcd henne. - Vi kunde också avbryta henne för frågor
och diskussion.

Barbro inledde n-rc,d att tala om rörelsen kring annor-
lunda jul. Hon ansåg att det srorå inrrcsset då visade
hur många ensemma människor det finns dolda i vårt
välfärdssamhllle. Man är antingen innanför eller utanför
en nutida familj. Detta till skillnad från storfamiljen i
det gamla bondesamhället, där familjen llar crr kollck-
tiv, nyttigt för barn atr rräxa upp i. Där fanns inre en-
dasr 'far eller ,mor att med förtrocnde vända sig till utan
också ogifta fastrar etc. samr pigor och drängar. - Kvin-
norna hade där makt i hemmet och det var viktigr för
männen att få duktiga fruar, som ,kunde sköta ett hcm
med alla de sysslor som då förckom. Det var cm yrke,
som fordrade skicklighet.

Storskiftet flyttade ut bönderna från byn, där alla ha-
de bestämt gemensamt om t. cx. sådana sakcr som sådd
och skörd.

I stadssamhället växte avståndet mellan man och h,ustru.
Dc hade inte längre ge,mens,kap i sirt yrke och förstod
inte varandras arrbete, då mannens var borta från hem-
met. De fick mindre att tala med varandra om och var
cj jämställda i ekonomis,kt avseende. Kvinnorna rblev ett
lågt proletariat. Äktenskapet blev kvinnans enda utväg,
då de cnsamstående ofta måste bli prostitucradc.

Familjen 'är en ekonomisk inst'itution. Arvs,frågan gör
att cn hustrus otrohct bctrakt,rs som värrc än cn mans,
därför att en hustrus otrohet skullc göra, et1 mannen ris-
keradc att en annan mans barn ärvde honom.

Barbro framhöll, att <Jessa missfr;rhållanden diskrirni-
ncrar inte endast 'kvinnorna utan ävcn männen. De är
tvungna att arbeta för att försörja ,barnen och iblir ofta
missanpassadc. Det visas bl. x. ev att självmord är 3 å 4

gånger vanligare för män, alkoholism 15 ä 20 gånger
vanligare, dödlighetsåldcrn ändras långsirmmare än hos

kvinnor, etc.

Om kvinnan cj förvärvsar-.betar, blir det en ekonomisk
förlust. Avcn när kvinnornir skaffrr sig ut'bildning, blir

tiet ofta så ltt d..n intc konrrrrer till rrnvänclning, då cltrg-

hem för barnen ej finns att tillgå. Kvinnan räknas ej
som fijrsörjare - "är ju försörjd". Hon blir en bu,ffert på
arbctsmar,knadcn och låglönerna hå1ls kvar.

Avcn av sociala rättviseskäl ,kan man kritisera famil-
jen. En kvinna kan utom gcnom eger aibcrc också "kl,ättra
genom att gifta sig nrccl liimplig killc" - fc;r err nu xn-
viincla Barbro Birckbcrscrs lcdiga uttryckssätt. Hon kln
på så sätt få högrc standirrcl än 'en ikvinna, sonr kanske
själv r"rtför ett mer värdefullt arbetc. - Dct iir give.t-
vis samhället r-nan skall kritisera, inre individerna.

Familjen anses ha oinskrär-rkt makt över barnen tilJ sju
års ålcler, detta utan någon föräldrautbildning. Medan
man måste ha körkort för att få rköra en bil. - Fall av
misshandcl är inte ovanliga, o,fta mot späd,barn.

Ensamstående kvinnor är ir-rte socialt acccptcrade, får
t. cx. vänta i rbostadsköer. Mln gi,fter sig intc sällan med
fcl person för att ,få bostadsfrågan or,dned - och skat-
teavdrag för cn lrern,mafru!

Massmcdia bör nu hjälpa till att få älclring på rniss-
förhållandena.

Tidigerc ,försök med radikal likhetslag, såsorn Lenir.rs,

fick negativt resultar "då karlarna bara stack" och kvin-
norna ensamme fick klara försörjningen. Mcd nutide biitt-
re ekonomiska rcsurser hacle resulrarct,rnöjligen,blivit
trrittre.

Sarrafbcte nrcllrrn henr och daghenr, skolor, ,kuratorer

ctc. 'behövs. Tyvärr förekommer ofta en viss misstrogen-
hct mcllan olika institutioncr. - En rcalistisk beräkning
av behovet av daghem och l'örskolor är nödvändig. Man
beräknar ju inte skolor för endast cn viss procenr av barn!

Män oc,h kvinnor bör ha Jika rätr till ar.bete och till
kontakt med rbarnen. 

- Det anses intc lo,mantiskt att
fråga en blivande makc om hans inställning till hustruns
förvärvsar"'bete och till barn. Men ,båda pxrrer's betydel-
se för barnen inom olika kulturer lirksom övriga samlcv-
nadspro,blem 'bör studeras i s'kolorna.

Äktenskapslagstiftningen'bör iinclres rrdikr-rlt, siirbe-
skattning gcnomföras helt, fast mcd övergångsbestämmcl-
ser. M:rrknadspolitikcn bör är.rclras, så att alla får riitt till
arbete,,rrbctstillfällen s,kaprrs inte rrrinst i ny;r,bostlds-
ornråden.

Mannen bör inte liingre bctre,ktas sonr prirniirpcrson ocl-r

kvinnan som sc'kr,rnclärpcrson i samihället, slutade Brrr,brcr

Beckbcrger.

- Att ta med alla cle skiftandc frågor sorn bcrördes
i den livliga diskussionen skulle nop; tyvärr föra för långt.
Därför skall jag lbara nämna önskemålen om ,kollektivhus.
Intc bara som scrvicehus utln ver.kligen sonl cn lrorsvil-
righct till dcn gemla storfenriljcn.

M. B.
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RUT ADLER

Rut Adlers begravning var en skön och okonventio-
nell högtid. Bara musik, Griegs "lV{or Aases död",
och spontana uttryck, med eller utan ord, från dem
som kände behov att visa sir-r sympati. Till exempel
den unge spanier-rkämpen, klädd i en jacka och skärm-
mössa i handen, ingen blomma men err enkelt och
helt trovärdigt tack där intill den vita kistan med
alla de små gula påskliljorna, formande sig till ett
solknippe. Och alla vännerna med en enda literr ros
eller anemon, och ett ord i stället - för FNL, onr Vi-
etnam och insan.rlir-rgen dit. Fogelstadsförbundet, JUF,
SKV, vänner från kor-nmunistiska partiet i Lindome,
f rån marxist-leninistcrna, andra väuner, landshöv-
dingen, grannarna, arrendatom, andra från bygden
crrnkring, barnen, barnbarnen. Ja, allt enades i sym-
pati. Dibter var psalmerna: Ruts egl1a, Walt \fhit-
rnan, Birger Sjöberg, Nils Ferlin, Pär Lagerkvist,
andra. Och sympatin som fyllde rummet var det
sakrament som delades mellan allt närvarande, syn-
ligt som osynligt. Det var inte sorgen över en död
men hyllningen till en levande som kom så under-
bart till uttryck denna dag när solen kom på allvar
till Västsverige. Samr:idigt kom också r'ärmen i luf-
ten efter flera dagars regn, och knopparna som sprang
ut, nästan inför våra ögon, var de,1 mest levande
hyllninger-r av dem alla.

E. A.

När Rut engagerade sig i de förtryckta och utsug-
r-ra folkens kan-rp för sin integrrter följde hon den rra-
tLlrens lag sor-n var ir-rskriven i hennes väsen. I sina
dikter varken beskriver eller tolkar hon befrielse-
kampen. Hon är människoma därute, talar med de-
?d.r mun, känner med deras nerver, år deras kroppar
och sår och blod som brinner och flyter, är deras
obändiga vilja och måI. I dikten "Kim Yen's klagan"
gestaltar Rut Kim Yen och förkroppsligar i henne
visionen om vär'rskap och orn frihet och bröd åt alla.

en diktare och vän
Kim Yen's klagan

Främmande män i skaror som jag inte kan räkna
lämnade sina hustrur och barn
på andra sidan det stora havet
och kom hit för att befria våra landsmän från oss
från våra nya skolor
där vi, lyckliga, lärde oss visdom ur böcker
som vi med möda skaffat oss

- skatter som var våra egna.

Främmande män kom för att befria våra bröder
från att dela vår nya värdighet
som fria bönder, fria kvinnor och män.
Våra byar brann under deras befrielse,
deras gudar öste ut hav av eld
som ej går att släcka,
tills alla blommor och alla barn
var svart aska i vinden - befriade.

Min dotter, du var en av dem
som lärde oss få bättre skördar
emedan du hade vänner i böcker
och i alla länder i hela den vida världen.
Högt bar du ditt huvud som trädet sin krona,
du sjöng i arbetet
medan barnet sov eller skrattade
från sin trygga plats på din rygg.

Främmande män kom till vår by och hörde
att du var en av den nya vänskapens bärare

- då stack de det tveeggade svärdet
genom barnets och moderns kroppar.
Din tunga som ropade högt om seger

medan livet motvilligt vek för våldet,
skar de ut ur din strupe, de främmande
innan de störtade dig
ännu levrnde i en grav.

Mitt barn, som var livet efter mig
som de främmande tog ifrån mig

- nu måste jag leva, livet efter dig och ditt barn

- för befrielsen.
Min dotter, min duva, mitt hjärta, min sång,

- de har tystat din mun
men din lösen lever
på det språk som är vårt, från norr till söder,
över kullarna och bergen far den
så länge ett grässtrå andas: befrielse.'r Dcn dikt av Walt V'hitrrran sonr lästes

ccrad på sid.29-10 icletta riLu))nrcr.
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WALT WI{ITMAN
err srrabbskiss

I [örrt ttutrtrt't Ltu "Vi ntcittshor" slett'c ,ui några
radcr om Walt Whitrndlt ct'tt'rsom liutt Can i "Ert
hiilsning till folkut" ständigt talatlc tiLl bonom.

I New York utgavs 1855 etr dikthlfte n-rcd gräsgrör-rt
omslag som s,kulle få en betyderl'se för pocrsins ut-
vcckl'ing som väl då knappast någon kunde ana.
Uppskattnir-rger-r kom först i Europa; ett engelskt
urval Lrtgavs 1868, där dock de dikter som bchand-
Iade fysisk kärlek nogsamt uteslu,ti,t,s. På sätt och
vis blev Vhitman då bara halv 

- 
han ansåg sig

vara lika myckct kroppcns som själcns poct. Nu-
mcra har vi vånt oss att se Walt Whitman som cn
milstolpe i litteraturhistoricn. F{ans "Lrave's of
gras3" står lika fast ncdkörd i kulturmyllan som
Baudclaircs "Flcurs du mal". I motsats till Baude-
lairc är \X/hitman framför allt cn forn-rell ny,dana-
re. Som cn av de första s'kriver han cn fri och orc-
gclbundcn ve,rs i ofta långa och pratsamma clikt,:r.
Man talar om dcn whitmanska iratrlogstilcn och
syftar då på hans flitiga bruk av upprepningar ocl-r

parallellismer - ctt stildrag hii.n.rtat från Bibeln. Det
kan nog häncla a,tt läsaren stunciom tröttnar, när
han vändcr blaclcn i den whitmanska iratalogcn. N{cn
när \X/hitman är som bäst sammansmälter uppi:cp-
ningarna till cn h,:lhet, och blir tillsanrmans cn
symbol för ett bcstämt innchåll.

"Leaves of grass" rcviderades 8 gtr och kom sis-
ta gångcn ut 1892 i \Whitmans sista levnadsår (han
föddes 1819). Varje upplaga inr-rebar nya tillägg och
ändringar, mcin han tog sällan bort någo,t. På sä

sätt cxpanderade diktsamlingcn för varje upplaga.
Man kan följa ctt par genomgåcnde tcmata. "Sonq
of myself" - s11 cliktcykc'l som omfattar flcra långa
dikter, äir typisk. Sången om mig själv - dct l.,irr
låta som cn egoccntrikcrs självanalys, mein inneh.ir
något hc'lt annat. Whitman idcntificrar sig mecl allt
lc.vandc, varje sfrå av gräs. Han vill vara cn slnr-
bolisk röst för varjc n-ran och kvinna i Amcrika. Yr
är alla c'lclaktiga ivarandra. Innerl,igt lyssnande tvc-
ker sig Whitman höra allt: han hör fåglarnas :1rior,
han hör Amerika sjunga, och den stora kö,rens sång
flödar ut gcnom Vhi;tmans cgen mun. Men haris
strup,e dras snart därefter samman i dödskramp, han
blir själv dcn såradr - hans inlevclse måstc om-
fatta allt. Livscntusiasmcn innefattar clödcn, plågan.
lidandet. Kort sagt: han qer uttrycli fiir e,n pantcir,-
tisk tro.

Ur Walt Whitmans "Strån av gräs"

Jag har sagt, att själen är ej mer än kroppen
och jag har sagt, att kroppen är ej mer än själen
och vcm som helst, som vandrar hundra meter

kallsinnig
går till sin egen likbegängelse, klädd i svepning.

Och jag säger till rnänniskosläktet, var
Låt din själ stå lugn och behärskad inför

av världsallt!

ej nyfiken
en million

Och jag säger till männrskosläktet2 var ej nyfiken
efter gud,

ty jry som är nyfiken efter allt, är ej nyfiken efter
guc.

Iag hör och skådar gud i varje ting, och likväl
förstår j^g ,j gud det ringaste,

Varför skulle jag önska att se gud bättre än denna
d"g,

Jag ser något av gud varje timma av de tjugofyra
och varje ögonblick av dem

I mäns och hvinnors anleten ser jag gud, och i mitt
eget anlete i spegeln,

jag finncr brev från gud lagda på gatan, och vart-
enda. ett är undertecknat rned guds namn

oclr jag lämnar dem där de äro, ty jry vet att vart
ån jag gär

andra skola punktligt komma alltjämt, alltjämt.

Och du, Död, och du, dödlighets bittra famntag,
fåfängt söka ni skrämma mig.

Till sitt verk går acku:chören utan xtt rygga till-
baka

jag ser den erfarna handen trycka, mottaga, stödja.
Jag vilar vid de fina, böjliga dörrarnas trösklar,
cch ger akt på utgången, ger akt på befrielsen och

utrymningen.

Och om dig, Lik, vet jag, att du är en god gödsel,
men det förnärmar mig ej,

Jag känner lukten av de vita rosorna, svällande,
ljuvligt doftande,

Jag sträcker mig mot deras läppar av blad, jag sträc-
ker rnig mot melofl€rnäs blenka bröst.

Och du, Liv, jag menar att du är kvarstoden efter
många dödar

(för visso har fag själv dött tio tusen gånger fönrt).

Degens sista ljusrand kvardröjer för min skull,
den smekcr nrig in i tågor och skymning.
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\\zalt Whinrr;lll

Jag skiljes bort som luft, jag skakar mina vita loc-
kar mot den flyende solen,

jag utgjuter mitt kött i virvlar och låter det driva
i trasiga flarn.

Jag testamenterar mig själv åt srnutscn för att upp-
gro i gräset som jag älskar. . .

Kärleksknoppar bragta
knoppar som ska slå ut på de gamla villkoren
Bringar du solvärmen till dem
ska de öppna sig och bringa form, färg, doft till dig
Blir du deras näring och väta,
ska de bli blommor och fruktcr, fasta grenar och

träd.

Sorl ett annat exempel på Whitmar-rs diktning har
vi valt en mindre dikt där vi möter ctt annat cen-
tralt tcma. "Grunden för all metafysik", grunden
för Whitmans egen livstro, \/ar kanske delvis ar-
\/et från den cmersonska transcenclentalismen och
inflytande från kr.äkarna, nrcn kan odkså dirckt
som i clcn citcrac'lc cliktcn sägas vara tron på kärlc-
ken nrellan människa och männisl<4, broderskapets
bancl. Dct iir Vhitnrans dcnrokratiska vision.

lag drömde en dröm

Jag drömde i cn drönr a.tt jag såg en stad
oövervinnlig mot anfall från hela den ör'riga världen,
jag drömde att dett:r var Broderskapcts nya stad,
där ingenting var störrc än den kraftfull;r kärleken
som ledde allt,
synbar varje timme i rnänniskornas
i alla deras blickar och ord.

\Whitnr:rn troclclc på dcn "kr;rftfull,r kärlckcn", på
"Broderskapets nya stad" och han trodc{e på det
unga Amerika, där demokrati, rättvisa och broder-
skap skullc förvcrkligas som inge,n annanstans. FIan
var lika cntusiastisk i sin pionjäranda som i sin in-
ternationalism. Om \Whitman åte ruppstod i dag
finns tä'nkbara möjlighcter till besvikelser. Kanske
skullc han fijrvåna ,sig ijvcr clct sätt som clen "hiir-
ligastc rascn" vrrlt rtt utiiva liamratsk.tp och liärlck
på. "li,r,rclcrsliapcts nyrr stad" iir viil fortirrrltrrlc b;rrrr

JU

cn dröm. Frågan är om drömmcn kornmit närmarc
cller längre bort från verklighe'ten.

Men vad betydde egenrligen broderskap för \X/al't
Whitma,n? Hur tänkte han sig dcn alltomfattande
kärleken? Här måstc man nog rita ctt frågcteoken i
nrarginalen. I "Grundcn för all metafysik" slätar
han övcr och ser sa,mma kärlck hos Sokrates, Kris-
tus och mcllan människor överallt. Dcn whi'tmanska
kärleken breder ut sig varhelst grässtrån växer, der-r

omfattar bå,dc det onda och go'da. Mcn vad är då
det onda? Vad betyder lidande, svält och död för en
panteist? Kort sagt: ingenting. Allt är del av dct
stora hela, allt är värt att älskas. Det onda, plågan,
lidandet finns där bara som en ren ncgation och
uppfordrar minst av allt till handling. Ändå verrkar
detta svala lugn, den pantcist,iska ro solrl finns t. ex.
hos Spinoza, sä främmande för \Whitman. När man
läscr hans dikter sugs man in i en kraftfull ström
av ord, man rycks mcd av etr bi'ldspråk som drypcr
av liv. Dot är som skulle läsaren dränkas i ctt sju-
dar-rde skum från tingens oroliga yta. Det är inte
lugn och l,ikgiltighet som får sitt uttryck i de stora
bildkatalogerna. Allt är liv, röre,lse, inlevelsc och in-
lcvclse medför med'lidande. Detta drag av medkäns-
la tog sig också praktiska uttryck i Whitmans liv. I
inbörcleskriget 1861-65 deltog han sorrr manlig
.sjukskötc,rska. Ovcrhuvud var han cn utåtvänrd na-
rur som tog aktiv ställning i dagsaktuella händel-
ser. Man skulle kunna säga att dct fanns ctt miss-
förhållande me[Ian hans liv och c{iikt. De tyc,ks gc
r.rttryck för två oliika filosofier.

. Britt-Marie Almström

irandlingar,

Erile Blomberg



F"NL:s TIO PUNI{TER,

I'å hasis dv Ndrdilt('rarttlct at- tl ct ait'irr,trrrcsiska lolkcts
f u.ntlamcntala nationclla rättigbctcr. M ed utgångspunlct

lrcin principerna i l9t4 ärs Gcniactutal c,m Vietnant
och lrän den aletuclla situationcn i Victnan. På basis au

I:N L:s Politiska Program ctcb da t'cm punleterna, sotrr

iiverensstämmcr metl Demoleratislca Repwbliken Vietnams

rcgerings t'yra pwnleter. Lägger LNL t'ram f öljande prin-
cipcr t'ör och bwvwdinncbållct i en lösning på det sycl-

z,ietnamesiska problemet ocb f ör ,xtL åtcr'.rpprätta t'reden i
\lietnam:

1. Att rcspcktcra det vietnanrcsiska folkcts funciattrcn-
tala nationclla rättighetcr, dvs. oberoctrde, sr,tveränitet,

enhct och territoriell integritet, sonr crirä;rdes i i954 års

Genöveavcal om Vietnan'r.

2. USA:s rcgering nåste dra tillbaks rlla USA-trupper,
nrilitär pcrsonal, vapcn och krigsmatcrirl, som tillhör dc

andra utländska ländcma i USA:s läger {rån Sydvietnarn,
upphöra n-red allt kränkande av Syclvietnarls och DRV:s
suvcränitct, tcrritoriunr och säkerlrct.

3. Dct victr.raurcsiska l-olkcts rätt att fiir-.r'ara fostcr-
lanrlct är allir folks heliga, oför1'ttcrliga självfiirsvarsrätt.
Friigan our dc victuanrcsiska väpnaclc styrliorua i Syc{-

victnanr skall lösas av clc victnar.ne sisk;r partcrna själv a.

4. frolkct i Sydvictnanr löser själva sina cgna affärcr
utan utländsk inblandning. De beslutar själva on-r Syd-

vietnams politiska regim lierlonr fria och allmänna derno-

kratiska val. Genorlr allmänna och demokratiska fria val
kommer en konstitutionell represent.ultförsarnling att
sättas upp, en konstitution utarbetas, crl sydvietnamesisk
koalitionsregering installeras sorn spcglar alla sociala

skikts nationella harrnoni och breda enJret.

5. Under perioden mellan återupprätta.ndct av fredcn
och de alln-ränna valcn skall ingct parci påtvinga dct syd-

victnan-rcsislia foliret sin politiska regin-r.

De politiska krafter son-r rcprescntcrar olika sociala

sliikc och politislia tendenser i S1.dvietnanl, sonl står för
f red, oberoende och neutralitet, inklusivc dc pcrsoner
sonr arr politiska skäl rlåste leva utomlands kommer att
ta upp sarntal för att sätta upp e n provisorisk koali-
tionsregerins som grundar sig på principerna av jämlik-
hct, clcurokrati och önrsesiclis respekt nrcd s1'ftc att upp-
nii ctt frcdligt, obcr,,rcnclc, dcrnolirirtiskt ocl'r trcr.rtralI
Sl dvictnanr.

liiljanrlc
Llpplllltcr:

A) Att vcrkställir tlc iivcrcnsliotnnrclsc;' s.rttt bc,sltttas

angäer-rde tillbakadragandct av USA-trr.rppcrna ocl'r clc

ör,riga utländska trlrppel'na i clet anrcrrkrnska lägrcr ctc.

B) Att uppnå nationell cnl-rct och en brccl förening av

alla sociala skikt, politiska kraftcr, nationaliteter, reli-
giösa rörelser och alla personer oavsctt cleras politiska
uppfattning och förflutna, föruts,rtt att dc står för fred,
obcroende och ncutralitet.

C) Att uppnå breda dcn-rokratiska frihetcr - yttran-
dcfrihet, pressfrihct, nrötesfrihet, trosfrihet, frihet atl
bilda politiska partier och orgatrisationcr, frihet att dc-
nlonstrera etc., att frigöra dc personer sol'I1 fängslats av

politiska skä1, att förb juda tcrror, hämndaktioner ocir

diskrin-rinering av folk sorn sar-narbctat r-ned någondera

siclan och som nu befinncr sig i lanclet cllcr utomlaltcls,

cnligt 1954 års Genövcavtal onr Victnam.

D) att hela hrigsskadorna, åtcrupprritta och utveckla
ckonourin, åtcrupprätta folkcts tt.rrutelr liv och för-
bättra tlcn arbctanclc bcfolknit.tgctrs lcvnldsvillkor.

Ir) Att hiilla fria ttch clcnrokratiska allrrr.irrrtt val i hcla

Syclvictnanr rrrct{ syftc att uppni clcr s;'clvicttrrrtrrcsislia

folls.cts rätt till sjiilvbcstärrrnrattclc, i i-ivcrcnsstämttrclsc

nrcd innchållct i clc fyra punktcrna ovalt.

6. Sydvictnanr kot.t.tt.ner att föra cn fredlig och ttctrtral

utrike spolitik:
Gott grannförhållande nred I(onr-rngariket Kanrbodja

på basis av respektcrandet av Kan-rbodi:s obcroende, su-

vcränitet, neutralitct cch territoriella integritet inom dess

nuvarandc gränser, gott grannförhållande med Konunga-

rilret Laos på basis av rcspekteratrde av 7962 års Genöve-

avtal orn Laos.

Att etablera cliplor-natiska, cl<ottot-niskl och kulturclla
relationer med alla iändcr, oavsctt deras politiska ocir

sociala regirl, inklusivc USA i övcrcnsstätrlr.rrclsc tlccl
clen frcclliga sarnexistettsens fent principcr: Omsesiclig rc-

spekt för obcrocndet, suvcriinitctctr ttch clen territoriclla
integritctcn, ickc-aggressiou, icke-inblartclning i de in-
te rna aff ärerna, likhet och örnsesidiga {ördelar, frcdlig
samexistcns, atc acceptera ckonomisk och teknisk hjälp

utan politiska villkor från vilket land sor.n helsc.

Z. Ätcrförening rrv Victnanr trpptrås stcg för stcg gc-

ntrrrr frctlliua rrcclcl, rrrc.l .lisliussitltter och överctrskolt.t-

nrclscr nrcllan .'lc n,ii z.()ncrnil utatr r,rtliitrilsk in[rlirncln itrs.
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i'Nl.:s tio punlitcr

Uncjer tider-r r.rpprättas nrellan clc två z-()nerna norr.nala
rclationer på alla onrrådc'n på basis av ijrrscsiclig rcspel<t.

I)or nrilitära clcrlarkationslinfeu nrcllarr clc tvä z-()ncr-
na vicl lZ:c, breddgradcr.r, sorrr upprättaclcs cnl. 1954 irrs
Genör'cavtal, är cnclasg xy provisorisk Ii araktär, och är
intc pä något särr cn politisk cllcr rcrritoricll gräns. I)c
två zoncrna övcrenskonrnler onr dcn clcrniiitariscradc zo-
r.rens rcglcr, och arberar Llt n-rodalitetcr för komrrrunika-
tion övcr den provisoriska rrilitira clcnrarliationslinlcn.

8. Enligt 1954 års Cenöveavtal onr Vicrnaur konrnrer
de två zonerna Nord- och Sldvicrnarl undcr tiden för
clen f redliga återf öreningcn av Vietnar-r-r, arr avstå från
att ingå militära allianscr med fränrmencle länder, inrc
tillåta några frär-r-rr-nande länder att hålla militära baser,
trlrpper och rrrilitär personal i rcspektive omrädcn, och
att intc erkänna skycid från någor lancls rlilitärallians el-
lci block.

9. Att Iösa krigets efrerföljder:

A) Pirrtcrn:r förhandlar om frigivanclet rrv krigsfång;rr.

ll) USA:s regcrinq rråsrc bära fLrllr ansvar för förlus-
tcrna och förstörelscn sonr clcn har förorsakat det viet-
nanresiska folkct i båda zonerna.

10. Parterna övcrenskonmrcr onr en internationell över-
virkning av tillbakadragandct från Sydvietnam av rrup-
per, r-nilitär pcrsonal, vapen och krigsnraterial från USA
och de övriga länderna i det amerihar-rska lägret.

Principerna och innchållec i den ovannämnda lösning-
en bildar cn fullständig enhet. På basis av dess princi-
per och innehåll uppnår parrerna förståelse för atr verk-
ställa överenskornrnelser i ovan nämnda frågor rned syfrc
att stoppa kriger i Sl.dvietnarn och biclraga till atr åter-
upprätta freden i Victnarn.

riii{

tr;
l\l

clet gällcr och vart de är på väg och således bedöma
när man behöver sölia skydd. Hor-r sadc atr de gifter
sonl fälls över riset ofta kan oskadliggöras genom art
man släpper på \rattlter i bevattningskanalerna och
tvättar riset . . . kvinnorna år ourtrötrliga vakrare.
FIon sade att med ris och fisk och maniok't kan man
leva vidare länge om det är nödvär-rdigt.

': Nlarrittk är' rote rr ar r'n i tr()pikcrn.r r anlig pllnt,r,
viircr srrabbt oclr är- l.itt atr lnriitr;r. \'i liiinncr dcr.r
t.rp;()l\igr-\ It ,tclt s,,rl] ilrr()\\ l (Jt.

SK,V:s Vietnarnmöte i Stockholm
Ti'å ledande kvinnor inonr I;NL korr rill Svcrigc
den 6 juni, inbjudna :rv Socialdcnrolii'atiska kvinno-
förbundet och Svenska kvinnors r,äns'cerförbund. Den
ena, Liu Thi Lien, ar Lårare till yrket, den andra,
Ma Tbi Cbu, farmaceur.

Den senare berättade om livsvillkor-en i Sydviet-
nam just r-ru.

Hor.r talade or-r-r dc underjordiska skyddsrurrmerr
och gåugarna iflcra r'åninilar. Ho,'r lrerättadc orn
hur är,cn srlå birm lian höra på ljuclct i,ilka flygplan
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Dikt till Vietnarn

Allför länge var ni bara
en västlig frågeställning för oss
en abstraktion
de allierades lön och rättigheter
i ffärran ffärran östern
Om de ville ha Vietnam
var det inte för mycket begärt
efter allt vad de, de allierade
gjort för oss i norra Europe

Och även om rekryten från Senegal
stod i sina första skor, &r -54,på vår hetaste utrikessida
med halsbandet av snäckor
utbytt mot franska patroner
och hans ögon frågade oss

om vi verkligen behövde
att han dräpte sina barfota
bröder i Vietnem
om vår frihet verkligen krävde
att han sköt på sig själv
så långtifrån sitt Afrika
så långt från norra Europa
hans ögon förföljde oss

i en bild från Dien Bien Phu

- Så var ändå Churchills svett och blod
vårt immiga skydd de åren
mot all världens nakna ögon
och Viet Nam blev så fjärran och tunt
som en pappersremsa
vars enda uppgift var att bära
'W'instons nobla adjektiv till Ike
om den galanta strid
som våra franska allierade. . . etcetcre

Och sedan - de gröna baskrarnas laboratorium
USA:s arv och dilernma
i en otacksam världsdel
Vit Nam som bas och marknad
oeh råvarukälla
Ett Viet Nam instängt i Pentagons terrner
hindrande världens folk
att möta Viet Nams människor

Försenade ser vi er
Viet Nams eget ansikte
Vietnams människosyn
ännu kan vi inte hylla er
så som ni förtjänar
ännu är vår häpnad stum
ännu kan vi bara stamma:
å härda ut... var som ni är...

Stora delar av er fosterjord
är nu så öde
att en man ej kan klä sig i grönt
för'att dölja sin mänsklighet
för Pentagons kobra i skyn
hans kamoflage blir aska och ler
Men innanför avbrända trädets skepnad
bultar ett hjärta
iublar en människa
segrar en helt ny mänsklighet

Vi har sett FNl-soldaten i grottan
trampa fram ljus till en lampa
ur en cykels dynamo
medan läkaren skär bort
USA:s dödliga järn
ur kamratens kropp

- så befriar ni er

Och långt under markens yta
så djupt att Fentagons gifter
cch hundar ej når dit
sitter mödrar i vår tid
är 1969 efter Marias nedkomst i stallet
och ammar sina barn
sjunger visor för barnet i världen
orn en oförgiftad luft
om faderns återkomst
kär:r barn en dag
ska vi gå upp i dagen
medan det är ljust

Utplundrade i alla länder
från Harlem till Hackas
från Senegal till Sao Paolo
från Korfy till Orlando Vest
all världen häver sig
med Vietnams hjärteslag
detta folk som gör ett nytt
jordeliv möjligt
och åtråvärt
Vietnam moder
som du sköljer dine risfält
frie från giftet
tvättar du vår människosvn

Sare

I)enna clil<.t sorl Sara Liclr-nan lästc vicl \,'ictnarn-mötet
clcn 1O jurni haclc hon skrivit mccl anleilnir-rg av bcsökct
friin Svclvictl)anr.

-) -)



SOMMAR UTAN FÄGLAR

På sommarcn 1966 intcrajuadcs l[adame Soong
Ching-ling i Pcking av IIan Suyin. Intcrajun
so//t trycletes i Eastern H orizon publicerades
med fart'attdrens tillstånd i "Vi kvinnor" nr
1, 1967.

År 1968 bade "Vi kvinnor" en artibel med
titelTt "Kinahänndre". Den bantllade om An-
na [,ouisc ,Strong, Rcwi Alley ocb Han Suyin.
I)är taladt's ont I{ctlt Suyins bok "Kina iir
200 1".

Nw har "Vi mänskor" lått cn rcccnsion da
Han Swyins scndste bob, "Birdless Su.mftrcr"
som jwst kommit ut på engelska. Recensionens

t'ört'attare bar nyss trällat Han Suyin både i
Stockholm, London och Ilong Kong.

"sonlrar utan fåglar" är troliger-r ctt liinesiskt ut-
tryck för en långvarig sorg och eu trist villfarelse.
Dct skulle i så fall stiir.nnra bra iu på Han Suyins
senaste bok "Birdless Sumrtter". Detrna långvarige
sorg bar författarinnan på unclcr irrcr-t 1938-1948.
Hela clenna tid lyckades hon docl< bcvara sitr tro-
het rlot sig sjiilv, nrot vacl hort vrlr och vacl hort
blev alltmer övertirgad onr utan verje fiirhclppning
onr bclrinins eller iirrr cllt.r f<irståclsc.

Under sin henrresa från Europa där hon studerat
nredicin träffade hon år 1938 på båten hem till Kina
en ståtlig ung man som kom att föräildra hennes liv.
Hon var redan förlovad med en eui:op6, men den
unge nannen fönnådde henne att slå upp denna för-
lovning och gifta sig med honom så fort de kommit
i land i Hong Kong. Sanrtidigt övergav hon även
sina medicinska studier.

Boken kunde ha blivit en protestboli nrot nrärr-
ncn sonl ständigt för krig, terroriserar och våldför
sig mot andra. Författarinnan registrcrar i stället
lugr-rt härrdelserna. Steg för steg underkuvar japaner-
na det kinesiska folket, allt efter som dom rycker
fram från 11orr, mell samtidigt för den imbecille
Chiang Kai-shek ett lika förödande klig mot sina
egna landsmän och framför allt mot kommunisterna
under Mao Tse-tung.

Pao, författarinnans man, visade sig vara medlenr
av Blåskjortoma, Chiang Kai-sheks fascistkader. Av
sin hustru fordrade Pao full underkastelse, hon skul-
le lära sig tänka enligt order och hon n-råste framför
allt lära sig tiga i sällskap med män. Enligt Kon-
futes lära skr"rlle hustrurr städse vare manneu un-
derdånig. Pao visade sig inte bara bara en fanatisl<
patriot utan även en karriärgalen officer sonr ställ-
de sig upp och slog ihop klackarna så fort någon
nämnde Chiang I(ai-sheks iranur. Han förebrådde
sin hustru för att hon varit förlovad nred en europd
och han kritiserade henne för hennes utrnanande
sjiilvständighet. Hon stod tappert emot och orkade
ävcu nred att skriva sin första bok sonr rraturligtvis
gjordc hennes t-uan ursinnig.

"Birdless Summer" utgör tredje cleler-r av FIan
Suyins stora självbiografi som inte bara skildrar
hennes liv utan också det kir-resiska folkets öden och
äventyr. Hon ger oss troligen en mer initierad bild
av Kina i går och i dag än någon annan, dels därför
att hon är kinesiska och tidvis bor i Kina och dels
för att hon älskar sitt land och sitt folk så högt och
uppriktigt. Santliga hennes böcker fylls av skakar-r-
dc skildringar av krig, hur-rgersnöd, sväit och omänsk-
ligt lidande i de stäir-rdiga inbördeskrigens och olyc-
kornas Kina. Hennes far var kines lnen rnodern va;:
belgiska och deras äktenskap er-r tragedi. Medan n-ro-

dern födde och skötte om sina fem barn arbetade
fadem vid järnvägen i Peking. Han tycks mest ha
varit sysselsatt n.red att ställa i ordning spåren efter
de rlånga tågplundringarna.

I derrna miljö växte den lilla flickan upp och hon
kunde inte undgå att betrakta händelserna i sitt land
sonr brutrrlir ingrepp i familjens och clet kinesisk:r
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folkets liv. .|apan erör,rade Nliurchuriet nredan Chi-
ang Kai-shek hela tiden retirerade. Hon började stu-
dera medicin i Pekir-rg och fick 1935 resa till Euro-
pa för att dår fortsätta sina studier. Men 1938 ärer-
vände hon till Kina. Äkter-rskapet rned Pao med-
förde att hon måste följa honom på hans flykr un-
dan de japanska bomberna. Denue man sorl hon tål-
modigt höll sig kvar hos skröt ständigt om sina
bragder utarl att han någonsin varit vicl fronten. Är
1942 utnänrndes han till militärattachi i London.
Irrån ett söndersargat Kina korn donr till ett krigs-
harjat London där Pao fortsatte a-tr slirävla och
terroriserade sin hustru. 'Iill slut far.rn han ingen an-
nan utväg än att rymma till en väninna och hon
återvände inte till sin man förrän han lovat henne
att hon fick uppta studierna i medicin.

Nu hade också krigslyckan både i Europa och r

Asien svär-rgt. Hitler hade begått självmord och
Chiang Kai-shek hade börjat rerirera för Maos trup-
per. Pao kallades hem medan hans hustru stannadc
för att fortsätta sina stuclier. Efter en tid fick hon
ett n-reddelande om atr Pao stupat vid fronten. En
tid ser-rare påstod någon att har-r skjutits av sina egna
soldate r.

I Han Suyirrs bok "Kina elr 2O0l." får vi veta nlyc-
ket om vad som verkligen skett och iortfarande sker
inom det gigantiska landets gränser. Före revolutio-
nen var det kinesiska folket ett utskällt tiggarfolk,
krypande i smutsen på marken. Efter revolutionerr
skedde e11 stor förvandling. Tiggarfolket reste siil
upprätt, blev människor, började tro på sig självt.
På mycket kort tid var landet befriat från svält och
urnbäranden. Framgångar och n-rotgångar or-nväxla-
de och kulturrevolutionen kom som el1 stor själv-
prövning för folket, en djupgående självprövning
som gick rekt igenonr hela den uug.l generationen.
Denna ungdom är Kinas styrka, skriver Han Suyin,
den är inte en ungdorn till vilkcn man säger: roa er,
rök nrarijuana därför att livet ändå inte ger er nå-
got. Den är en ungdonr som är medveten om att den
kan skapa en bättre värld åt sig sanrtidigt som den
hoppas att den övriga r,ärldens ungdom i sin tur ska
nredverka till att skapa cn ir-rternationell sanrför-
ståndsvärld.

Folkmängden i Kina ökar kraftigt, tillriicliligt
mycket för att man skulle kunna bygg" fen-r jättc-
städer varje år. Mer-r clet gör rnan inte. I stället min-
skar nran irrr'ånarantalet i de städer som finns genom
att placera folk ut i små s. k. folkkommuner. Man
räknar nämligen kallsinnigt r-ned att USA och är'er-r

Soviet kommer att atonrbonrb:r Kir-r;rs alla storstäder.

Sonttnrrr utan ltåglrrr

Landsbygden iir rnirrdre sårbar ty larrdcts inre domi-
neras :rv höga bcrs och otillgiingliga trakter utan vii-
gar och utan broar, svåra att forcera med tulrga va-
pen.

Tredje viirldskriget har förreste n redan börjat,
skriver Han Suyir-r. Detta krig är rasernas krig sam-
tidigt som det är ett krig n-rellan fattiga och rika na-
tioncr, n-rellar-r denr sonr äger allt och dcr'r sorn ingen-
ting äger.

I Kina är självkritiken ett levandc elernenr inon.r
sjiilva revolutior.reu och cn författarcs uppgift, Han
Suyir-rs, blir diirför arr tala Llt, intc tiga, ty själva
tigandet är brottsligt. Äver-r om nlarl inte tillhör en

grupp eller ett parti utan har en egen individuell
mening måste rnan hela tiden uttala den. I dagens
Kirra avrättar man inte oliktänkande, som n-ran gjor-
de i Staliirs Sovjetryssland. Men man Lrtövar en hård
kritik, fran-rför allt rnot trögtänkandcrs byråkrater.
lnom militäreir är gradbetcckr.ringama borttagna för
att en general ska vet;r att han iindå bara rir en sol-
ciat.

Vad sonr utspelas i Kina iir niäuniskans dranra
på jorden, säger Han Suyin, Kina har lärt av andras
misstag och går därför sin egen väg för ;rtr skapa en

n-ränniskotyp sorlr intc fn-rktar dcn s. k. nrakterl utall
ständigt trotsar deu. Utanför Kina ser Han Suyin
en värld full av vidskepelsc och clesper;,tion, en värld
sorn inte längre existerar annat iin soi-n krar-rrpaktige
försök att återuppliva sig sj:ilv.

Ingen kan l;ingre varA ncutral. Fr:rnrtiden tcr sig
knappast ljus, tidcn franr till sckelskiftet komnrcr art
vara fylld av liatastrofer, l<rie och r'åld. Frarntiden
är en smältdegel i vilken hela nriinskligheten kommer
att omdanas i en eller annarl riktiring. Ingenting
korrmer att förbli vid det gar-nla. Det r-rya kommer
också att ligga på det etiska planct och förnyelsen
kommer att kräva nya krafttag av varjc ny genera-
tion som växer upp. Vad som sker i Itina är fram-
för allt en kamp irrom ir-rdividen själr', man måste
ta ställning till frågan onr den andlige utvecklingerr
ska gå hand i hand med det nratericlla framåtskri-
dandet. Ty son-r en mär-lr-riska tänlier, så handlar hon,
skriver Han Suyin och citerar därnrcci Mao.

Mao har förstått kvinnornas betydelse och på derr

punkten håller han inte med I(or.r Fu-tsc - och tyd-
ligen inte på någon annAl1 pur-rkt heller. Som vice
ordförande i republiken Kina fungerar en kvinna,
närnligerr änkan till den leger-rdarisk: känipen Sun
Yatsen, hon heter Soong Ching-ling. Hon ir den
märkligaste kvinna som Flan Suyin nrött. Hon stöd-
dc sin man och tos avståncl från sin fiirnrögna familj
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Sonrrnar utirn fåglar

för att hängivet tjäna sitt land. Ho,i höjde sin röst
1927 och fördömde Chiang i(ai-shek som erl förrä-
darc av sitt land. Hor-r tog även avsrånd från släk-
ten som orättrnätigt roffat åt sig sinr rniljoner under
vanstyrets tid. Ching-ling förblev den cnda sant
kristr-ra av dem alla. Hon blev republikens vice ord-
förar-rde medan hennes släktingar rog sin tillflykt
till Hong Kong.

Jag har samrlarlträffat med Han Suf in två gånger,
cn gånu i Lonclon och en gång i Horrg I(ong. Hrln

inrponerade på niig storligen, en livinna r-r-red etr
skärpt intellekt och etr brinnande engagemang i

världshändelserna sanrr ett pålitligt självförtroende.
-|ag ser i her-rne en framtidens kvinna, en av de n-rånga
kvinnor runt om i viirldcn som övcrrygat nrig orn
kvinnornas möjligheter atr förändra vår värld.

Valter Edenrud

Birdless Summer. Av Han St1,in. -fonathrrn Oapt.,
[-ondon 196U. 347 sid. lll. Pris ]5 s.

i-++++++++*+***++++++++++++*+++*+*+++++-++++++++*++++++++++++++++*++++**+*+++

Kate Fleron om kulturreuolutionen
"Något liknande har aldrig hänt i världen", säger
"I'rit Danmarks" redaktör liate Fleron i e.n receu-
sion av en antologi onr kulturrevoluticr-rcn i I(ina.

Hon säger vidare att denna sarnling av artiklar
oclr essäer är en välgiirning för all.r sonr har insett
att denna revolution rrv cr.l civilis;rtiori iir s;rnrticls-
historia av enaståendc fornrirt.

Hon pår'ninrrer onr atr I(inas bcfriclsc 1949 scnr
var cn händelse av cnonn bctydelsc för nriinsklig-
heten blev nästan förlrigången i västvrirlcien, den pas-
sade liksorl inte in i schemat. Man trodcie att Chiang
I(ai-sheh på Irorn.rosa skullc ordna det hela igen -fortfarande är ju hans "Kir-ra" der enda sorn erkiinns
av FN! ... Om kulturrcvolutionen har vi fått höra
r-llera, inte minst från Hong-Kong, telegrarn i rr-rängder
om hur det hållit på att urarta . . . Mcn Kate Fleron
menar att vi torde veta lika litet on"r Itulturrevolutio-
nens betydelse som vi förut vetat om rcvolutionens
tidigare faser. Vi kunde därför behör'a en svensk
översättning av antologien, tycks det mig.

Apropå detta vill j^g framhålla att "Frit Dan-
rnark" är en politisk mår-radstidskrift sorn inte har
någon rnotsvarighet i Sverige. Den startade under
världskriget och ar fortfarar-rde i hög form. Man
skulle gärna vilja önska den några ficra svenska li'i-
sarc.
I(ulturrevolutionen i Kina. En anto'logi redigerer av
Ellcn Brwn og Jacques Hersb, Forlagct Rhodos. 25
sider, inkluderet et annex bl. a. nred lironologi l(ine
og Marxismen og vejledencle biografier. I'ris 22 kr.
I:rit Danmarle, Ltvendelstraede 8, 1,162 Köpenhamn
K. Giro 4084. Halvårsatrorlnenrcnt lir 30: _- (dan-
sk rr).
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Den kinesiska utmaningen
Författaren Tore Zeiterholm har besökt Iiir-ra gar.rskr
nyss, senast tycks clet 1 96(>. Hat't ski:iver i ,in bokl
"För oss, för det rilia Västerlander, för er-r allt större
sliara intellektuella, konstnärer, unga radikaler och
obotliga drönrmare har det fartiga l(in,r blivir en Llt-
nraning, därför att cle har återuppr;ittat den ganrla
ntopicn onr e11 ny nränuiska." l(ulturrevolutionen
fornrulerar denna utopi med kraft. "På en handfuli
år i etr fattigt krigshiirjat lancl har liir.reserna skapet
cn nroral sonr våra söndagsskolliirrri'c och scoutleclarc
linappast vågat clrönrrlA or-r-r."

Boken hävdar att Kina är en utopi även för oss

diirför att de är på väg nror ert hunr,rnare samhälle
och författaren rreuar art är'en för oss räddningen
är' att ändra färdriktning.

Jag kunde fortsätta länge rred citat ul denna bok
sorl gripit mig djupt icke mirrsr däriör att den ger
r-rttryck åt vad jag själv tror är sanningen om Kina
just r-ru. I denna tidning har vi som läsarna vet upp-
repade gånger citerat kinakärrnare vill<a delar Tore
Zetterholms och n-rin inställnir-rg.

Natr"rrligtvis vet vi ingenting om hur det konrnrer
att gå. Vi kan bara hoppas för världcns skull.

"Iugcn utopi är mer anspråksfull ärr den om en
ny nänniska och ingen är mer förförisk. Alla stora
religioner har rest den och alla har seit clen vittra
siincler. Nu förkr.rnnas clen av det rötla I(ina.

A. A.

Dcn kinesiska utmaniugen. Av Tort: Zetterbolm.
Pan/N'orstcclts, Stockholnr 1969. 154 sid. Pris kr
12:54.



I stället för recerrsi.on

$ara lidman
Våinner och u"vänner

Bonniers

"förord
Järnförelscr, lilagon:å1, slags-

nrålsreferat, beskyilningar, insi-
nuationer, vredesutbrott, vägfrå-
gcl', utsagor, äggskal, världsbanks-
nrål och skrov utan måI, avslöjor,
fosterlandets förhålla-nde till frär-n-
n',ande, särskilt Thailand, två el-
lci: tre siCor hat, fem till tio kär-
lclidbevis medborgcrligt, r-r-rot-

villigt och ohejdbart nedtccknade
trrrder iren L964-68.

Sara"

Vilket iirnebär: artiklar i AB,
DN och Vi och tal vid mötelr
onr Vietnam, Sydafriiiabojkotten,
svenska företags företag i u-län-
dema, srrenska prcsscns attityder
och anall.scr, Sentabs r'ägbygge,
atrierikanska desertörer, regering-
en och ungdon-rsdelnonstrantenla.

Alltså ett urval aY Sara Lid-
inans viktigaste artiirlar: de senaste
fctn årcn.

Det n-rcsta har rl:rn läst reclan
ni.i.r' det skrer.'s cller hört när det
sr1s. Och om mA11 inte läst/hört
ju,st clet känr-rcr de liesta (åtrnin-
stolre av dcrr här tidningens läse-
i.^r'ets) till de problcm och händel-
sci: sour trls upp. Detta inte sap;t

sonr kritil< a\r Sar:r [.idnrar.r, för
riiir hon shraa det r.ar det nytt el-
lci niistan-r-rytt, inlcddc ofta crl
clebatt eller r.ar ctt vilitigt inliigg
i cn. Tvcksanrhetcn giiller iclin att
på dct hiir siittet sanrla ihop tid-
ningsertililar i bokform. (Om nran
intr: ar ute i Iittcratr-rrhistoriskt
syftc, För att gc en bild av för-
fattarcn som publicist). Vettigare
\iorc i så fall atr. gc ut billiga,
snrrbbproduccradc häftcn med ar-
tililar kring eti visst ämne, inte
a\r en viss författ;rre. Nu får man
e,n obehaglig kiinsl;r a\r att Vänner
ocl; n.-u,änner gjorts för att fi;rla-
gcr r,ill åka snålskjuts på det säl-
jande förf attarnen-]rle t.

Dessutom blir en sådan här boli
orättr.is n-rot författa.rcn. De ls 1e-

rrcr den i ctt slass valiuum, efter-
s<'m artiklama ryckt:; ur sitt sam-
nr:rnhang: mAn får bara hörar den
cr,es l'epliker i ett pågående san-t-

tal. Dels diirför ltt just det man
giliar hos någon kan förvancllas
tili något ncgativt när dct Llpprc-
pas gång på gång (jag upplevdc
srnnra sak med IV{ypd^1t Skrift-
strilhiing). En av de fina sakertra
mcd Lidrnan är att hon är så in-
tcnsir', så fylld av l<.änsla, så myc-
lir-'L nränrriska (det är sviirt att sä-
g,r- bara Lidn"ran, litc lättare att
siiea Sara Lidmar-r, meu allra na-
tr-rrligast att bar,r säg;r Sara, solrl
l-rcn själv undertecknar sitt för-
ord). Merr just de egeuskaperna
l..ornmer farligt nära ett slags pa-
tos niir dc upprepas orn och om-
igcn på ungefär samlna sätt, som i
Vi:nrie;' acb u-a"inner. Det kom-
nrer nära den slags rneclkänsla hor-r

sj;ilr, kritiserar: att väc{ja till käns-

ior rir farligt, cftcrsoni det enga-
qelxans man väckcr lätt dör ut,
oni det inte fyils pii med fakta
och kunskap. Det är inte n-red-

l:rinslan utan sanr-ringskiinslan vi
slia nå: det är irLte ödets olikfai-
landc lottcr sonr skapat orättvisor-
rra i värlclell ritall clionomiska 7a-
gaf.

Viilitr ircnar Bc''nniers skir köpa
bclien? Sara l-idmans rränuer och
u-vänner har egerrtligen redan läst
dcr-r. Men clet finns ju "cn bra
r-i-rarlinad fcir vänsterlitteratur".
V:inster iir fortfarancie innc. Och
därför lönar dci sej arr ge ut inte
ba.ra nrarxismens och socialismens
lilassiker, inte bara Iiällitteratur.
Utarr också gingbrra vlirtstertr:.ttttu,
sorll i-iran kan riikna med att en

cLfi'us ocl'r alh-r-rär-lintresserad pu-
blili liöper. Nlan kirn t. o. n'r. kosta

i.å sej a.tt göra rlcn lritt billig, ef-
tci'som den iir rätt ofarlig och
diirfor gäma får nå ut till en bred
publik. (Sara l-idmans farliga bok,
Oiin,a, kcstar dären"rot så rnycket
sir. :rtt marr effektivt hindrar deu
itLr nå dcn stora publiken.) Och
visst kornnrcr många att köpa
V i::rtner ocl.t u-uäytnct'. Och visst
är' dct lätt att läsa cicn. Och visst
gc;: den en ytlig kunskap. Men jag
undrar om inte Sara Lidman hell-
le skulle vilja att pengarna lades
ire,: på någon av de böcker som
l-.,,,. "::.il,,,,.,.,.Å^-rrul) sj;il\ r.; Li lrqar srtt cl'lgxgenlxllg
och siir kunskap på.

Louise R;'d6n

Vänner och u-vänuer. Ar. Sara
Lidman. Bonnicrs. Stockholm Ig69.
i24 sid. Pris kr 9: 50.
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Folksams nya villahemförsäkring.
fnga bekymmer
för ratt försäkringsbelopp
på villan och ändå - full garanti
mot underförsäkring.
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Kvinnokonferens Rostock
Under Ostersjöveckan i Rostock 6-13 juli ägde runr

en kvir-rnokonferens, som vanligt stinrulerande och

givande. Kvinnornas ocl-r kvinnoorganisationernas

betydelse för fred, yrkesliv och sarnha,llsutveckling

diskuterades a\r delegater från Sverige, Norge, Dan-
mark, Island, Finland, Polen, Sovjetunionen, DDR,
och Västtyskland. Man fick också tillfälle att stu-

dera utbildning, jordbruk och industrier i Rostock-

trakter-r.

Vi hoppas återkon-rn,a med en specialartikel om

sen'iceåtgärder som vi fann rnycket iiltressanta.

Från Sverige deltog 24 kvinnor, bland anuat ord-
förandena för tre kvinncorganisatir-iner: Ingegärd

Fraenkel från folkpartiets kvinnoförbund, Sonja

l:redgard-Sztensson från centerpartiet och Eva Pal-

?nder från SKV.
E. P.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
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Individuell beskattning

Till Statsrådet och chefen för finansdeoartementet.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund som på remiss er-
hållit Familjeskatteberedningens betänkande Individuel,
beskattning (Fi 1969 4 och 5) får härmed göra foljande
utta lande:

Vi hälsar detta betänkande med stor tillfredsställelse.
Redan dess titel Individuell beskattning är helt i överens-
stämmelse med vår uppfattning. Vi har alltid ansett att
kvinnor i samma mån som män äger förmåga att försör-
ja sig genom eget arbete. Det är vår åsikt att även hem-
mafruarna i stor utsträckning är självförsörjande. Vi me-
nar att kvinnornas ekonomiska självstänclighet, grundad
på eget arbete, är en viktig förutsättning för deras jäm-

ställdhet med män i fråga om samhällsinflytande och vi
anser ett ökat kvinnoinflytande vara av stor betydelse
för samhället. Därför är enligt vår mening positiva åt-
gärder för att möjliggöra och underlätta kvinnors yrkes-
arbete av stor vikt.

Vi har tidigare i olika sammanhang berört dessa åtgär-
der bland annat i ett remissutlåtande 28.11 1967 över ett
delbetänkande från Familjepolitiska kommitten.

Lyckligtvis råder det ingen motsättning mellan de åt-
gärder som underlättar kvinnors yrkesarbete och de åt-
gärder som är till fördel för barn och ioräldrar.

Vi anser den individuella beskattningen vara en grund-
läggande åtgärd. Samtidigt vet vi att cien kan genom-
föras endast i samband med vissa andra samhällsåtgär-
dei.

Samhället måste bära de väsentliga kostnaderna för
barnens vård och fostran även före skolåldern. Barnens
vård måste tillgodoses genom ett tillräckligt antal barn-
stugor (daghem, lekskolor, fritidshem) meci skolad per-

sonal. Föräldrarna måste dela barnavården i hemmet 
-ev. kan man tänka sio cieltidsarbete för småbarnsforald-

tdt.

Det behövs propaganda i hem och skolor för att flic-
kor skaffar sig full utbildning utan könsdiskriminering och
utan tanke på att försörjas genom äktenskap.

Det behövs en arbetsmarknads- och lokaliseringspoli-
tik som ger kvinnor liksom män möjlighet till förvärvs-
arbete. Vårdarbete måste enligt vissa regler få gälla som
kvalifikation för kontantunderstöd vid arbetslöshet. KSA-
utredningen måste verka för att nu rådande olika vill-
kor för mäns och kvinnors förhållande till förvärvsarbete
ej blir bestående. De tendenser till ökad jämlikhet som
enligt arbetsmarknadsexperter nu finns måste uppmunt-
ras.

Det är viktigt att - samtidigt som man förbättrar de

lågavlönades villkor 
- 

tillse att kvinnor genom utbild-
ning kan undvika att utgöra en så stor procent av de låg-
avlönade som nu är fallet. Detta skulle ge dem möjlighet
till ökat samhällsinflytande.

En stor vinst med Farniljeskatteberedningens betän-
kande är att det innehåller en så fullständig översikt
över skatteproblemen att ytterligare utredning som skulle
fördröja önskvärda reformer ej kan anses behövlig.

Av de tre alternativ till individuell beskattning som
utredningen framlägger vill vi utan tvekan förorda Alt. I

som är klart inställt på den individuella beskattningen. Vi
delar emellertid beredningens åsikt att de allmänna förut-
sättningarna för en reform av denna art ännu ej torde fö-
religga. Vi tänker då särskilt på att det för närvarande
på många orter ej är möjligt att skapa arbetstillfällen för
alla de hemarbetande kvinnor som skulle önska yrkesar-
bete utom hemmet. Vi tänker också på den äldre kvinno-
generation som i stor utsträckning saknai' utbildning för
ett mera kvalificerat yrkesarbete och ej skulle orka eller
villa övergå från sin vanda varld till en ny livsform.

Härtill kommer att samhällets åtgärder för barnavård
ännu är alltför otillräckliga.

Slutligen har vi att räkna med att Familjepolitiska kom-
nrittön 

- 
liksom KSA-utredningen 

- 
ännu ej är färdig

med sina förslag till åtgärder som måste komplettera
den individuella beskattningen vad gäller barnfamiljer.

Av dessa skäl kan vi instärnma med utredningens för-
ord för Alt. lll som kan genomföras redan nästa år. En

viktig synpunkt för oss är att redan genom Alt. lll "den

särskilda tröskeleffekten då hemmamake tar förvärvs-
arbete har blivit betydligt lägre än vid gällande sam-
beskattning". Vid genomförd individuell beskattning för-
svinner ju tröskeleffekten.

Vi räknar med att alla progressiva kraiter skall ena sig
och tillse att vi ej stannar vid den halvmesyr som Alt.
lll är utan målmedvetet går vidare och undanröjer hindren
för en verklig individuell beskattnings genomförande.

Stockholm den 29 mai 1969.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Eva Palmaer

ordf örande
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F'RÅN LÄSEI{,RETSEN
Svar till "Marnrna,n'

Jag tyckcr nos ciu eick fijr litc hårt frain niccl "nranrrla"
iivert onr lr.rrr barrJ ri:, Lill sin egcrr r'1 *t nrc..l sina bitr-
ra orcl our sin fantasilösa tillr'aro sonr hemmafru.

Me n:
l) börj.rr lrtrir intc irr.,c sirr sir.rlti,.,n ocir r il;.1 lirrtl r'.r clcn?

2) är hon intc ctt offer för crt s y s t c n1 som vi alla
pj nigot sätt är' arrsvlr-ig.r för? F-xcrrrpe l: r i ör'e riärr-
r-rade för cn del år scn åt vår,r on.rbr-rdsnrän i riksdan
att lagstiftl orn befriclsc fr.in pliktcrrra rrrot dc grnr-
la. Så bra: ctt problcm mindrc, tyckrt, vi yngrc. Så

bra: så blir vi intc till bcsvär, tyclite dc äidrc.
Oe h nu tröglr urrrgllli]cs r irl bcsölicn i pcnsiort,irs-

huscu, och samtalsämnc'na clör forr ut. Vi clelirr intc
lät..rt',. .r",'J..^,.

Vad villc vi rlcd våra rcfornrcr? Dcn pr:oblerr-rfria gc-

nre nskrpcrt? Ett s) stcnr soln tog ör'cr r ire personliga
()nl!urqcr' s."t att r i sli rrlic Irilrt.t rrrcJ ett tjäri.r s.r rrrl ckct
pcllgar som möjligt? [ prodr-Lktioncn. Ellcr scrviccn.

Undln för unclan märkcr vi hr-rr systcmct sonr skulle
liurscr.l .lcrr itlc.rlisli,r scnr('n\kilpcn plockr'rr irjert.rt ur
kroppcn på oss oc,h i ställer siittcr in ctt slags I a x a -

r-n c t c r. Vatl bcror dct på att vi blir nrcr ellcr mindrc'
piskadc, antingcn vi vi11 cller intc, att tjäna pcngar:, nc-
ra pcngar? Och på vilkcn procluktion. Till häpnrrdsväc-

kancle stor clcl obcgripliga förcnrål cch clärför försedcla

rrrcd inr-cckladc brultsartvisnirtsilr - r äl irrl.ir.la uppt,ic-
kcr vi ofta att förcmålct rcdclc vi oss bättre utrn. Till
äncli nrcra hiipnadsväckancle stor dc1 på r'apcnprocluk-
tion och på unclcrhåll av värlclcns alla lirig, jrg tijrs
kn.rppt rrärrrrr.r prtrrluktiortcn iör rrpple.i.l rring rv.lcl
stora krig vi hclst stoppar huvcc i br.iskcn fiir.

Irörcbrå intc "ilrr1rrl-n:1" för iltt i.roir gliclit in i ctt
hjärtlöshctssystcrlr, för där,bcfinncr vi oss snilrI a]lc-

såmmans.

"Marlnra" krrn nrrru b,r.r,r ri.l,r att fortsätta självs,-rnc-

ringcr.r. Släng vcckclticlninsarna .rch döcls,r,rckct son-r du
rcc{an föralitar. Sök kontaht rnccl människor i 'liknanclc
bclägcn,hct som din. Ofta finncr clu dcr-n i studiecirk-
l,rr, rlinsa har rc.lirn gått viclare i idcell, kulturcll ellcr
sociel r,crksanrhct. Du vet vä1 o1-n, atr ell vuxcnundcr-
visrrirrq rru lirrrrras gr,rtis oavsctt dct gJller allnränbild-
ning, yrkcsr.rtbildning cllcr or-nskolning? Kunskapsrevo-
lutioncn är sanrhällets stora utnlaning till var och cn

rv oss. Mccl öliaclc insilitcr kan vi lcta oss franr till cn

dräglig gcrr-re nskrpsforn.r. Dc kan hcjd;r dct storir-rdustriel-
l.r liinsanrhcts-vansinnct sonr Iångs,rnrl biirjrr krypa uncicr
skinnct ävcn på oss vanlisr iolk. Vi hållcr pi atc p r ,i g -
l;r s till ctt \ystcrrr av livlöst kalkylcran.lc. Kanskc är
det intc så profitabclt att del:r anclras bckyn-rmer, att ge

ett handtlg för ingcntin*, att studcra för nöjes skull,
art -'bara vara tillsanmans utan ctt nrördande håll-
igåns-tvång. NIen har man blra konrrrrit igenom det trö-
gi'r- 1-rortförct kiinns clct undcrbart r-n c n i n g s f u I I t.

Att rationaliscr,r och automi'rtisera förvärvslivet blir
änclarrålscnligt om man därigcnom kan frigöra tid för
ctt nrcningsf ullt 1iv. Rationaliscringcn och :rutotnationen

unclcr c{cr nnvaranclc lönsarrrhe tssystcmet lcder obönhör-
ligt till metcriell och kulturcll utarmning av människor,

och övcrprocluhtion av allt oumbärliglre sakcr för allt
tvivclaktigarc är.rclirniå1. Vcm tänker på atr varjc onöclig

pinal clessutor-n krävc-r stor dcl av vir r-ivr,bara t i d ?

Varjc rirlile av vår ticl är en bit av vårt liv.

Si'stcnrct gå. mot sin kritiska punkt. Din undran,
"n-li1nrlra", liksonr allas våra bekynrrade frågor, är bara

symptonr. På att nåsot intc står rätt till. I san-r'hälls-

liroppcrr.
f. d. Industrikontorist
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För Vietnams kvirrnor och barn

Gust:rv Fröbonr, po, j.,. 
Ttt'ttPott

I IilCur Lönnstriim, l),'rj.r.
Anny Ohmln, Poljr.rs
Kvibcrg o. Ccntrala SK\'-ald. i

Götcborg
V:rr l.undby SKV-avd. iGöteborg
\r:a Frölunda SK\j-avd. i Cötcbolg
Olof Kolmociin, Riii
FIjaln'rar Johansson, Udrler.alla
Grri Mia Emshcinrcr, Stockholm,

bössinsaml.
Algot Svensson, Kungälv
Brit Hednran, liotcbro
lran Brobcrg, Götcbor*
Gerda l.edin, Stockirol,l
\rilma Andcrsson, Girrcb,r'g
(). F., G<iteborg
Bror Artur Nlagnussorr, Kristianstad
I. Torhamn, Stockholnr
Söder tälje SKV-avd.
L B. Gustavsson, Kolsva
L.ieschen Äberg, Handcn
Allan Niklasson, Göteborg
Västerås SK\t-avd.

**++++*++*++++**++****++*+++*++*+++*+***++++***+++**++*++++ *+*+++*+*******r**
* Kvinnornas världskongress | 969 *
I ) ).,,t1;1q'5g6 deltog dclc'gatcr, obscrvatijrcr och inbjudrra från 2i asiatiska liindcr *
t ls.ririkanska länder ' 17 cr.rropeiska läncler *
* 1+ l;rtinemcrikanska länder s".,-rt {rån Australien oclr Nla Zeelantl. *
I : n,'r',l,rmcrikanska l;ndcr .lO intcrnatir,,rJl"' .,ri.'ritri.,,.r.;r- rlr- rl.'pl'.r"nt...,1.. *
+t+***++*+*++**++++**+*******+*++++++++**+*+**+*****++***+*+* *+**++++++*+*++;

119.167: CS

100: -lOC: -1OC: -
2C0: -l0C: --
2CC: -2C0: -l.5CC: -

Sita Andcrscn, Bar.rdlrirgc;r, bijssins. 126:29
),iils Eriksson, Partillc 100: -Greta Gustar sson, Kclnr,ir 25: -Götcbcrgs SKV-distrikr: Till I{ut}r

Adlcrs r.r.rirrnc 200: -Sr'ängsta SKV-avd., bössins. 1 nrai 172t -Folke o. Ingeborg l.indbcrg, Skär-
holnrcn: Till Glrnnar Gnstavssons
minnc 5C: -Lirrnea Åncler sson, Cötcborg 25: -Air.a Siira, Kimr.ra, listinsanrl. 30: -Sare Liedbcrg, Götcborg 25: --

K,.,n,,.llilil'
Inslmlat fijr de vietnentesiskl delegaternas
uppehälle vid kongressen i Flelsingfors

Transport 3.139: ii
Älvsbc,rgs SKV-avd., Götcborg 5C: -

Nu när hösten kommer måste vi andra sät-
rr crdentlig iert på insrmlingsrrbetet. Hit-
ri!ls i år h;rr vi haft rnöilighet art vid tre
tillfällen ör.'erlämna pengar direkt till repre-(entanter iör Vietnan.rs kvinnoförbund 

-r'åra personliga kontrkter med dem har ju
riket ltterliglre under senare ticl - och de-

';rs glädfe iiver dennt solidaritet med denr
och deras barn är faktislit rörande och bör
\nor-ra oss till iikede lnsträngningar.

l().1Cr nil

Pitei- l\'{unksunds SKV-rvd.
I-ijalnrar .fohansson, Uddcvalla i0O: -"f olda Sandblad, Handcn 50: -Iriirsiilda kort och frin.rärlic'n .118: 

-
r\r(tnor +.+u/: -)-r

Sfcllellen gör över till höslen
Snart l.inrnar solrmrl!:cll ö\ier stafcttpinnen hös-

som lnte saknsr intressc i rese-
sanri-r'r.rnlrrrng. i Sovjctunioncrl är hösten den ner
.iet kr.rlturcllrr lir.et srittcr full fart - teatrar, cir-
kus, konscrth.rllar och många andre slrrg ar,' under-
h.rllrring står då till turistcns ciisposition. Mcn ännn
under höstcn kan man få härliea bad i dcn varma
söcicr n. s;1ttcr ell ström arv folk som skall

Sr':rrt;rhevskustcn för l ckrcation.
INTOUITIST erbjuder flera
ltL'lt- s.lsonr "tcatcrresor",
:)t ..1

ll.l I \ r) ri'\() r

höstturcr i Sovjetunro-
"rekrcatiousresor" och

k.rn bcstiillx cr rcsr all infor-
Schultz.,m.ltion hos Reso, Nyntan E{

itollitirrist silmt andrir rcsc- och turist-
i:r'råcr som sanrarbetar nrccl INTOURIS-|.

Alla upplysningar ges även av
INFORMATIONSBYRÄ
SERGELGATAN 21,

1II57 STOCKHOLM
Telefon 08121 59 34



Den nya
vuxenut-
blldnln
forts
lhöst.
Nu har du möjlighet att studera Ilera ämnen på

det nya, effektiva sättet med hjälp av TRU:s radio-

och TV-prögram samt brevkurser.
Oberoende av förkunskaper kan du på kort tid
skaffa dig kunskaper motsvarande dem som ges

i grundskolan och det nya gymnasiet"

Utökat program
Företagsekonomi Nu
gymnasiekurs, åk 1, kurssta rt 27 .9 i TY
Företagets Ad m i nistration
gymnasiekurs, åk 3 (forts), kursstart 13.9 iTV
Matematik på nytt
grundkurs, kursstart 13.9 i TV (cliagn.prov)
Människor i samspel
gymnasiekurs i socialkunskap, kursstart 20.9 iTV
Psykologi
gymnasiekurs, kurssta rI20.9 i radio och TV
Svenska Nu
grundskolekurs. kursstart 15.9 i radio

Informationsblad om va rje enski ld ku rs
rekvireras f rå tr

126 12 Stockholm 42 Tel.: 0B /44 04 BA

MAMAIA
pGl SeJlr

solnrTlcrren
Ni som hor sporot sistq veckqn
ov semestern!

Äk till solporodiset
vid Svqrtq Hovet!

Nu ör det böst och billigost.

Bqrn upp till 6 år grotis
om två vuxnd medföller.

En veckq från 3452 -
Tillögg från Stockholm 85: -

FOLKTURIST
Bokningar och upplysningar

Vallingatan 37, Stockholm C. T'el. 20 17 92, 2017 94

eller genom alla SRF-byråer.

Exempel:

Möbler för 1.000: -
Ingen handpenning.
Motto: Låga omkostnader.

RECESmöbler
f örmå nligt *:,t"t'i,'å:tl,

1 tr. ner - ovanf. Tegndrg.

Måndagar öppet till kl. 20.


