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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades
Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati
och för kvinnornas likställighet. Ar 1931 utvidgades förbundet så att ett samarbete 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
områden av det ekonomiska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnornas värdighet i familj och samhälle.
Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all
kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt framtidsarbetes grundval.

för kvinnornas deltagande i full utsträckning på alla

År 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left
federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV).
KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljoner medlemmar.
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SVENSKA KVINNORS

Under dagarna 16 till 1B juni ägde iYstad ett kvinnornas rådslag rum kring
frågan om europeisk säkerhet och samarbete. Inbjudare var Kvinnornas Demokratiska Världsförbunds (KDV). 35 nationella och internationella organisationer var representerade och dessutom personligheter frän 20 europeiska
länder. Bland de 56 deltagarna fanns ett tiotal parlamentariker.
Alla hade möjlighet att framlägga sin organisations inställning till problemen liksom naturligtvis också sin egen personliga. Det blev ett livligt och
mycket givande meningsutbyte som gav uttryck för en gemensam vilja att bidra till ett sundare klimat iEuropa för fred och samarbete mellan nationerna.
De problem som kom att dominera debatterna och som enligt allas mening
måste lösas om säkerheten i Europa skall kunna tryggas var följande:
Erkännande av de europeiska gränser som kom till som resultat av det
andra världskriget, särskilt Oder-Neisselinjen och gränsen mellan DDR och
Förbundsrepubliken, respekterande av Västberlins särskilda status som självständig politisk enhet, erkännande av två existerande suveräna stater på tysk
jord, folkrättsligt erkännande av DDR från alla staters sida, de båda tyska staternas upptagande iFN och dess underorgan på likaberättigad grundval, respekt för varje stats territoriella integritet och suveränitet, samtidig upplösning av de i Europa existerande militärblocken.
Man betonade de faror som den återupplivade milltarismen och nynazismen
i Tyska Förbundsrepubliken innebär, liksom också utvecklandet av fascistiska
tendenser i en rad europeiska länder och de fascistiska regimerna i Grekland, Spanien och Portugal.
Starkt underströks betydelsen av fredligt samarbete mellan Europas stater
i folkens ömsesidiga intresse: ekonomiskt, kulturellt, socialt, vetenskapligt
och tekniskt samarbete. I debattinläggen understöddes livligt förslaget om
inkallandet av en europeisk säkerhetskonferens på regeringsnivå i syfte att
finna fram till ett system av kollektiv säkerhet och samarbete. Och det var
samtligas mening att kvinnorna och deras organisationer kan och måste öka
sin aktivitet, öva påtryckning på sina regeringar för att en sådan konferens
V. S.
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Enligt "Regleringsbrev 1970171 Litt. B. Kulturändamå1" adresserat till riksrevisionsverket och utbildningsdepartementet skall under rubriken Tidskrifter
utgå högst 10.000 kr. till Svenska Kvinnors Vänsterförbund, för utgivande av
tidskriften Vl MANSKOR.
Med detta nummer av Vi mänskor följer som
bilaga ett tr1'ckt inbetalningskort.

-

Postgiro 5 13 23

Möte om europeisk säkerhet

kommer till stånd.

Nummer 3 1970

VANSTERFORBUND

Box 3021, 161 03 Bromma
Tel. 08/87 79 14
Sjuhörodsbygdens Tryckeri AB, Borös 1970

Sid.
UR INNEHÄLI-LT:
Dcn n1'a mänskan. Folke Fridell . . . .. .
3
Diktcr av Merope
4
Alva M1'rdal i l{orl
()lof Lagercrantz och Mao Tsetung on-t
5
framtidcn
Kvinnor skall intc rcgera. 'Valter Eden6
rud
6
Tvir kvinnliga prcmiirrniltistt'ar.
T
storf amili. Erlrnd Drhm
Äktcnskap
I
Liten rcsunrö. Beda Krllenberg . . . . ....
Frcclskonfercns i Polcn. Brita Petersen 9
Svcnska Aktionsgruppcr. Ketarina Eng10
berg
Kvinnor son slavar. Barbro Backberger 12
Att gcnombr-vta ett ont system. Rcc. av
14
Signild Hellhagen
Rcvolutioncn går vidare. Rcc. av An18
drea Andreen ...
Supcrtankers i Ostersjön. FIans Prlm20
stierna
Saneringen av den yttre miljön.
22
Kira Busjtujeva
24
Kvinna i Polen. Hjördis Levin .
Livet i en kambod jansk by. Kickan
28
F{ansen
Besök i Nordkorca 1970. Maj-Britt Srnd32
lund och Taimi Tatti
Besök i Kai,ro 7970. Hjördis Levin .. . . 34
36
Musikskola i Alrna-Ata
Individuell mänskohiälp i Amrnan. Ing37
rid Ydön-Sandgren
.......'
38
Trc döda linncr
1

OMSLAGSBILDEN:

Musikskola i Alma-Ata.
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Lilla

Sauleh skall

f)EN NYA MÄNSISAN
Det talas

i

dag så mycket om en try tnänska. Dcn

sorn ska skapa en biittre värlci ocl-r en

i

grundetr atr-

norlunda värdering.

Det är gott så. Om ord är hancllinsens upptakt så
behöver vi tala n-rer och mcr om dctta. Er-r ny lränska
behövs för att göra iivct miiiligt i framticleu, och innan vi handlar nlåste vi tala ured r,trandra.
Meir orn talet är ctt och handlirtgelt cl1 attttAtl -_
vad blir då resultatet?
För nära ett kvartsekel sedan deltog jag i en löst

i

Hclsingfors. Diir var
inga organisatior-rer representerade, men sliilda författare från alla de nordiska ländcrn:r plus R1'sslartcl.
Syftet var bland alrnAt att försöka bild;r ett författamas fredsförbund. .iag blcv valci ir-r i cn kon-rrnitoch så r'itt jala r''et så
tö som sr.ensk rcpreserltant
kvaf,
har jag fortf;rrande det förtroendeuppdraget
organiserad författarkorrgress

fest vi aldrig her hrft rtigr,r kontalitcr cllcr satttmankornster sen dess. Det iir syncl, för frå.grn är
aktr,rellarc nu än någor-rsin.

Ay

er1 e gepdonliil r;1lfällighet

ble

y j"g

nästan

tvingad upp i talarstolen för xtt ge min pcrsonliga
syn p;l hur vi bäst skulle liunna arbeta ftjr frcclen.
Sälian har er.r nrer oförberedd talare stått på erl estrad för att inlecla en diskussion, trcn jag hade scn
länge el1 sorts förn,iviad tro på att erl r.ry och befriad
rniinsL,a också uråste arrr'ända nya metoder för att
nå sitt syfte; i detta fall för att nå fram till eu situation där r.nan inte levdc ut'rder ett stäirdigt krigshot.
Jag r'ände mej direli.t till de r1'ska kollegcnra och
skickade en hälsning mec{ dem hct-n till losef Staiin

mitt förslag var att
det var på hans tid
- och
mecl att avrlrsta Q61,jetgöra ett försök
unioncn. Någon nråste ju ändå börjl dcuna avrustrrirrs" t'rr girr:: onr r i inte alla ska klrirrrrrres till döds
i en allt vettlösarc världsmilitariserir.rg och jag tyckte
att Ryssland låg bäst till ciärför att clet landet i teo-

- skulle
han

rin

representerade

ett nytt

s:rr-nhällssystcnr, som iutc

led av de föråldrades fördonrar och trångs;'nthet.
Jag resoncrade sonr sil, att ctt rrvrustat Ryssland,
likaväl solr ett avrustat Amerika ellcr J(ina, skullc
nrinska rädslan for krig och diirnred öka mänskornas fredsvilja i sArnna takt. E,n avrustad stormakt
skulle inte bli s\ragare utan starkare.
I stället för att vaner,ancira i clcn garnla förhatliga
krigshysterins upptran-rpadc spår som senom årtusenden ba,a lett till krig och nya krig; i stiillet för att
köra rttr-rt med pansarvagnar och atomvapcn vid majdemonstrationerna på Röda torgct i Moskva, så siiulknyta an till kotnle Stalin
enligt mitt reccpt
munismens vackrare sida ocir vädja till folken i alia
länder att tvinga sina reqcriuga-r ett folja Rysslands

exempel. .i;rg tiinkte mcj att ett avrustat och dcmilitariserat Ryssland skullc bli så starkt i våra hjärtan
att ingen krigshysteri ellcr r'åldsmakt i r'ärlden förrnådde rå på den styrkatr.
Det är rrära tjugofern år sen jag höIl Cetta n"ritt
ir-rledningsauförande) nlelt nåqoustans

på djupet be-

varar jag än i dag en viss liolartro till rnitt förslag.
Ar det en utopi, finns inte mycket kvar att tro på.
Aton-rkriget kan aldrig bli ett alternativ _- bara eu
tragedi.

Och det är hiir j:rg vill knyta an till dagcns debatt
on1 den nya mänskan. Att tro på nationeli militarism och upprusti-titt9, terrorbalatts och e tt evigt
tillstånci av hot och rädsla i urngiir-rget liinderna ernellan är ingenting ilytt. I)et är i stäl1et gamtlalmodigt

och konservativt ocl-r utgör inget idealt utgångsläge

för en nf 11i'it-ttP".
När nau talar onr cicit t-rya ntätrskau, så komn-ier
nästan alltid Kina in i blickfältct. Jxg tror att det
iir riktigt så. Och viktigt. Jag tror :rtt i srttudcn förändrade produktionsforner ir nödvändiga för iltt
derr nya ntiitlskal-r ska få det tttrl'ulme hoi-t behör'cr
ocl-r att de kir-resiska försökel'r i der-r rik'tr.ringen iir oerhört betydelsefulla. Meu sat-utidigt n-råste det ändå på
något sätt vara fråga ot-u ert växelverkan här: produktior-rsfomrerna kau inte ärrdras med tnir-rdre än
att den nya mänskan reclatr fir-rr-rs - kanske inte i
praktisk gärning tttett i tledveteuhet och önskeinriktning.

Det är för övr:igt irrte bara produktiotlsformerua
sorn är viktiga utau också vad sou produccras. Man

kan förstå att kineserna jublar ör'er att deras egen
satellit cirkulerar kring jorder-r. Det iir ett bevis så

gott soll något på att el1 socialistisk produktions-

fonn kan var;r ft'augåtrgsrik också på teknikells olrlråde. Risken är att mall drirmed också skapar den
"teknisira n-raktirerust-tit-tg, som ytterligare förstärker
vår ödesdigra felbedön-rning av miittnis[111" - cn felbedön-rning, son Georg Borgströnt så länge varnat
fof.

Det är inte på ryrrdforskningeus or-nråde mau vän-

tar och hoppas på nya signaler från l(ina. Teknisk
maktberusning har vi nter än uog av iindå, och dyrkan av teknikei-r gör det inte liittarc för den uya
mänskan.

Sl'årarc än så iir clet att förstå kiuesertras jubel övcr
viitcbonrbcu, äveu om också dert entusiasluett har sin
rot i gläd jen över teknislia triur.r,fer. Vätebombeu lir

ingct försvar utan ett förintelse n-redel nred global
effekt. Vad som blir kvar är cn fördärvad värld
där det inte finns boplats vare sej för gamla eller
nya n-ränskor.

rad värld kommer att öka i intensitet, med all den
förskjutning av produktionen från konsumentvaror
till produktior-ren av ett destruktivt dödsmaskineri,
som därav följer.
I en kryrnpande värld med sinande r-raturtillgångar
och svältande folk kan en global militariserir-rg bara

till en slutlig katastrof.
Det är i stället här och nu och i jordnära ting Kina
kan och håller pä atr. bli ett föredöme och exempel
för den gamla världen och dess villrådiga mänskor.
Det låter pretentiöst och skrattretande, men jag
skulle ändå vilja sända samma hälsning i dag till
Kinas folk som jag gjorde till Sovjet 1,947: gör något
nytt och radikalt också på det här området. Att släleda

pa vapen till gränserna, att skrämma med atomvapen
är ingenting nytt; det är gammalmodigt och konservativt. Satsa på förtroer-rde i stället, det skulle öppna
en framkomlig värld. Det skulie ge en ny styrka som
kunde bli livsbejakarrde i ställer för skrämmande.
Och det skulle göra det så mycket lättare for alla
oss andra i övriga länder som tror på det kinesiska
experimenter att bekämpa reaktionära krafter.
Utvecklingsoptimisterna från tiden omkring sekel-

skiftet talade lite troskyldigt om en ny himmel och
en ny jord. Genom rymdforskningen håller vi kanlångt hade de rätt,
ske på att fä en ny himmel
- så
fast på fel sätt. Det är inte troligt att de tänkte sej
en massa teknisk apparatur seglande rur-rt vår jord,
eller en och annan död hundstackare i samma bana.

Men en ny jord har

vi ryvårr inte fått

och

kan aldrig få heller. Vi har bara fätt en annorlunda
jord
med fler munoch skröpligare. En lite fattigare
nar att mätta. En nerskräpad och giftig jord, som
några rika länder i kortsynt ha-begär håller på att
göra obeboelig för framtiden. Om inte den nya mänskan kar-r förvandla glupskhet till solidaritet och en
sjuklig egoism till en rättvis fördelning av det lilla
jorden är.rnu kan ge.
Och än är

vi tyvärr inte där. Inga rika länders

ledande politiker vill lyssna till de vamande röster,
som påtalar det orimliga och lättsinniga i drömmen
om det ständigt ökande överflödet.
Också här i landet har vi lätt att blunda för obehagliga sanningar. IJnder riksdagsdebatten om det
r-rya skattepaketet fastslog högerns representant som
err rnålsättning att alla kategorier och socialgrupper
skulle få det bättre. Få sin del av produktionshöjningen.
Har-r blev inte motsagd på den punkten. Miljonärerna skulle alltså få en liten miljon extra, höglöneAtombomber-r kar.r bara bli en styrkemätare i hatets, hotets och rädslans tecken och dess fulländning
och målbestänuring blir obevekligt förir-rtelse. När
rädsla och hat gjort r-rationer och maktgrupperingar
tillräckligt desperata så återstår ingenting arlnat.
Jag tror aldrig ett ögonblick att Kir-ra tänker använda ator-r-rbomber i ett angreppskrig, men det är
lika säkert att de imperialistiska staterna kommer att
använda hotet från Kir-ra som ett argument för ökad
upprustning. Kapplöpnir-rger-r mot en helt militarisea
L

grupperna sin förhöjning, de mellan- och lågavlönade sir-r dusör.

Det låter sig säjas, men har vi rätt och tid att tro
på sagor längre? Sagoberättare kan vara farliga, särskilt om de kornmer från de mänskor vi valt in i
ansvariga ställningar.
Om vi tillsammans kan höja standarden för de som
enligt den senaste låglöneutredningsrapportens mycket sensationella siffror har det allra sämsta utgångsläget, så är det en vacker tanke och en vacker hand-

ling också, men mer än detta komrner vi säkert ir-rte
att orka med om vi ser på lite sikt och n.räter med
internationella mått.
Visst kan i,i tillfredsställa vår glupskhct och säkra
er-r lite fetare bit av kakan n:igra år framöver, nrerl
bara om vi sanrtidigt drar en gräns runt vårt lilla
rikemansland och säjer att här
här vid gränsen
- band; här upphör
slutar allting. Här skär vi av alla

alla sarnlevnadsregler.

Hit fram till gränsen är vi demokrater, jämlikhetsivrare. Några av oss är socialister. Fram till gränsen
är vi allt detta, men inte längre. Där har vi satt vårt
stopptecken, och vårt försvar ska se till att ingen
kommer över bron. Möjligen kan vi tänka oss ett
samarbete rned andra redan rika länder.
Det är sant att vi är givmilda till en viss hårddragen gräns och i vissa situationer. Vi ger rniljoner
åt de som drabbats av naturkatastrofer och skänker
en skärv då och då till u-länderna.

Men allt detta räcker inte när vi har en permanent katastrof ir-rpå knutarna. Eller är det inte en
katastrof när mer än hälften av jordens befolkning
svälter? Kanske ir-rte
inte än på ett litet tag. Inte
för svenskarna som svenskar.
Men för svenskarna som
demokrater, som intemationalister, som varelser med
mänskliga känslor cch förmå ga
dra logiska slut^ttvarit så länge.
satser är det en katastrof. Och l-rar
Jag tror det är angeläget att vi äntligerr irrser detta.
Vi har inga evigheter på oss innan allt är för sent
och all botgöring blir rneningslös.
Jag vet - det som här är sagt är inte populärr.
Det finns tusen
och ett argurnent mot förslager art
vi måste rninska vår konsumtiorr och göra vår produktion matvänligare. Man svarar att problemer är
för svårt; att vi är ett alldeles för litet land för att
ta egna initiativ; att vi ir-rgen skuld har i att världen
svälter; att så som samhällena nu fungerar så är problemet olösligt.

Allt detta är undanflykter och ingenting annat.
Vi har dålig syn och använder skygglappar i stället
för glasögon. Det är inte sant att vi är utan skuld,

och om de nu fungerande samhällena inte kan lösa
problemet så får vi förändra forrnerna så pass att
de kan fungera.

Att förflytta konsumtionsvaror från överflödsområden dit där svält råder ar
borde åtminsto- eller
ne vara
rent teknisk fråga.
Och kan vi mjuklanda på månen så borde vi också orka n-red den
tekniska detaljen.
Detta är en n-rycket angelägen uppgift och tiden

vi har på oss ar inte

obegränsad.

Det har börjat
i dag

skymma för länge sen. Vad vi kar-r och vill göra
han ha stor betydelse för morrondan.
Och för den nya rnänska som ska leva där.

I

Folke Fridell

Föredrag hållet den 28.6.1970 i Samhällsredabtionens
prograntserie "Angeläget" i Steriges Radio. Publiceras här metl t'ört'attdrens ocb Saeriges Radios tillstånd.
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Atva Myrdal i trtonr
I)cn 24 ;rpril lgZO höll Aiva h'lyrdal inför Ceutro
Italiano di Sr-tic1i per l:r Conciliaz.ottc Itrterttationale
i l{orl ett ar-rförirnde nrecl titelri "A Non-Aligned
i.ooli at thc Iluturc of Disirrmalttct-tt" (Nedrustningcns framtid ur icke-blockbunclen syrtpuitkt).
Ilon sadc till en början att hcln såsot-u represetttaltt
för ciet neutrala Sverige vid ttedrustrtingskot-tfercuscu
i Ger-rör'e r,incla sedan 1962 kraftigt försr,arat de ickcL-tlockbundlta stiltcnlas synpilltkter och illtressell. Sonl
cn följd hiirav ha<lc l-ron blivit kritisk r.not supcrmaktenra i neclrustt-tingsfr'ågan.

"L)anna skcptisha instållning har leommit att delas
av- alLa it'lee-blockbtutdna ländcr som daltar

nu l?- aa 25

t'örbondlirtgdr aäldigandc majoritct
lndr d'L, -l'Ai . . ."

a.v-

i

dcssa

liksom da cn öacr-

dc ländc; ailka är ntcdlem-

FIon sirde att Sverige stöder ett it,rliertskt initiativ
från förra, året onr att sli;rpa ctt principprogram för
a\,rLrstnrng. "l)ct -,'ilar pcl j:örutsättningcn ntt god -.-ilja sleall rtlida. Ocb vi kunda intt' arbcta t'ör Lt'-rustning c,m vi intc uppråttböll trots allt optintismcn att
cn L,ättrc t'ranttid kan slet pas t'ör v-ärltJcn. Dct är '"åt'
innan dct iir t'ör st'nt."
sale att t'örsöka

-

'Vacl sonr hittills h:int, fortsattc itott, rir cu gig;rtttisk upprustr-ritrg ocir några knappt nriirkb;rr;r nedrustningsåtgrirde r.

Efter att ha kl;-rrlagt innebörclett av St,erises "ak-

Alvl Nlyrdal ett kort sAlltlttanfattning AV ncdrusttringens föga givande historia.
tir,:r. neutralitct" ger

Ftrou ;ri-rqer sed;rn de ncgatir a litg,irder sont I'idtagits
seclan '1962.

1) Världcns rustnit'tgsLrtgiiter ber;iknrtdes 1962 till
116 miljarcler dollar:, nu till on.rkring 200 nriljardcr.
2) Vissa avaucerade typer ;1\/ striltcgiska vapett har
rikat iiraftigt.

19(',2 fanns det ungefär 250 interkontir-rcntala robotar. Förra året riiknade nran mecl 2.650.

3) U-båtarua hade blivit minst 10 gångcr cffektivare

.

4) Irtir

-

1O

år sctr hrrcle iryra länclcr ör,erljudsplan

nr,r 32.

5)'fack \rarc eielitronisli utrustning (och

attdra

tekniska förbättring;rr) är alirr vapcntyper nrcr effekti va.

I-t-t rintratr pl,rncracl ör,ercttskotrttttelsc iir supertrlaktcnras löfte år 1964 ett mitrsk;r procluktiouen av vissa

nraterial för känrvapentillverkning. Löftet har ej beirriift:rts nrctr i valjc fall har supermaktertla ma'rtcrial
nog.

F.n trcdje åtgiird som ijvcreuskotrts i Gcnör'e 1963
och bekriiftats 1967 getrom eu ittternatiorlell kotrvetltion iir deu att ei placerrr ki-irnvirpen på nrånen eller
anclra hir-nlakroppar eller 1åta dcrr finr-ras i yttre
rymden. Den har luckor. Det finns t. ex. ctt ltytt vapcnsysrenr sol'ir inncbär att kiintvapett k:ru passera
cn bit av sin batta gclroltt )ttrc ryntdcrt.
De åtgiirder som berör superr-naktcrtta itruebiir inte
ctt jota ;rv vcrklig ncc{rustuiug. Det eitd:r skulle vara
presidcnt Nixons åtagande :rtt elinrincr;r biologiska
\rapcn sotn hatr nu erkät-ttter att ntatt h:rr. Metl då
förklarade presiderrten att dessa vaPctt i själva vcrket i:ir odugliga. Detta är cn politiskt urotivcrird tltldersLattning a\/ en vcrkligen betydclsefull åtgrird.
Därcn-rot h;rr, s;iger Alva Myrclal, r-reclrustningsåtgiirdcr av betyclelse sot-n berör ickc-kärnvapetlulaktcr
i crkiigcn gcrrorttförts.

Flon nänrrrcr fiirst det partiella pr,.,r'stoppsfördragct ;'!v 1963. Ai'siktcn var ett fullstäncligt ProvstoPP.
Mcn clet blev sn;irt tvclligt att det soltt tltal1 trodde
vrlra ett tcnrporrirt undautag ftir undcrjordiska prov
av kiinrvapenuraktern:r uppfattades sotlt ett legitimisering ar,' dessa prov. Ntan finner i SIPRIS rirsbok

cn iista vi:;ancle att bådc atrtalet och storlckcu av
krinrexplosit-rttcr ökat cftcr M,-rslir';.r-rt'talct. Vjsscrligen kan mrrn peka på ;rtt provens hiilsoriskcr minskilt gerlonr ait de ril underjorciiska ocl-r att c{et har
blivit sr,årare lör iclie-liiirnvapenliinder att tillvcrka
dessa vilpen. Mcu cic sonr har clylika \/ipelt kan förbättra cierl eftcr önskan.

I-iiget iir tiinrligcn likartat, säger Alv,r Myrdal,
ifråga crln deu anclra store multilaterala ör'eretlskomrrelscr-r onr "ickc-rustr-tiirg" nämligen fördraget
om ickc-spriclnin* sor.n undertecktrades i juli 1969
och vilket nyss triitt iliraft. Vi vct att detta fördrag avscr att clcfinitivt görar det orriöjligt för ickekärnvapenmaktcr att ;rroducera dylil<a vapelr' Itlqcn
som helst begränsnini4 åläggs de truvaratrde producelrtemå. J'illsvidare har ettdast Karracia och Sverigc blancl dc lär-rder som står nära till cn nröjlighet
producera kiinrvapcn rrrtificerat fiirclrirget. Av
olika skäl tr,ekar eller dröjer audra länder' Siirskilt

6) De lienrisli.a vlpnens förnråg,-r rrtt döcl.r h;rr öirat
kraftigt.
Dct finns också positiva åtgi'irder, i vissa fall klart
av betydelsc för världcn. En sådan i,ar etablcratrdet
av clen "hetr lirijen" mellan Moskva och Washingtott

rtt

i juni

derna.

4

1.963.

n-rotbjudai-rde

är att kärtrexplosioner föi: fredliga

äu-

daniål (grär,a kanaler, cxtrahera olja, gas och miueral) skulle vara möjlrga endast för kärnvapcnlän-

,n,10".1.1;n;,';1,";1.",::?Ä?*1":l:.ffilrlirll'Tå?
ncdrustnii-rg, fortsätter Alva Myrdal. Viktigast just
nu är tillverkning av kerniska och biologiska \raperl
samt r-r-rilitär användr-ring av havsbotter-r. Risker-r iir
atr supermakterna fortsätter att erbjuda partiella lösning;rr. P*edan nu finns en sådan kornpromiss ifråga
om havsbotren: förbud mot kärn\rapen i ställct för

mot alla värpen. Och nu ör.rskar USA förbud endast
mot tillverknir-rg av biologiska vapen i stället för
r.r'rot produktion av både B- och C-vapen i överensstämmelse, r.ned Ger.röveprotokollet av 1.925 om icke-

Olof Lagercrantz och
Mao Tsetung om
framtiden
Olof Lagercrantz säger i DN

31,.5.1970 atr

den kristna västerlär-rdska kulturen skapade
mänskor beredda art ta ansvar och sätta sa-

bruli.
Anser Alva N{yrdal att nedrustnirrg är rnöjlig? Ja,

ker igång.
"De hade i USA skapat den största lycka

r-ru pågående SALT-för-

som jortlen sett. Det aar amerileanens mora-

säger hon, förutsatt

handlinsarna lcdcr

att de

till ett slut på kapprustningen

i
säkcrhet genom överlägser-rhet ej står

T

Iiska plikt dtt se till att andra nationer t'ick
utveclela sig lika lyckligt. Därför blev leommwnismen som t'örnekade den enshildes t'ri-

Man vågar kar-rske sammanfatta Alva Myrdals
krav ungefär så: Det är nödvändigt att avstå från
militärt stöd till nationer i konfliktläge. Det är nödr'är-rdigt att få till stånd internationellt samarbete i
fråga om tekniska nyheter. Vi måste få en överenskommelse angående kärncnergibruk för fredliga ändamåI. Vi måste få ett fullständigt provstopp. Vi
måste få fastslaget att havsbotten, "mänsklighetens

örsähringar dtt allt sleer i t'ribetens och
rättt'ärdighetens tjänst . . . En maktberusads
galna drömmar. Där finns ingen annan än
ban själr: (presidenten) och hans land. De
t#!ro".o.t'.onernd
oe dem
existerar inte

medvetande

att

rrtt vinna.

gemensamma arv", skall stå under internationell leduing. Detsamrna måste gälla satelliter för utforskande
av jordens resurser och även telekommur-rikationssatelliter. Vi behöver en världsomfattande kollektiv
sarnverkan för satellitprogram . . . Vi n-råste också
få en internationell uppgörelse angående B- och C-

bet bwautlt'icnden.
Det obyggliga t'olkmordet i Indokina
t'ortsättcr ocb utoidgas, acleompanjerat av
f

-

Fortsätter utoecklingen

-

i

nwz;arande

rikt-

ning leommer inom detta decennium USA
ocb därigenom hela värhJen att stå int'ör en
/eatastrot'."

vapell.

säger Alva Myrdal att alla nationer
åt rned att minska den teknologiska
klyftan mellan de mycket stora och alla oss andra.
Den icke-blockbundr-res (den neutrales) syn på nedrustningens framtid växer så till något mycket större
r-rärnligen en helt osjälvisk ör.rskan att skapa starka
internationella organ. Detta både för att möjliggöra nedrustning och för att skapa större jämlikhet
n-rellan nationer, stora och små. Så att vi alla får
del i de stora resurser och frarntidsutsikter som finr-rs
om vi handlar rned visredo för mänskligheten
Slutlige

n

måste hjälpas

dom.

-

A" A.

Ovanstående utdrag ur Alva Myrdals ar.rförande
i Rom iir gjort rned användar-rde av den engelska originaltexten. Nu föreligger er-i svensk ör'ersättning av
föredraget med titeln E,n neutrel syn på nedrustningens fra.rntid. Utgiven av Internationeila Kvinnoförbundet för Fred och Frihet och Svenska FN-

förbundet. Distribution: Svenska FN-förbundet. Box
250, 101 23 Stockholr-n.

Mao-Tsetung den 20 maj 1,970

"En ny cåg i striden mot USA:s impcrialism reser sig öaer bela Därlden . . . reaolwtion är huvudtendensen i världen aa
idag... Iog är viss om att det amerikanska t'olket sorn kämpar tdppert slutligen
kommer dtt scgra och att t'ascistregimen i
Förenta staterna oundaikligen hommer dtt
Iida nederlag . . . LtSA:s imperialism soln
tycks vdrd ett aäldigt vidunder är i sjähta
verleet en papperstiger sorn nu rsåndas un-

der sin dödsleamp . . . Otaliga t'aleta aittnar
om dtt cn rättt'ärdig sak crinner stöd i öaert'löd med.an en orättt'ärdig sak t'å, ringa
stöc{ . . . Ett litet land kan besegrd ett stort

!and. Folleet

i ett litet land kan t'öraisso

omintetgörd dggression t'rån ett stort land
om dct vågar td upp leampen och gripa sitt
Iands öde i egna bänder. Detta är bistoriens
tdg."

Kvinrror skall inte regera
Runt om

i

världen regerar män. Få kvinnor deltar i

regeringsarbetet. En kvinr-rlig regeringschef eller statschef tillhör undantagen. Indir;r Gandhi är ett sällsynt bra undantag.
Alla kyrkor och alla trossarnfund tillber ell man-

lig gud. Är,en kvinnorna skulle tycka det vara frärnmande att tillbe en kvir-rnlig gucl. Och ändå var ju
detta vad son-r förekom för så där tre- eller fyratusen
år sedan. Man l-rar funnit bevis för den saken runt
hela jordklotet.

Matriarkaten, skrev Elin \Wägner, utntärkte si8
genorn t'red, demobrati, rättvisa ocb en stark leänsla
t'ör jämlikbet åt enuAt' a,t kvinna t'ödd. Erövringskrig

förekom inte, nten man hade upprättdt ett t'örsaar
av stat och bem. Lagarna edr prdktiskt taget motsatta r,åra. Si nämnde hon Garnla Egirpten, där
drottningar förkroppsligade tnakteu, hon närnnde
Ir-rdien och Kina, Irilippinerna och n-rånga stammar i
Afrika.

J. B. Priestley har skrivit: "l rn,ztriarkaten torde
kainnorna ba utt'ört det tunga arbetet för att männen skulle ta det lugnt, En hustru som hellre ville se
sin man som älskare än t'örsörjare, aisste dtt en ftLd.n
är en clålig älskare då han är trött."
Man tillbad Modergudinnan och då rådde fred, ty
man var inriktad på att vårda och värna, inte kriga
och ödelägga. Männen var herdar och kvinnorna
skötte jordbruket. Hos vissa folk låg konsten i kviirnornas händer.

Så kom förändringen för så där fyratusen år sedan i form av en våldsam befolkningsexplosion norr
om Svarta Flavct. Stora folkvandringar spred ut krigarfolket mot öster, mot söder, mot väster. Mot Ostasien, mot Anatolien ned mot länderna l<ring Eufrat
och Tigris, längs båda sidor av Medelhavet och upp
mot Brittiska öarna, överallt skövlande, förstörande. Moderskulturerna utplånades. Er-rdast Kreta förblev skonat, den minoiska kulturen kom för cn tid
att ha ett gott inflytande på dcn mykenska på det
grekislia f;rstlandet. Pallas Ather-ra blev både fredens
och strider-rs gudinna.
"Barbarema" hade med sig hästen och stridsvagnen. Nu kom andra r.ärden att don-rinera, s. k. manliga: styrkan, makten, konkurrensen. Och kvinnorna
förpassades till slaveri. Manliga gudar upprättades
överallt. Judarn;rs Jchova var en hän.rnclens Gud. Senare förklarade Aristoteles att kvinnorna var underlägsna männen och aposteln Paulus påbjöd att kvin-

norna skulle tiga

i

försar-r-rlingen.

När den

kristna

kyrkarr uppriittades sköttes c{etta av tnäu. På 1000talet försökte Thomas a\r Actuir-ro att bortförklara
6

kvinnans existens med att säga att hon bara fatrns

tillfälligtvis.

-

Och i dag.
Paul Valery skrev en gång på tal om införandet

av kvinnlig rösträtt i Irrankrike: "Till och med i
Frankrike, där knappast någon t'eminism existerar,

börjar man tala om männens misslychande med att
sbapa ett politislet systern. Man u.ndrar om krtinnorna kunde ha gjort det sämre."

Till

konkurrenssarnhället, rranssamhället,

hör ju

manlig in.rpotens och kvinnlig galenskap, så tydligt
exponerat i landet Biggest in the world, förebilden
för all reaktionär manlig storhet.
Bevare oss

för

dessa män!

O'Neill låter någon i "Sällsarnt mellanspel"
beklaga att "det största misstaget var att Gud skaEugene

i manlig gestalt".
Männen i vårt land talar vackert orn iämlikhet
mellan könen, järnlikhet på alla nivåer. I den man-

pades

liga rollen, könspräglingen, finns dock alltför mycket av nedärvd ohederlighet för att man skulle r'åga
tro på den'r. I den kvinr-rliga rollen, könspräglingen,
ingår att visa tålamod rnen är egentligen en brist på
reellt civilkurage. Kvinnorna vill inte oroa männett
för fridens skull
tydligen en nedärvd brist på

Inte bara kvinnorna utan även måuga, rlånga
män är så hjärtinnerligt uttråkade av manssamhäl-

självförtroen de.

let.

Borde vi inte förena oss och göra något åt det innan vi nått utplåningens rand?
tWalter Edenrud

Två kvinnliga premiärministrar
Sirima Bandaranaike är premiärminister i Ceylons
vänsterkoalitionsregering som diplomatiskt erkänt
Osttysklands, Nordvietnams och Demokratiska republiken Vietnams regeringar.

I
Golda Meir är premiärminister i lsraels regering.
Hon sade 7.8 1970: "Det är min förhoppning att
den vapenvila som intr"äder idag utan förbehåll
skall följas av den andra sidan till dess fred stiftats mellan våra länder."

oa

Aktenskap

storfarnili

Det monogama äkter-rskapet gyr-rr-rades av kyrkan och
bidrog till kvinnans förslavande under fadersenvälde
och patriarkalisn-r. Parallellt med industrialismen och
kapitalismen förstärktes tendensen fram till den idealiserade borgerliga bilden av far, rnor och barn i

kallar gemenskapsformen Ny gemenskap och den är
en illustration till hur kristet engagerade börjat få
.rpp ögonen för världen utanför kyrkportarna eller
bibelpärmarna. De tänker sis denrra modell utbyggd
för socialt handikappade personer av olika slag, alkohol- och narkotikaskadade t. ex.
I och med att rnan alltmer upptäcker och accepterar
människor som hittills dörnts Lrr av effekti-

kärnfamiljen. Tätorternas bostadsform stimulerade ytterligare familjecellen och de västerländska sraternas lagstiftning vämade orn familjens ställning, sär-

skilt

mannens.

^tt
vitetsjäktande
regler

åldringar t. ex.

fortfaran-

yrke, vidgades lojaliteterna till individer utanför

de kan fylla viktiga- funktioner
ett- exempel är
experimentet att låta pensionärer vara lektanter eller

till

farbröder på bamdaghem
prövar man också fram
lösningar på problem soln- srupar på vårdkriser och

Med ökande frigörelse för kvinnan, utbildning och

gruppen; samtidigt pågår ett gränsrivande i stort
andra klasser, folk och åldrar. Egentligen är det
underligt att inte flera visionärer för lär-rge sedan insett att den småfamiljcentrerade gruppen måste utvecklas till nya gruppbildningar. En av dessa är
storfamil jen.

Strängt taget är dcn en återgång till en familjeform
som under sekler dominerat i agrara länder, där den
omfattade tre generationer
mesr känd är väl den
kinesiska formen. Vad som- skiljer

från den nutida
storfamiljen är att bondesamhällenas medlemmar var
släktskapsförbundna med varann medan de storfamiljer som uppstår i storstäder oftast är gemenskaper
efter mer marxistiska mönster: var och en bidrar till
hushållet efter förmåga och får åter efter behov. Hans
Nestius som presenterat den storfamilj han lever i har

formulerat några erfarenheter: det bör vara likasinnade personer, det finns för- och nackdelar, t. ex.
inga bekymmer med barntillsyn men hög bullernivå,
delad ansvarsbörda och framför allt delad ensamhet. Det är väl främst kontaktbehovet med likasinnade, möjligheten att reducera ensamhetskär-rslan som
gett upphov till storfamiljer.
De betraktas givetvis som revolutionära centra av
goda borgare och n-risstänks för bristande moral och
promiskuitet. Desto mer sorn de som lever i storfamiljer ofr.a år unga studerande och ynglingarna bär
skägg och flickorna kort-kort och FNL-märke. Den
yttersta dagen är r-rära!

I

själva verket lär det finnas mår-rga olika typer
av storfamiljer som dock alla torde ha några kännemärken sorn totalt avviker från den borgerliga cellfarniljen: partema lovar varandra inte att leva tillsammans livet ut i lust och nöd, man delar varandras
intressen och bekymmcr, man har i allmänhet dörren
öppen för andra är-r medlemmarna i hushållet.
Just denna sista tendens antyder en möjlighet för
storfamiljen att bli lika socialt accepterad som kärnfamiljen. En sammanslutnins av ungdomar i Stockholm har t. ex. startat två storfamiljer som byggts ut
med några handikappade som rnan vill hjälpa. De

personalbrist och andra resursbrisrer.

Storfarniljen skulle kunna utvecklas

till

sådana kol-

iektiv, där intresse fanns för att unna isolerade individer delaktighet i gemenskapen. Om flera samarbetar för att bistå några som behöver viss hjälp fördelas ju arbetet samtidigt som en socialt eller fysiskt
handikappad får del arr en naturligare gemer-rskap
än vårdhemsinstitutioners samt stimuleras bidra till
det gernensamma arbetet och hushållet med der han
eller hon förn-rår, det vill säga får motivation för rehabilitering.
Sådana familjeformer där den gan-rla kämfarniljens
hårda skal av egenintresse byts ur mor öppnare former kanske anvisar de nya vårdformer som behövs
för många
inte bara socialt och fysiskt handikappade utan också
isolerade, inflyttade och omplacerade, utlänningar och åidringar
alla landsflyktiga i

tätorterna.

-

Erland Dahm

Hedersplakett
till Emilia
Fogelklou

,ffi;
För sitt "rika författarskap och sin omspän-

nande kulturgärning,
som satt djupa spår i
vårt kulturliv" har 92åriga Emilia Fogelklou
ti!ldelats Diverthska
kulturstiftelsens hedersnlakett och diplom.
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Liso Aurells teckning
Emilio Fogelklou.
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Liten resurn6
Det mesr utmiirkande för kvinnorna här

i

Norrbot-

tcn är den stora arbetslöshcten. Det händer att hundratals kvinnor söker till en enda plats i affär t. ex.
Här finr-rs ju inga nämnvärda ir-rdustricr med kvinn-

lig arbetskraft. Man taladc tidigare om den "dolda
arbetslösheten", dämrcd avsågs kvinnorna, som inte
ansåg det vara lönt att ann.räla sig på arbetsförmedlingarna då de tog för givet att ingct arbete stod att
få. SKV-avd. anordnade rnöten, dit n-ryndigheterna
inbjöds och där denna dolda arbetslöshet drogs frarr
i dagsljuset. Dessa mötcn föregicks av besök och enkäter rned kvinnoma. Därvid visade det sig, att de

llesta ville ha något arbete, n.rånga tog gäma ett
hzrlvtidsjobb. Trots dctta, som alltså hände på femtitalet, iir arbetslöshcten bland kvinnorna i dag knappast mindre än tidigare.
När Norrbottcns Jemverk kom till i Luleå, jämte

den boendebyggr-ratioil som följde, togs ingen hänsyrl till kvinnorna. Man räknade helt enkelt inte
ri-red kvinnorna som arbetskraft ute i förvärvsmarknaden. Någon industri, avsedd för kvinnlig arbetskraft, har heller aldrig drir pianerats och då behövdes ju inte heller några barndaghcnr. De i en hast
uppbyggda hyreshusen kom för övrigt att mest likna
någon sorts baraci<er, utan nämnvärda grönområdcn
eller ens barnlekplatser. Tristess har rått.
För något år sedan drurrknade ett barn i en grop
där r,årvattnet runnit ned. Annu ett barn var nära
att drr-inkna i samma grop innan r-rågra åtgärder för
att f1'lla den vidtogs. färnverkets tillkornst har givetvis varit arv derr största betydeise för hela den
arbetande befolkninger-r i hela vårt län. Den kritik
som det beståtts är ju nurrera riksbekant och ska
inte här vidare beröras. SI(V-avd. har aktivt följt utbyggnaden av Omäset, påtalat skönhetsfläckarna,
gjort aktioner för rnedborgarhus, apotek och läkarstation; endast apoteksfilial har hittills anordnats.
Inför järnverkcts 2O-årsjubileurn har en liten intresseförening sorn bildats aktiverat många viktiga frågor som även SKV bör kunna deltaga i.
Namninsamlingen på Stock holmsappeilen blev en
av Norrbottensdistriktets första och största arbetsuppgifter. Det blev en verklig nrassrörelse. En liten
episod under detta arbete erinrar jag rnig. Jag tog en
bunt listor och for till r,år grannstad Boden, där jag
hade släktingar och vänner. Utanför stationshuset
mötte jag en bek;-rnt fru. Flera bussar stod där i rad,
så jag antog att det var fråga om någon resa eller utflykt. Jag frågade mii-r bekanting, som var frälsningssoldat, om hon ville skriva sitt namn på min lista.
Hon iäste appellen, skrev sitt namn och sa:
Kom,

den här ska
ö

vi

srlart ha

fvllt.

-

och innan -bussarna

var färdiga för ;11,g;ing hade vi tillsamrnans fyllt fyra
listor. Varenda en sLrev på. En al-rnan stor aktion
var den cancerundersökning av kvinnonra i Norrbotten, som efter framställning av SKV företogs genon'r landstingets försorg. SKV-rörelsen har, som vi
tycker, gjort en hel del nytta, rnen ännu fir-rns otaliga problenl son.r måste lösas och där SKV kan och
bör göra en insats. Arbetslöshetcn och ungdon-rsfrågorna, avfolkningerl av vårt vackra och rika landskap, l.,vinnornas undanskr-rffade stälhring. Allt
detta och mera därtill talar för att starka radikala
kvinr-roorganisationcr behövs. Efter e11 artikel och
en intervju med undertecknad i Norrländska Soc.Dem., som väckte ett visst uppseende, gjorde tidningen några dagar senare en utfrågning bland sina egna
ledande partikvir.rnor. Alla vitsordade de kvir-rnoorganisationernas fortsatta betydelse och nödvändighet.
Annu råder ju långt ifrån någorr rcell jämlikhet, son-r
kan ligga tilI grund för någon avlustnir]!f bland kvinnorna i det fallet'
Becla Kallenberg

Rapport från
Noruland
Interv;'u med en gruvarbeterhustru från Malmfälten, hennes syn på strejken och hur de klarade den
ekonomiska sidan av slken.

Vi

frågade

fru Elsy

Karlesson

från Koskullskulle

hur hon upplevde strejken.
Horr svarade som så: "Vi bade det iclee så

för vi är ju bara stora

s'uårt

mänsbor i ,tår familj, men
jag aet dtt dct fanns t'lera t'amiljer med många barn,
som det var ganska besaärligt f ör, men det t'anns ingen sorn klagade, t'ar de ,uisstc dtt dct bär måste dom
igenom t'ör dtt t'å det drägligare ocb att de kämpade
t'ör en rätt,uis sak, och en gru'udrbetarbustru ,ir oan

att

t'örsaka.

Men då strejken bröt ut tog vi det ganska lugnt,
t'ör ai trodde jw inte att den skulle bli så lång som
den blezt, man trodde att LI(AB skulle inse allvaret
bakom denna strejb ach göra wpp med arbetd.rnd.,
ftl.en se det gjorde tle inte, ocb det aar då som ai
levinnor också ilsbnade till mot LKAB och gick ut
med våra gubbar

i

demonstrationerna ocb deltog

i

de-

ras möten, och det var en bärlig, t'rish kämpaanda
i aIIa tdnternd.

Vi t'ick jw inga 1)engdr t'rån t'acbt'öreningen,

så hade

ai icke t'ått pengar t'rån strejkkassan) sorn alla tlessa
underbara mänsbor samlat in åt oss, så bade vi nog
iche klarat den bär krisen.
Så man ser ju att det går att genomt'öra sådana
aktioner otn. mdn bara är enig, ty eniga ,ti stå, söndrade zti falla.

Och strejken den aar så nödvändig dcn leunde
vdra, den shulle ba genomt'örts t'ör länge, länge sen.

Sen har ju också LKAB varit vä.ldigt "t'lott" med
dont som giaetvis bliait et'ter på sina hyror, alltså de
som hyr av LKAB, dc bar erbjudits Iån med aäldigt
höga räntor.
Vi här uppc kallar clom t'ör strat't'räntor, så liten
häm.nd är också en hämnd."
Vi frågade också vad hon tyckte om demonsrrationerlla som varit under denna tid. Hon svarade i ",4tt
se de ssa f ackeltåg d,u tystd, allaarliga människor
glömmer jag aldrig, ocb sen dessa strejlemöten, trots
att många utit'rån försökte splittra oss.

Men nu är

ju strejhen över för den här gången,

och oi kan aäl säga att ai fått clet rnesta an det ai
begärt, så nog lönar det sig att strejka när det inte
går att leomma till rätta på annat vis.
Men barnqtandan den finns leoar, den kommer aldrig att dala, det lärde oss strejken."
Vi tackade fru Karlesson för att horr ställt sig till
förfogande för oss.
Vi sökte oss ut i samhället för att fä tag i några
fler gruvhustrur, men alla tycktes vara uppragna med
sina sysslor.

vi själva varit rned på de flesta av
strejkmötena och även deltagit i demonsrrarionerna
kan vi säga att de flesta av de strejkandes hustrur
deltog i kampen on brödkakan, för det var ju det

Fredskonferens
i Polen ffraj 1970.
Delegatema från Sverige

vill

frar-nförir sitt tack

till

kommittdn för denr-ra fredskonferens. Vi är tacksamma att ha blivit inbjudna och vill så mycket vi kan
medverka till spridandet av kär.rnedom om atr denna
konferens har ägt rum och också försöka bidra till

att fler sådana konferenser komrner till

stånd.

Att göra Ostersjön till ett fredens hav r.ad kan
- oss alla
vara etr viktigare mål att strär,a efter för
som lever och bor runt detta har,!
- Att gemensamt
se till att det inte fön,andlas till en kloak utan befrias från alla de föroreningar sarntliga länder låtit
och låter hopa sig i dess varten.

Eftersom

Det intresse Sverige har visat för ett

i EEC ir

frår-r

medlernskap

alla

soln var dct väsentliga rned strejken.
En av dessa hustrur hade diktar en visa om förhållandcna på en av arbetsplatserna inom LKAB.
Det är en sannskildring.

fredssträvar-rde rnänskors syl1punkt ett allvarligt hot mot den europeiska säkerheten. Den svenska neutraliteten omintetgörs när Sverige blir n-redlerl av EEC. Om der-r svensl<a regeringen
n-rer aktivt koncentrerade sig på ett r.rordiskt ekonon-riskt samarbete skulle detta hjälpa Norgc och Danrnark att vidrnakthålla sitt oberoende av EEC. Detta

Nu eller aldrig

terr och samarbetet med de socialistislia ländema. Den
svenska allmänna opinioncn år t'ör en sådan utveck-

Vi kände vreden
de

bubbla,
tjänar mer än dubbla,

så djupt, djupt inom oss,
för att de kallas boss.

Här ska vi gå och slita ont och foga oss iallt.
Ur gruvan ska vi gräva ton, ej känna det är kallt.

Vi ska ej känna gaser, en stendamm eller fukt,
men akta oss för rasen, och jobba hårt med tukt.

Men nu så fan anamma så strejkar vi till dess
att dessa herrar stamma och minskar på vår stress.

Ack, herrar ingenjörer, som har så bra betalt,
har ni ej annat för er, jag frågar ganska svalt.

Att vakta kaffepannor, tänk om de varma är,
då kan ni sätta fast dem, för ni bestämmer här.
Fast många år på nacken de sparken får till slut,
det är ju bara tacken för att du ej håller trut.

Det ska bli slut på myglet, det har vi nu bestämt,
och koppla av den tygeln, som djupt inom oss bränt
Och därför ska vi kämpa till segern den är vår,
Nu eller aldrig, tänk va, parollen bara fär.
Ebba Köler

skulle också åstadkomr-r-ra ett breddande av kontak-

ling. Vi

Anser

från radikalt håll i Sverigc att

aktior-rer starkt skulle bidra

till

sådana

fredcn i Europa.

De skandinaviska delegationerna sarnarbetar för
ett erkännande av DDR. I våra respektirre länder arbetar vi på att utveckla en stark alln-rärr opinion för
detta. Det naturligaste är självkl art att Srrerige, som
har vidmakthållit sin neutralitetspolitik genom sel
många år och som är ekonomiskt oberoeude, är det
iand i Norden sorl tar initiativet till denna frågas
lösning. Det skulle säkerliger-r verka sor.n en påtryckning på Västtyskland så atr detta land också erkänner DDR sorn cn oberoer-rde nation.

Det har varit en stor upplevelse för oss från Sverige att här ha fått möta mänskor från siu nationer sorrr arbetar rned lösandet av det stora problernet
hur rnan kan stoppa nedsmutsningen av Ostersjön och
hur lnan ska kuni-ra skapa en hållbar fredssituation
rulrt detra hav. Vi åten'änder hem styrkta och inspirerade till fortsatt arbete för de mål som fastställts

av denna fredskonferens.
Brita

Petersen

Svenska aktiorrsgrupper
Bakgrund

Aktionsgruppen

år elt relativt uy företeelse.
i slutet av 6O-talet. Var-

Dom flesta har vuxit fran-r

för just då? Och vilka är deras gernensarnma näm-

orter. De stöder de afrikanska befriclserörclsema. I
Sverige firrns dessutom representd,nter för Frelimo
(befrielserörelse i Mocarnbique), MPLA (Angola),
PAIGC (Guinea-Bissau) m. fl.

narel

1) Det kalla krigets lögner avslöjas. Den arnerikanska faktafönnedlingen faller sönder inför världens ögon genom händelser som Korea-kriget, invasionsförsöket av Kuba, kuppen i Guatemala och inte
minst Vietnam-kriget. Den tredje r'ärldens situation
belyses genom avslöjandet av USA:s roll i det världsimperialistiska systemet. Man börjar bli medveren om
de ekonomiska orsakerna till r,ärldssvält, undernäring och utsugning.
2) Rasförtrycket fokuseras i Sydafrika, Älgerietkriget hjalper också till att belysa Afrikas politiska
StruKtur'.

3)

Kapprustningen

blir

upperrbar. Atombon.rben

syrnboliserar der-r totala förintelsernaskin som stor-

makterna besitter.
a) Välfärdsmyten i Västeuropa och USA spricker.
Hänförelsen över produktionsökningarna efter andra
världskriget börjar ersärras a\/ el1 mera kritisk granskning av de rika länderna. Motsättningarna inont
Europa och USA ökas.
5) Massmedias indoktrinerande roll blir uppenbar
och kritisk granskning av nyhetsflöde och dess politiska innebörd startar.
6) Hela detta uppvaknande rar sig nya okonventionella former därför att de etablerade organisationerna inte förmår kanalisera den nya rörelsen. Mycket skulle t. ex. kunna sugas upp i olika socialistiska
eller radikala orgar.risationer orr inte dessa själva
korrumperats och sugits upp av systemet.

Tredje världen och imperialisrnen
Ll-landsfrågor tas upp i de u-grupper sorn finns vid
flera universitet. Dessa uträttar ett mycket ornfattande arbete genom studier och spridande av information. Speciella grupper för olika länder och kontinenter spelar cn viktig roll som alternativ informationskälla till n.rassmedia. Sådana grupper år
P al

es

Det är väl denna som först ger upphov till oro och
protester. Pacifiströrelser växer upp. I Sverige bildas
anti-atombombsrörelsen, som inspirerats av bland
andra Bertrand Russell. Denna rörelse är idag helt
utdöd, vilket sammanhänger med arr de flesta ör,ergett pacifismen.
Sydafrika
kommer unsefär samtidigt. Bojkotter och kommittder bildas. De grunciar sig på ert humanitär indignation över rasförtrycket. Denna rörelse har nu övergått till en mera politiskt medveren rörelse sorn sruderar imperialisn-ren och neo-kolonialismen i hela
Afrika fast rned betoning på de södra delama. Idag
finns .Sölra At'riha-kommittöcr vid flera universitets10

u

pp

e

n,

C ub a- gr u p p

c

n, Latinamerih a-k om-

enade FNL-grupperna), en organisation med lokalavdehringar över hela landet (10O-talet) sor.n betytt
rnycket för opinionsbildningen i vietnarnfrågan.

Inrikes

Till följd av ökad miljöt'örstöring dyker

mera sä-

songbetonede aktionsgruppcr upp. Folksarn (försäkringsbolag knutet till arbetarrörelsen) hade under

1968 e11 kan-rparrj on1 rniljöförstöringen. Aktionsgrupper son studerar och intervjuar ansvariga bildas. Dessa har dock försvur-rnit vid det här laget.
Socialvården blir arbersområde
per. Klient-t'örening4,r som syftar

för kritiska grup-

till att

bygga upp

kontakt mellan dem solrl "rrårdar" och dom som
r,årdas. Dcssa grupper har en mycket kritisk inställning tili socialvården överhuvud tager och ställer
frågan orl det ar san-rliället eller klienten som ar
sluK.

En förening för
K RU

Kapprustningen

tina- gr

mittön, Saensk-kinesislea t'öreningen, Saensk-koreanska föreningcn. En särställning intar DFFG (de för-

hur-nanisering

M, bildas tidigt. Från

der-rna

av

fångvården,

förening utvecklar

sig sedan grupper son ifrågasätter hela lagstiftnir-rgen
och fängclseinstitutiouen.

Kring julfirandet uppstår aktionsgrupper för en
Alternatiu j"l, Man ordnar kollektivt julfirande
framför allt med sikte på hemlösa och ensamma.
En liknande verksamhet för gemenskap och aktivitet drives i Alltingcls regi. Ofta har man lokaler
till sitt förfogande i vilka ordnas fritidsaktivitet
och liknande.
BostadsmiljAn kar.lågges av bl. a. Byalagen. Dessa
organiserar hyresgästerna i olika kvarter i föreningar
som bevakar plar-rerillgell a\r respektive områden.
På universitet och skolor tar sig protester rnot olika
missförhållanden mera organiserade uttryck än tidigare. Under 1,968 organiseras olika grupper som morarbetar U KAS, en genomgripande universitetsreform.

SECO, organisation för clcvem:r, fungerar sonr väl-

uppfostrad påtrycli.nir.rgsgrupp undcr 5O- och 6A-ta-

Vietnam, Karnbociia,

lerr. Under 1959 ;rrlretar SL,CO till en dcl annorlunda. Kritisk gi'anskning av undervisningcn och incloktrineringen i skolan påbörjas. På b:idc uuiversitet och
skolor har oppositior.ren clocli /ör tillt'ället cbbat ut.
Förtryckct at kuinnan ledcr i Sverigc inte till någon starkarc rörelse. Den nrcst nrilitanta gruppen iir
Grwpp B, en sammanslutning av socialistiska kr.innor
son-r bl. a. behandlar abortfrågan.
Derr svenska arbetarbLassens situation behandlas av
olik:r lirupper, föruton.r de renr politiska organisatione rlla. Struhturrationaliseringe n av dct svenska näringslivct, stressen på arbetsplatsema nr. m. ger upphor. till ökade motsättr.ringar och ett ökat antal vilda
strejker. Vid gruvstrejke,rr i norr bildas aktionskornnrittder rllnt om i lanclet för stöd åt grursarbetarna.
Dessa.sysslar r.ned politiska anall'ser av strcjken samr

söndags idrott trängde på.

rllSamringaf

Att närbilda det brända, de i eld förflådda

.

En brctt upplagd kanrpanj onr melltalhälsa i arbetslivet startas a\r arbetsgivarsidan i sanrförstånd nred
fackföreningstoppen. Karr.rpanjen bemötes och kritiseras a\r Åktionsgru.p pen ntot rnentalhälsohampanjen.
Kritiken riktar sig n-rot kan-rpanjens psykologiska förklaringar av de reella nrotsättningar sorx finns mellan
arbetare och lecLring på arbetsplatserna.

Informationen
granskas kritiskt av rlånga grupper. Unga filosot'er
utger kritiskt studienraterial.
Vid olika fakulteter bildas gruppcr av ryp Socialistiska läkarcl psyleologcrl jttrister, kritis/ea ekonomer.

iir ell

Bildaktipisterna

icke-kommersiell sarnman-

slutning av fotografcr.
F i lrnc

e

ntr

um
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Thailand

.

Bildsekvens i TV:
Starfighters ejakulerande raketer

över buskage vid by
våg efter våg av USA-skattebeta!ares plan
öser napalm över FNL-gulingarna Vietconggerillan.
Då attacken svept förbi

anföll presidentens riddare i dollardrakar
pansai'monster sprutande eld in i det brinnande.
Bildsekvensen slöt

av trusternas napalm

i rymdålderns långa autodaf6
kallas USA-fientlig vänsterpropaganda
riskerar reducera exoorten
och häver rop på censur

för barnens skull.
De skall senare i [<r,,äll se en western-film.
På tryggt avstånd från attackplanen
stod Vilcla Västerns skottvästsäkra soldater
lf,ngt hemlfrån men beredda till försvar
lugnt rökande
Lucky Strike?
Erland Dahm

f i ln-r.

Fört'attarccntrum ordnar föredragshållare på sko-

lor, bibliotek och liknande institutioner. Man ger
också ut kortare preselrrariol)er av de författare som
zrnslutit sig till Författarcentrurl.
Teatercentrwm arbetar på ungcfär sarnnra sätt som
Filmcentrum. Teatergrupper som fungerar som fakta-

samlare och informationsspridarc är t. ex. Narren,
Pistolteatern, Pro-tcatern. Ofta uppträdcr dessa grupper utar-rför teatcrll, trte i bostadsorlrådel1 osv.

Avslutning
Gernensarnt

för

dessa grupper

ur samma ekonomisk-politiska

är, att de starnmar

skeer.rden. Som

jag bc-

skrev i början. Vad

son.r händer ncd dom i framtiden
är svårt att säga. I-n del är direkt säsongsbetonade
nredan andra konrirer att \räxa sig starkare allt eftersom konflikterna i Europa, USA och Tredje världcn tilltar. Fran-rför allt gäller detta de grupper som
sysslar med imperialisrnens roli och arberirmas situa-

tloll.

Katarina Engberg

I
Utdrag rtr ant'örande båliet ,uid, Poh jola-Nordens
Aktionsgruppsseminarium i Siikaranta, Kyrkslätt,
Finland, den 17-- l9 april 1970.

Detta kan aldrig
hända en man
Anatomiskt omöjligt. Ar det ett av skälen till manssamhällets relativa likgiltighet inför problemet om

smärtfri förlossning? En kvinnofråga om

någon.

Visserligen lider en blivande fader ej sällan med
en älskad barnaföderska men medliCande glöms
snabbare än egna genomlidna smärtor.
För närvarande används hos oss i viss utsträckning två metoder för smärtfri forlossning men frågan om deras risker är föga utredd. Här finns plats
för forskning. Kan dessa eller andra metoder för
snrärtfri förlossnirrg visas vara eller göras oskadliga för barnet? Kan svåra förlossningssmärtor leda

psykiskt
till bestående men
för modern?
Vi efterlyser kraftigt
ökade -forskningsanslag

i

fråga om smärtfri förlossning.

1l

I{vinnor sorn slavar
Den nya \ränstern har de sista åren riktat er-r rad skarpa angrepp mot vad man uppfattat som stagnatior-r
och konservatism inom den svenska arbetarrörelsen.
Kritiken har i de allra flesta fall varit r'älmotiverad,

på An-rbergs korsettfabrik i

både vad det gäller de fakta man framlagt och den
hetta som präglat argumentationen. När det gälit att
komma med alternativa förslag, r-ned konkreta syn-

rad arbctsplatser. Hcmskast är

punkter på hur man ska bryta dödläget, har tyvärr
kvaliteten däremot inte varit så hög. Undantag finns
naturligtvis, t. ex. Dick Urban Vestbros "Att bygg"

för jämställdhet".
Kajsa Ohrlanders lilla debattbok "Kvinnor som
slavar" (Bonniers, Triburrsericn kr 13 75) är ctt bra
exempel på hur en ung radikal ur skyddad miljö som
för första gången kor-rfronteras med den verklighet
vari större delen av folket lever grips av helig ilska,
förmår avge en indignerad och målande rapport om
vad hon sett men misslyckas totalt då det gäller att
skissera en väg ut ur det elände hon bevittnat. Kajsa
Ohrlander är rnedlern i KFML (Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna) och alltså minst sagt
missnöid med vad socialden-rokratin och fackföreningsrörelsen uträttat. Det tragikorniska är att då
hon själv försöker sej på att skissera en väg för kvinnan bort från exploateringen på arbetsplatsema väljer l-ror-r sarrlna felaktiga väg som den sour arbetarrörelsen slog in på för ungefär femtio år sedan.
Men innan jag går in på de invändningar sorx man
kan göra mot Kajsa Ohrlanders strategi för kvinnofrigörelse vill jag understryka att "Kvinnor som slavar" är en viktig och läsvärd bok. Säja vad man
vill om förf. son-r revolutionär teoretiker, men nog
får hon betecknas sonr en lovande författare.
I boken tecknas arbetarkvinnomas villkor i tre olika landsändar: I Luleå, Sundbyberg och I{öganäs.
I alla tre stiidema har förf. och ett par kamrater till
henne intervjuat en rad kvinnor: städerskor, fabriksarbeterskor, hemmafruar. Huvudparten av texteu består av de ir-rtervjuade kvir-rnornas berättelser
- till
all lycka, eftersom kvaliteten på fran-rställningen ofta
sjunker till en bctiinl<1ig nivå, då förf. själv för ordet.
För det lnestå är Kaisa Ohrlander beundransvärd då
det gäller att återge intervjupersonerllas berättelser
tonfall och r'är-rdningar är fångade på
om sitt lir'
ett sätt som- smakar äkta alltiger-ron-r. FIon kan också
på några få rader återge karakteristiska och avslöjanda scener. Ta t. ex. rcplikr'äxlingen rnellan henne
själv och ett par pojkar på Luleå Central, där pojkardet är så trist att
na ber henne stanlla kvar i starl

med kvinnoalla flickor flyttar söderut. (Problemet
underskottet i ai,folkningsbygderna i blixtbelysning!)
Eller en dialog mellan förf. och direktör Amberg
1,2

Högar-räs, en kvinnlig
låginkomstir-rdustri. Direktörens biandning ar, översitteri och jolmig flörtighet är perfekt återgiven.

Man får också starka snabbilder av livet på er-r
glin-rtarr-ra från Arn-

bcrgs

i Höganäs

och Marabou

i

Sundbyberg. Hemska

intc enbart därför att lör-rerna är usla, stressen för
inånga av de anställda direkt nerbrytande och sveket
från fackföreningarnas sida nästan total. Som om
inte allt detta vorc nog är dessutom det arbete som
de anställda på An-rbergs och Marabou är piskade att
utföra om de vill ör,erl eva, improduktiat ocb t'örnedrande. De tvingas sälja sin arbetskraft, huvudparten av sitt enda liv här p;i jorden till att framställa produkter som dels är onödiga (korsetter) och

dels skadliga (choklad och konfekt). Om uttrycket
r.ttswgning någonstans är på sin plats så är det här.
Det ar ir-rteriörer ur ett rnodernt designat helvete
Kajsa Ohrlander fångat, inte mindre hernska än sceneriema i Viktor Rydbergs "Den nya Grottesången". Sådan är kapitalismen
idag sorn för hundra

år

sedan!

-

Förf. reagerar så som en oskyldig r-r-ränniska gör
när hon för första gången får fördömelsen uppenmed förtvivlan och uppbragthet.
barad för sej
Tyr,ärr har hon till den grad blivit ett offer för sina
liänslor att hon ir-rte fönr-rått analysera det hon iakttagit. Hon ironiserar ör'er dem som hävdar att krrinnans frigörelse innebär att hon går ut ur hemrnet och
skaffar sej egna inkomster. Detta gäller bara för de
kvinnor som är så privilegierade att de har en god
utbildning och ett meningsfullt yrkesarbete, mel1ar
förf. Friheten för arbetarkvinnorna därer-r-rot ligger i
att slippa att gå ut i ett uselt avlönat och monotont
tråkigt arbete, deras frihet ligger i att "få vara hemma, trots att pengarna knappt räcker. Friheten år att
få ta hand om de rara barnen, få stödja rnannen . . ."
När rnan läser "Kvinnor som slavar" känner man
starkt behovet av en lång och grundlig och rnodern
analys av kvinnans stälh-ring i samhället, familjen och
klasskar-npen, som man kunde referera till. En sådan

analys finns tyvärr inte. FIär räcker

bara

till för

påpekander-r.

några kortfattade

-

tlitt utrynmc

och ofullständiga

Det existerar ingen motsättnirtg mellan kviuuornas
kamp och klasskampen. Kvinnokampell ir varken

ör'er- eller underordnad klasskampen utan är el1
självständig och nödvändig flygel inorn den. Kvinnorna kan, lika lite som de rnanliga lönearbetarna)
frigöras inom det nuvarande samhällets ram. Men
der nuvarande samhället som bygger på äktenskapet
som ekonornisk institution (: utsugning och för-

tryck av kvinnorna) kan inte förvandlas orr inte
kvinnorna själva gör uppror mot sirr situation och
tilltvingar sej sin rättmätiga plats vid männens sida,
den plats som männen

för det

mesta nekar dem att

ir-rta.

Kajsa Ohrlar-rder iir idealistisk rrog att tro (att vara
socialist och att vara idealist är inte samma sak) att
männen inom arbetarklassen inte förtrycker sina fruar. Tyvärr är svartsjuka, nedvärderande av kvinnorr-ras begåvning, \ranan att behandla hustrun som ett
fogligt arbetsdjur, som går upp en timma tidigare
på morgonen och lagar i ordning matsiick år mannen
innan hon går till sitt eget arbete, sorgligt nog utbredd också i arbetarfamilierna.
Det är felaktigt arr sonl Kajsa Ohrlander rro atr
man flyttar fram arbetarklassens positioner genremor
arbetsgivarna om man kunde förmå alla kvinnliga
låginkomsttagare att lämr-ra sina arbetsplatser och i
san-rlad tropp gå tillbaka till hemmen (som om alla

kvinnor har något hem och någon försörjande karl
att falla i armarna på!). För atr en omfattande
^rbetsnedläggelse ska ha någon effekt bör den ju utlormas så att den får kännbara ekonon-riska konsekvenser för arbetsgivanra och det rned dem lieradc
samhället och deras organ. Och dessa konsekvenser
blir ganska lite kär-rnbara onl de n-ranliga arbetarna

helt fromsint tar på sej försörjaransvarer för

de

kvinnliga arbetarna. Nei, här fordras ett helt annat
och militantare tillvägagår.rgssätt.
Förf. tar själv upp etr exempel på en lyckad aktion
från en kvinnlig arbetargrupps sida: En liten kon-

i Ästorp utanför Hälsingborg gick i
konkurs, övertogs
och drivs och ägs nu framgångs- Vad hade vunnirs
rikt av de anställda!
om de här
fektionsfabrik

kvinnorna passivt sett fabriken läggas ner medan de
själva övergick tili att vara hcmmafruar som överlät åt sina män att föra den fackiiga och politiska
kampen?

Förf. hävdar på ett ställe i sin bok derr uppfattningen att det skulle finnas en morsättnir-rg rnellan
kvinnorna i arbetarklassen och borgarklasser-r. Hennes
påståer-rde bygger på okunnighet orn hur det senkapitalistiska samhället är uppbyggt och fungerar. Påståendet vore korrekt om samhället vore uppbyggt på
exakt samma sätt sor.r-r på 18OO-talet. Då fanns en
borgarklass, som var stadd i stark framväxr till följd
av industrialisn-rcr.rs genon.rbrorr, som skaffade sej privilegier och värnadc om dem gentemot arbetare och
bönder. Denna borgarklass är nu sedan sekelskiftet
stadd i upplösning och sr.nälter alltmer samman. I det
nuticla kapitalistiska san-rhället, där ett fåtal rror-ropolföretag sr-rabbt och säkert skaffar sej alltnrer avgörar-rde n-rakt och inflytande, blir den maktägande
grupperl allt rnindre och der-r cxploaterade gruppen

alla skäl i världen att noga tänka över var de politiskt hör hemrna. Innehavaren av den lilla sybehörs-

affären eller den lilla handelsträdgården som i morgon eller nästa år tvingas slå igen därför att omkostnaderna blir för höga och därför
den srora
^tt naturligtaffärskedjall suger åt sej alla kunder har
vis mycket lner gemensamt med irrdustriarbetarna än
vad de har med Wallenberg
särskilt som de efter
sin konkurs i n-rånga fall tvingas
att bli just industriarbetarc.

Det

r-r.roden.ra

samhället karakteriseras bl. a. också

a\r en stor och ständigt växande kader av tjänstemän,
av vilka större delen har mera gemensamt rned lönearbetarna än med kapitalägarna. Särskilt bland kvinllorna i denna grupp finns en alltmer växande skara
son-r uppfattar sej som lurade och utsugna, antingen
de ar banktjänstemän, sekreterare, posttjänstemän,
grur-rdskollårare eller hen-rmaf t-uar med män som de
ser stressa ihjiil sej i det privata näringslivets tjänst.
Vill man starta en revolutionär rörelse blir en av
dc första uppgiftema rran bör gripa sej an med att på
ett korrekt och grundligt sätt analysera och kartlägga
de rnotsättningar som finns i samhället. Man bör ock-

så studera de misstag som arbetarrörelsen tidigare
gjort sej skyldig till och rroga akta sej för arr upprepa dem. JaS har redan nämnt att till den svenska arbetarrörelsens allvarliga rnisstag hör att man
redan för fen-rtio :1r sedan slog in på den väg för
kvinnomas räkning som Kajsa Ohrlander nu rekommenderar som någor rlytt: Man satsade på familje-

försörjarsystemet, som ledde till "folkhemsranken",
drömmen om den egna lilla täppan och den cgna lilla

hemmalrun: kort sagt, sn-råborgerlighet så långt ögat
når. Allt detta har bidragit att föra oss in i den återr,är-rdsgränd sor-n vi nu befinner oss i: ett vanvettigt
sirattesysterl (som är-rtligen håller på

ett kvinnligt

att

avvecklas),

låginkomstproletariat, err skandalöst
litet antal daghen-r, dåliga kommunala komn-runikationer, el1 stor grupp hemmafruar sorn kapitalägarna
använder sorn effektiv och billig buffert mellan högoch lågkonjur.rkturer.
För att bekärnpa alla dessa missförhållar-rden krävs
det att kvinnorna själva deltar i det politiska arbetet.
Visa av århundrader-rs besvikelser bör vi är-rtligen sluta

upp med atr vänra på att andra ska förändra samhiillet så att det blir drägligare för oss att leva i.
Barbro Backberger

Kvinnor sorn slavar. Av Kajsa Obrlander. Tribunserien. Aldus/Bonnicrs. Stockholm 1970. 152 sid.
13 75 kr.

allt större. I den

senare gruppen återfinns vid der här
laget inte bara arberarna uran också allt fler av den-r

som i srnåföretagsarnherens sanrhälle hör till den övre
inedelklassen, t. ex. tjänstemän, små och medelstclra

företagare. Allt fler av de bortrationaliserade jordbrukan.ra och ihjälkonkurreradc småföretagarna har
1,3

Att gerrombryta

ett ont system

I

Coretta Kings bok om hennes liv tillsammans med

Martin Luther King förekommer en episod som lik-

i blixtbelysning ger en uppfattning om den oerhörda uppgift makarna King hade att bemästra och
fullfölia.
Hon skulle hämta sin son från en fotbollsmatch
och får från sin bil se honom i samspråk med två
större, vita pojkar. Då han sedan stiger in i bilen,
berättar han, i förtvivlan snubblande över orden, att
de frågat honom vad hans pappa hette och att han
inte vågat tala om det. ".Ser du, mamma, iag var rädd
för dtt de skwlle ge mig stryk."
Inte endast de vuxna kristna negrerna måste lära
sig att inte flamma upp i vrede, inte lyfta handen
även barnen måste det. Samtidigt
för att slå igen
som man värjer sig mot all diskrirninering från de
vitas sida skulle n-ran försöka förstå dem, ja, älska
som

dem. Enligt Kristi bud.

Denna inställning, för den var-rliga mänskan helt
onaturlig och on-röjlig, hade de båda makarna King
levt sig in i, den hade blivit deras djupa övertygelse.
Stå det or-rda ernot, kämpa för din rättvisa sak, men
utan vrede, utan hat! Ingen av dem tycktes ha tvekat inför detta krav. Då man en tid efter det man
läst boken tänker över vad den givit är det främst
detta man stannar inför: uppgiftens väldighet och
att den så helt accepterades och fullföljdes, in i döden.

Bokens hjärtpunkt är den scen, där Martin Luther
King, efter att hans hem blivit bombat och hans
hustru och bam utsatts för livsfara, förmår efi rasande folkmassa att avstå från att förgripa sig på den
vita överheten och poliserna. " På något sätt vdr

detta det viktigaste ögonblicket

i

bela hans lia.

När han stod där, allvarlig ocb lwgn,

bebärskade

han bela den ztredgade t'olkhopen. Han Iyt'te sin band

ocb de blev platsligt stilla."
Hur hade han blivit den han var?
Föräldrahemmet, särskilt faderns starka och varma
personlighet betydde mycket. Och det kristna svarta
samhället överhuvud taget. Inte minst genom vad
Coretta King förmedlar av kunskap om detta samhälle har hennes bok blivit en viktig bok. Särskilt

gäller detta vad hon berättar om sin egen uppväxt
i en stor negerfamilj i sydstaterna. Med de vita hade
man inte rnycket direktkontakt, mal1 förnam dem
som en mörk makt som plötsligt kunde slå tillvaron
i stycken och gerrtenrot vilken nran var totalt rättslös. Men frånsett detta ständiga hot r.ar negersamhallet i sig självt en fridsam värld, samlad kring
sina pastorer i negerkyrkan och söndagsskolan. Man

får ett starkt intryck av denna kyrkas sammanhål14

lande kraft, av den värme, glädje och trygghet den
förmådde sprida bland sina medlernmar) som i allmänhet levde i ytterst torftiga levnadsförhållanden.
Man anar att just en miljö av detta slag kunde befråm)a utvecklingen av ett sådant kristet trosvittne
son Martir-r Luther King. Som folkledare inspirerades King också i hög grad av Gandhi, vars lära om
motstånd utan våld gjort djupt ir-rtryck på honom.
Vi får i boken följa den svarta medborgarrättsrörelsen från den 1 dec. 1.955, då en trött färgad
sömmerska pi en buss i Montgomery i Alabama
väp;rar att avstå sin sittplats åt en vit man. Plötsligt, efter århundradell av underkastelse, är Rörelsen
där. Lik er1 fågel Fenix skakar den vingarna och
känner att krafterlia bär. Inom några dagar har dert
fått en styrelse och Martirr Luther King som president. Vid detta tillfälle yttrade han r-rågra ord som
inte borde fä glömmas: "Vad vi gör gör ai inte
bara lör den srtarte mdnnen utan även t'ör den vite.
Det system som bar utplånat personligheten ocb ärrat negerns själ har också skadat den ,tite mdnnens
personligbet och givit bonom en t'alsk känsla an
Segregationen är liha illa fAr den
öuerlägsenbet.
- ene sotn t'ör den andre."
Vad begärde då negrerna?
Framför allt rösträtt. "Ge oss rösträtt och vi skall
skriaa de rätta lagarna!" Man r,ände sig mot segregationen i alla former, särskilt beträffande skolorna,
och just i det fallet år ju målet ännu långt ifrån uppnått. Han begärde upphävandet av en rad bestämmelser från slutet av förra århundradet (1896), som
i hög grad bekräftade segregationen. De gjorde det
olagligt för de svarta och vita att offentligt äta tillsarrmans, att sitta tillsammans på teatrar, bussar el-

ler tåg, att använda samma bekvämlighetsinrättningar eller drickfontäner, att gå in i offentliga byggnader genom samma dörr.
Rörelsen spred sig snart till andra sydstater och
fick det namn som den ännu arbetar under: The
Southern Christian Leadership Conference. Den
spreds över hela USA och blev en inspiration för
de förtryckta folken i hela världen. Bland fotografierna i boken finns ett där vi ser Martin Luther

King i spetsen för ett stort demonstrationståg hand
i hand med sin lyckligt leende Coretta. På sin andra
sida har han dr Ralph Bunche (FN) och jämte honom
Ralph Abemathy med en glad hustru Juanita. Hela

det festliga tåget vittnar om segerviss förtröstan,
man förnimmer ett helt folks nyvakr-rade känsla av
kraft och framtid.
Arbetet var emellertid hårt och ställde sina ledare

inför många problern och påfrestningar.

Rörelsen

mötte hårt rnotstånd från oförstående myndigheter,
från en stor del av den vita alln-ränheten, från

direkt fientliga och hänsynslösa rörelser som I(u
Klux Klan. De n-rånga och långa perioder då Martin Luthcr King satt i fängelse tog hårt på hans och
hairs hustrus kralter. En stirnulans och avspänning
utqjorde de resor sorn de båda makarna fick göra:
till Afrika på inbjudan av Nkrun-rah, tiil Indien på
irrbjr"rdan av Nehru, till Skandinavien år 7964, då

Martir-r Luther King tilidelats Nobels fredspris. I den
lcsarl deltog också ett trettiotal släktir.rgar och vänncr, det var en Glädjens resa.

Är 1963 hade n-redborgarrättsrörelsen kor-nmit så
långt att den rnäktade samla sig till en i'äldig marsch

till

Washington för att inför regcring och folk fram-

iägga sinar krar'. Är,en här i Sverige rninns n-rår-rga
av oss Martin Luther Kings varlna och nräktiga
stämma från det tillfälle, då den ljöd ut över världen: "Jag bar en dröm. Det är an d,röm som är djupt
rotad i tien amcrileansha drömrnen. Jag bar en dröm
att en tlag skall denna nation stå upp ocb lcva upp
tiil den sdnnd meningen i sin trosbekännclse : vi anscr dct absolut själalelart att alla människot" är födc!a lilea . . ." Medborgarrättslagen, sorrl hade John

slutgiltigt 1.964 i Vita husct av Lyndon Johnson. Martin var närvarande
vid detta tillfälle. De föråldrade bestärrmelser som
Kerrr-redys stöd, undertecknades

bekräftade segregationen har numera
taget upphört att verka.

på det

hela

I mitten av i 960-talet överflyttade Martin sin
verksarnhet för negrerna till nordstaterna och bodde
i Chicagos slumkvarter, i dess atlnosfär av smuts, nöd och förtvivlan. Han var ständigt på resor. Overallt sökte han kontakt rned fattigdomens folk, både de vita och de svarta, ledde
ocksrl stora möten och demonstrationer. De Svarta
Pantrarna hade då kommit i gång med sin rörelse,
deras väg för att fråmja negrernas sak var el1 annan än hans, de ville ta avstånd från de vita och drog
sig inte för att tillgripa våldet som stridsrnedel. Martin förstod dem, men vidhöll ickevåldets väg. Arbetet var emellertid mera motståndsfyllt här än i Södern, atmosfären \rar än hårdare, mörkare, genomträngd av en fruktansvärd fattigdoms \rarrmakt och
tyngd. Hans verksamhet vidgades under dessa hans
sista år till att omfatta också fattigdomens problem.
Ar 1967 tog han även offentligen avstånd från kriget
i Vietnam, något sorn han läirge avhållit sig ifrån,
då han visste att ett sådar-rt ställningstagande från
då rned sin familj

harrs sida skulle skapa oro inom folkopinionen.

I

ett

tal, ett år före sin död, sammanfattar han sin stånd-

punkt si: "En nation sotn t'ortsätter år et'ter år att
Iägga ner mer pcngar på militärt försvar än på sociala ret'ormprogrdm, närmar sig mer och nter andlig dAd." Hans ställningstagande rönte också häftig
kritik från många håll. "Men", säger Coretta, "det
markerade obestridligen en stor vändpwnbt i nationens sätt att uppt'atta leriget. Man började se på det
inte bara som något politiskt och ot'ruktbart wtan

Foto: Olle Lindeborg. Pressens Bild AB, Stockholm.

ont." Hon antyder också
att många hoppades att i Martin få en verksam representant för oppositionen rnot kriget som sådant,
ocleså som något moraliskt

för den internationella världsfredsrörelsen, i vilken
Coretta själv var en aktiv medlem. Och vad hade
inte en man med hans auktoritet och resning kunnat
betyda i denna sak! Äret därpå var han borta. Kanske får rnan vara tacksam för att vi genom hans
hustrus bok ändå fått kännedom om hans önskan
i denna sak.
Martin Luther King var länge fullt på det klara med
att hans liv var ett farligt liv. Då budskapet om morder: på president Ker-rnedy likt en alarmklockas ljud
spred sig över världen, förstod han, atr han säkert
skulle komma att dö på samma sätt. Corettavar också
klart medveten om att våldets och desperationens
makter snart skulle kräva hennes makes liv. Då hon
den 4 aprll 1,968 underrättades om att Martin blivit
skjuten var det kar-rske någon hjälp för henne att hon
var beredd för det hårda slaget.
Hon var också skickad att fortsätta hans arbete
hur
l-ran än var. I samarbete med andra
-av hansoersättlig
närmaste n-redarbetare står hon n-red i ledningen av den ännu i hög grad aktiva rörelsen. Inte
minst genom denna livfulla och samversgrant genomförda skildring av hans liv och gärning har hon gjort
en stor insats för att hålla hans minne levande och
verksamt.

Signild Hellhagen

Mitt liv med Martin Luther King. Av Coretta

Scott

King. Gummesons, Göteborg 1969. 390 sid. Pris

35

kr.
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Priset för rnin siäl
Bernadette Devlin föddes i Cookstown på Nordirland
eller Ulster, sorn det också kallas, den del av den irländska ön soil ar.rslöts till E,ngland när Irland frigjorde sig från r.r-roderlar.rdet. Bernadette skriver: "Om

en antropolog eller sociolog skulle leta ct'ter ett bisarrt sam/tälle att stndera så t'öreslår jag att han korn-

tili

är en d,u Eu,ropas underligaste
Här mitt i tjwgonde selelct, medan modcrn tchnik t'arandrar allas liv, t'inns cn medeltida
mer

Ulster. Det

landsdelar.

mentalitet, som några t'ramtTtblicleande personer rnö-

in i sjwttonbwndratalet.
Var ocb en som politislet cller på annat sätt tillbör
nittonbundratalet är en rcvolutionär. UIster är ett
dosamt söleer få att snigla sig

land som t'aktiskt inte bar några t'örbindelser mcd ett
modernt Europa."
I ett så stillaståendc och cfterblivet sarnhälle är dct
därför inte unde rligt att n-redborgarrättsrörelsen, sonl
startades 1968 av stucicntcr vid unirrersitetet och vars
krav var större riitn,isa, närapå satte hela landet i
brand. I två år, undcr 1968 och 1969, fylldes världspresselrs första sidor ar, hiindelserna på Irland, medan
TV- och radioreporirar nrecl fiänrtande röster berät-

tadc onr barrikadcr och blodiga sammanstötningar
mellan katolikcr, protestanter och ordningsr-nakt.
Overallt drir dct nrarscherades och siogs återfann man
Ben.radcttc Dcvlin

i

fränrsta ledet.

Hon har sjiilv gång på gång förr-rekat att medborgarriittsrörclscn bottnadc i en kan-rp mcllan katoliker
att det alltså, sor.n det framhölls
och protcstalrter
- \/ara ctt religionskrig. Medborpå nånga håll, sliulle
sarriittsrörelsen var social, soci:riistisk och revolutio-

nrir

-

de fattigas, de arbetslösas, dc

kar-np r-r-rot orätn'isonra

i

bostadslösas

samh;illet) rlrot de besuttnas

cnr'älde ,rci-r det politiska föitrycket. Bernadettes elien
bakgrund r,ar starkt katolsk, men kyrkan betydde
n-rindre för henr-re än att vara kristen och hon fäste
avseencle vid onr nran var katolik eller protestant. I Iela hennes politiska aktivitet grundade sig
på dc råclande sociala orättvisoma och inte på de
religiösa rnotsättninganra.
Ävcn cic politiska oriitn'isonra iir starkt markeradc. Ilöstrritc vicl kor-r-rn-rr-rnalvalcn har bara de som är

inget

havarc: iuncboende eller vuxlla barn
som bor hemnra rir uitan r'östriitt och på så sätt är en
fjiirdedcl av valnranskåren beröv;rd sina n.redborgerli1;a r.ittil;heter. Unclcr trycket från cle scnaste årens
proteströrelse har regeringen nr-r iintligen utlovat en
l:igcnhctsinne

iindring i vallagcn

trll

1971.

Dct iir fel att frai.nställa mig sor.r.r cn central figur
i r-nedborgarrättsrörelsen, har Berr-radette Devlin sagt
vid flera tillfiilier-r. jag är bara en bland hundratals
i denna rörelse sorn ii.änrpar för att befria vå.rt folk
16

från det ckononriska slar.eriet. Vi föddes i ett orättvist systeil, vi är ir-rte beredda att åldras i dct.

Ilernadette Dn,lin kom i oktober 1965 till Queens
universitet i Belfast för att läsa iriska och psykologi.
"P,ti dcn titlcn betydtle politile t'ör rnig t'ramt'ör allt
tJcbatt ocb intc handling", slriver hon. Debatter blev
det ocliså för hcla slanten, me11 salrtidigt kom också
insikten att politik också iir handling. F{on gjorde ctt
första försök när hon på sonrnraren 1968 arbetade på
cr] stor pub, sorn iii4des av hennes norbror. Miljön var

trist och tråkig, sorn på alla irländska barer, säger
hon, och för att pigga upp det hela började hon
medan hon serverade öl till kundcma
att utfråga
arbetarna om clcras arbctsförhållanden. "Jag var ute
på farligt vatten ocl-r betraktades sonr en bråkstake",
siigcr hon. Irolk ville lcva ilugn och ro, r'ar räclda
att yttra sig och teg är'en om de mest vardagliga saL.cr. Dctta ständiga tigande bara ökade frustrcringen
och Dcvlin lncr.lar att denna outhrirdliga tystnad till
slut blev själva rotell till rnedborgarrörelsen. "Vid en
viss tidpunlet i ctt lands bistoria leänner tillräckligt
rncinga människor på santma sätt ocb u.tgör en malet
ocb f öräntlrar bändclsemönstret. Dct par r:ad sorn inträt't'ade på Ltordirland hösten 1968."
Rcrnadctte valr redan med vid den första protestnrarschcn i augusti -68. Den gällcle bara en kort sträcka: on-rkring en halr. mil. Det började som en glad
kanreval, säger hon, sen kom polisen. Men några allvarliga intcrfirezzon blcv det ir-rte dcn gårrgeu. Mau
satt i stora cirklar över hela vägen och ända till midnirtt sjöng n-rar-r fril-rctssånger, som nrall aldrig vågat
sjunga tidigare. Nästa trarsch, i oktober, blev cn bloclig historia och för Rernadettes del en skakande uppIevelse av r'åldct från de nrakthavandes sida. I flera
darr var horr fysiskt illamirerrde av förfäran och indigruatior-r, säger horr, nren salntidigt stärktcs heunes politiskir engagenrang yttcrligare. Marschen var viktig
inte bara ur inrc politisk synpur-rkt utan och inte minst

clirför att dcn för första eånger-r riktade r,ärldsopinionens uppn.rirksarnhet på de sociala förhållandcna på
Nordirland.
Der-r avgörancle men också den sr,åraste och längsta
protestnrarschen gick på nyårsdagen 1969 från Belfast till Derry
sträcka på 112 kr-n. Det skulle

el1 frecllig och värdig dcrnonstration, metr deu
ägcle rur-n uncler srrindige enfell av protcstantprästen
Paislcys v:ilbeväpnade gossar och polisen som stod

vara

på rrakthavarnas sida. Dct är err ganska fantastisk
skildring som Bernadette Devlin ger av detta hundrata-rl studentcr sonr började marschen och till vilka
.ständigt nya skaror av befolkninger-r anslöt sig. Att
dcn fick en så r'åldsan.r utgång, rned sårade och döda,

\rar intt: clcrlonstr:urterlr:1s fel, de höll hela tider-r fast
vid sitt beslut om icke-r,åld, siiger hon. Ankomstcrl till

Dcrry urecl hurrande ocl-r jublandc folkmassor, nred
trI och tirrg, r rrr järrrföi'[rer nred V-Jrrgen cftcr krigsslute t. Dcvlin lic'rr-riure nte ra.r: " lerigct ,,-dr öv-cr och vi
ltatlc scgrat. Vi bnlc intc Iyf t ctt t'ingcr, rncn ai badc
sagrcrt." |öriinclringeus tir-nnre hadc slagit för Nordiriand.

Vi vct att

samrlla år blev Beriradette Devlin r.ald
ledaniot a\r det brittiska parlamcntet
en av de
tolv son rcpresenterar Nordirlar-rd och den- yngsra genom tidema. Hon bescgradc självaste jordbruksmiuistern, den mycket konservative Chichester-Clark
och det rned ör,erväldigande inajoritet. F{ennes jungi
frutal i underhuset forrnade sig till en bitter anklagelse rnot de förhållanden sorrr rillårs råda på Nordirland och inte ens hennes bittraste morsråndare kunde annat än erkänne1 att helrncs brandtal skakat den
ärcvördiga församlin gen.
Just i dagarna har det komn-rit ett meddelande om
att hon på nytt ställt upp till parlamentsval och att
hon har goda charlser att vinna över sina konservativa nlotståndare. Vi får säkert snarr höra talas om

till

henne igen.

I väntan på nya dramatiska händelser på Nordirland är Bernadette Devlins "Priser för mirr själ"
verkligen värd att läsas. Den är ett vittnesmall om
vår egen tids historra
och det mitt i Europa.
-

Rita Vinde

Ur artihel i "Storstaden" nr 2.

1970.

r
Bcrnadette Devlin är en självmcdvetcn ung danr.
Flcra gånger under läsningen av henncs bok har jag
kommit på mig själv med atr även finna henne självbelåten. Ja, atc en grundton AV självbelåtcnher går
gcnom hela bokcn f rån barndomsskildringen till
skildringen av hcnnes framträdandc i det politiska
livct.
Dctta gör n-ris unrlrandc och bcundrandc. Undrande öl'cr om flickan är ironisk ellcr verkligen så
självbclåtcn och flåshurtig som jag finncr hen'nc va-

rx. Bcunclrande, clärtör att hon, om dct scnarc är
fallct, ve rkligcn l.å-gar vara .{cr och vågar visa att
hon är

c-lct.

Vi lästc bokcn tiilsarnma.ns, två kvinnor av r.ar sin
gencration och vi upplcvdc Bcrnadcttc på samma
sätt. Dctta föranlcclclc oss att cliskutcra huruvicla vi
inte är mosna fijr en änclring av r'åra värclcringar
och vi fann att hiir är clct nog änclå cn ny kvinnotyp som är på väg att komm,r fram. En som inte
1änerc är räcld för att rala om dct hon gör som nåsot
riktigt och nödväncliet, en sonr inte bär på någon
falsk blygsanrhcr och påtvingacl kvinnlig tillbakatlragcnhct, cu sonl intc nöjer sig rlccl att vcrka ic{ct
tysta utan som handlar säkcrt och djärvt och intc
förringar sig själv och sin bctydelsc. Bcrnaclette Devlin är inte den första kämpanclc kvinnan, mcn kanshc clcn första av en ny typ, som sjäh.'klart tar lcd-

Foto: Dex, Pressens Bild AB, Stockholm.

ningcn ör,'cr männcn

i

cn

fijr

rr-rän och

kvinnor

gc-

mensam sak. Och får dem mcd sig. Om scdan prägcln

av

me ssiasgcstalt påtvingats hcnne av mänskor
som bcundrar hennc eller om en inifrån hcnnc själr'

utstrålande önskan att framstå som cn sådan kon-rmit mänskor att ge hcnnc dcn är väl cn fråge av
rnindrc intressc. Mcn vi kan definitivr intc betrakta
Bcrnadctte som cn kvinnornas kvinna. För hcnne ;,r
mäns och kvinnors lika rättighctcr så självklara rtt
hon intc cns nämncr dct, mcn hela hcnnes uppträclanclc visar att hon anser clct.
"Priset för min sjäI" består av trc huvuddclar,

barnciomsskildringen, livlig och detaljrik, humoristisk och raljerande, skildringcn från univcrsitctslivct och framträdandet inom FD (Fo11ic{emokratin,

stuclcntrörclsc), samt berättelscn om vägcn till parlamcntet.
Bernadettc Dcvlin är cn gocl bcrättcrska och hcnncs nrcclryckandc och cnqagcrandc sätt att s'kriva
hållcr intresser vid liv ti11 bokcns sista sida. Och man
gcr Bernaclcttc rätt i vad som för hcnne är huvuclproblcn-ret; Irlandsfrågan är inte huvuclsakligen r:tt

rcligionsproblem utan i första hand ett klassprob1cm. Katolska och protcstantiska arbetare borc{c
grira gcrxensam sak. Bernadettc är katolik, men
främst kristcn. Dct är unionistpartiregcringen som
är förtryckarcn. "En dag kommer dom (folket) att
inse,

att vi inte har mera otalt med folk som råkar

vam protestanter än med folk som råkar vara katoliker. Dom kommer att inse, att det enda vi har
otalt med är unionspartiregeringen."
Protcstantcr är förtryckta lika väl som katolikerna, rrrcn inscr clct intc

i lika hög

grad som de senarc.

Bernadcttc kän-rpai' för ctt närmanclc mellan dc två
srlrpperna. E,n omclaning av hcla s:rmhället måstc
till för att problcmct skall 1ösas.
Vi liänncr mecl Bcrnaclctte och vi beunclrar hcnnc, n'Ien vi vct intc om vi cller någon kan komma
hcnnc nära, för hon tillhör kanske de un'alda.

Hjördis Levin
Priset

för min sjäI. Av

Bernadette Devlin. Vahl-

ström & Widstrand. Stockholm 1970. 182 sid. Pris
73:75 kr.
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Revolrrtionerr går vidare
Ar

1962 besökte de båda författarna första gången
Litr Ling by och gav 1967 ut den numera berömda
boken "Rapport från kinesisk by". "Vi kvinnor"
skrev om den 1,968. Det är en bok på över 300 sidor. Den nya boken är endast hälften så lång, 152

sidor, dårav en stor del fotografier.
Den första boken var mycket in'rponerande, denna
är faktiskt roligare. Boken består av intervjuer med
en del av de personer som finns i "rapporten".
Någon frågade rnig om det frarngick att mänskorna tyckte att allt blivit bättre efter kulturrevolutioncn. Avgjort 1a. De er.rda undantagen tycktes
vara r-rågra som hoppats att återfå sin ställning om
folket förlorat greppe'. om sin revolution. Och visst
hade rnycket blivit bättre
rnånga nya bostäder ha- ökat, man hade infört
de byggts, produktionen hade
begreppet grur-rdtrygghet son-r crr medborgerlig rättighet. När der.r geiromsnittliga spannn-rålsförbruknir-rgen
var 215 kg per person och år utgjorde 1,72 kg en
grundgaranti oberoende av arbete. På topper-r av det
l<orn arbetsinkcllnsten. Socialr':1rd blev nästan obehör'lig. Alla arbeten värderas lika. I(r,innor har i regel något lägre inkomst än män beroer-rde på att de
oftast har r-rågot kortare arbetsdag. De har en del
hemarbete. Det tycl<s sorn om denna by inte har någPå hemvög

till byn Liu Ling. I

bokgrunden Shensis lösskullor.

Under kulturrevolutionen hor hölften ov byns invönore byggt nyo
stenhus (stengrottor).
Snickqren komponerode fönstervolvets gollerverk speciellt för vorje
hushöll.

Hon vill ott det skqll finnos hormoni mellon fomiljerno och det
hus de bor i.

ra bamstugor och inte heller ls.ollektiv rratl-rållning
utoln under skörden. Man har nu ett tröskverk vilket
betyder mycket för kvinnorna. Ackordsarbete är ar,skaffat.
Många intressanta uppgifter kan här endast antydas. L-rte minst i fråga on-r hälso- och sjukvård
hur ganrmal kinesisk n-retodik kon-rbineras med modern n'redicin. Man får också veta att kondomen bli-

vit billigare, ungefär 2l<r för hundra. Och att ä\ren
män numera förstår värdet av Dreventivrnedel. De
flesta kvinnor förstår nu atr d.i b,;r vara 3_.4 är
mellan havandeskap. Genom upplysr-ring har man i
princip höjt äktenskapsåldern för kvinnor från 18
till 22-24 år. Kvinnorna deltar nu i all politisk
verksan-rhet och alla beslut. Massorna har beslutat att
även männen skall ha skyldighet att ta hand om hushåll och ban-r. "Vi kvir-rnor sade åt männen att det
t8

I denna kalla höstnatt talar en flicka inne på en
skolgård bland Shensis lösskullar. Det är en flicka
från Hutoma by. Hennes ansikte lyses upp av en
tjugofemwattslampa. Lanpan hänger i en tråd spänd
mellan skolgrottorna. Den svänger i vinden och flickan talar orn ordförande Mao och alla lyssnar till
henne; gan-rla rnän, knotiga av arbete, skolbarn, husmödrar, ungdomar. Och flickan talar ir-rte om ordförande Mao i alln-ränhet. Hon rapporterar inför
medlemn-rarna som sänt henne. Hon berättar om besök på fabriker och skolor, om diskussioner med olika
delegater, om möten med olika centralkommittdmedlemmar och vilka frågor som ställts och hur de besvarats. Detta är ingen tom ceremoni. Det är en rapport
till de medlemmar som sänt henne.
Det är här ute i Kinas karga inland man kan se
hur djupt revolutionen nu plöjer. Och det år hår
på en skolgård bJand lösskullarna senr en höstkväll som l(inas framtid avgörs."
A. A.
Kina: Revolutionen går vidare. Av Gwn Kessle och
Ion Myrclal. Pan/Norstedts, Stockholm 1.970. 158
sid. Illustrerad. Pris 14: 5O kr.
Liu Teh-chin9, byns delegot vi,C 20-örsjubileet, kommer hem frdn
Peking.

lnteriör frdn en stengrctto. Stengrottor kon
utdn mer genorngripcnde reporotioner.

bara var rlyttigt för

den-r

att lårl- sig ta hand orn

barn." Och det beslöts att när kvinnoma gick på rnöten skulle männen stanna hemrna och ta hand om
barnen.

Helt charmerande iir bokens slutkapitel som skildrar hur Liu Teh-ching kommer hem från Peking där
hon represellterat byn vid tjugoårsjubileet. Hon är en
ung flicka. Det är en kall och rnörk hösrkväll. Alla
skolbänkar har burits ut på skolgården. Man har satt
upp en glödlampa ovanför talarstolen. En högtalare
fir-rr-rs också och förstås ordförande Maos porträtt i
fonden.

Man slår på trummor när delegaten kommer in.
Man hälsar henne väikommen och hon går till mikrofonen.

"-lag har sett ordförande Mao. Han

år vid

ur-

Alla hurrar. "Han bor inte i lyx. Han
lever enkelt. I sin trädgård odlar han inte blommor.
Han odlar mais och kinesisk kåI. Aven i sin livsföring är ordförande Mao err föredöme för oss fattigr-närkt hälsa!"

bönder och läEre mellar-rbönder.
L9

Supertankers i Östersiön
att de nordiska sjöbefälsförbunden varnat
för riskerna avancerar planerna pä att släppa in suTROTS

pertankers i Ostersjön.
Supertar-rker har sir-ra givna fördelar. Om man fraktad'e större delcn av de'n olja Ostersjöländ'erna behö-

i dessa förvuxna tankbåtar, skull,c der bli lättarc
att övervaka sjöfartcn och hejda dcn stora mängd
ver

olagliga utsläpp man nu får från de många mindre
tankbåtarna. Det anses att riskcn för fartygsolyckor
skulle bli mind,re om fd,rra fartyg fraktade oljan.
Frågan är om det är rilktigt. Supertankers byggs inte
för att gå i grunda vatten. Man har ingen crfarenhet
av hur tankers uppför sig i trånga fa,rvattcn. Sjöbefälsförbundet påpckar ,dessutom art de stora skrovcn
kan råka i egensvängning på grunt vatren och bryt,rs
söndcr, ävcn utan grundstötning.
Går en supertanker i kvav i Ostersjön kan man
räkna med att detta innanhav blir förstört för lång
tid framöver, efrersom det inte finns några säkra och
väl utprövade metoder att bekämpa olja till havs.
Det djurplankton och de srnådjur som fisken är beroende av kan skadas irreparabelt av bekärnpningsmedlen och av oljan.
Av vem skall vakthållningen och oljebekämpningen betalas? En beredskapsorganisation rnot oljeskador
byggt nu upp, baserad på de ofullkomliga rnctoder
för oljebekämpning som finns. På den som förorsakar farorna ställs inga krav. Det är, sorn vanligt,
samhället som får betala. Vem får betala för förstörda kuster och förödda fiskevarren när en srörre
olycka inträffat? Inte är det de vilkas fartyg gått
i kvav. Det blir i stället alla de mänskor som levcr
la-ngs kusterna, har sin fritid vid Ostersjön och de
som är beroende av err renr hav och livet i siön för

sin utkomst.
Det nå vara att haven ar fria och öppna för all
sjöfart, men oljan från en supertanker kan driva i
lar-rd vid vilken kust som helst. Den känr-rer inte till
några tremilsgränser. Svenska n-ryndigheter bör alltså
inte ensamma få f atta beslut om am låta superrankers
anlöpa våra Ostersjöhamnar.
T

Man hållcr nu på atr mäta djupet i påtänkta leder

från Nordsjön tifi Nynäsha.rnn. i)"t dr inte otroligt
att man kommer att känna sig tvungen att muddra
upp djuprännor i suirden. Det verkar vara en helt
oskyldig åtgärd. Mar-r har muddrat upp rännor på
n-rånga andra håll tidigare utan nämnvärda skadeverKnlngaf

.

Men sunden mellan Ostersjön och Nordsjön bildar
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en gräns mellan Atlanter-rs starkt salta och Ostersjöns bräckta vatten. Gränsen är inte knivskarp, ty
saltvatten rinner Iängs botten i sunden in i Ostersjön samtidigt som sötare vatten rinner ut i ytliga
vattenlager. Om man gräver en djup ränna i t. ex.
Oresund, kommer tillflödet av saltvatten till Ostersjön att öka.
Det betyder att vattnets kemiska sammansättning
ändras i stora delar av Ostersjön och därmed hela
samspelet mellan flora, fauna och mikrober. Biologerna vet inte exakt vilka effekter det komrner att få.
Detta brukar ge den part som för kortsiktig vinnings
skull kan förstöra en sjö eller ett landområde det
argumentet att "när ni inte vet vad som kommer
att ske, exakt och i minsra detalj, då behöver vi inte
ta hänsyn till era varningar. Vi däremot kan på öret
tala om hur mycker lägre priset blir per ton olja".
Den som exakt kan tala om hur mycket rnan tjänar in på fem år vinner fortfarande alltid över den
som säger att vi kan fördärva vira livsvillkor på
femton år. Motargumentet brukar dä varaz "Ja, rnen
på femton år kan så mycket hända. Vetenskapen har
då säkerligen iyckats ge oss nya lösningar."
Här uppstår en egenartad tvetalan. Man tror inte
på vetenskapsmännen när de ger varningar baserade
på sin erfarenhet. Däremor tror man på deras för-

I
I

en internationell arrgelägenhet
måga att lösa problenren i en fjärran framtid. trörklaringen är enkel: skulle nran lyssna till varningarna och handla därefter, skulle det störa den kortsiktiga lönsamheten. Vad son-r händer om fenrron år tar
man inte med i kalkylen, eftersom en "affiirsrlässig"
kalkyl sällan sträcker sig längre iin nilgra få år in i
framtiden. Reparationen av de långsiktiga skador

man ställer till n-red lämnar lnan med varm hand
till de duktiga vetenskapsmännen och sraterl (dvs.
skattebetalarna) att röja upp i.
I
I
I

I

Det finns ytterligare ett skäl art inte muddra upp

rännor i sunden och diirigenom salta ncr Ostersjön.
Eftersorn det är ett långsiktigt skäl, så kon-rn-rer nran
antagligerr inte att bry sig on der. Skiilet är den alltmer markanta bristen på sötvarten i Europa. I Mellaneuropa tar man ut tre gånger mer vatterr ur grundvattnet än vad som tillförs med nederbörden. Bristen komm er att bli allt värre ju mer rnan bygger ur
industrin och ju tår"are befolkad denna udde på Asienkontinenten blir. Avsaltning av havsvarterl kan bli
en dellösning på problernet.
Det är svårt att avsalta vanligt havsvatten. Skall
man avsalta, så vill man helst ha bräckt vatten.
Framtidens atomkraftverk kan antagligen ge de cnergimängder som behövs. Sådana kraftverk byggs nu i

USA, intc sonr en lyx, urau sollt en nödvär-rdig lösblir högt om mall måste använda starkt salr vatrcn, mycket lägre orn man kan

nirrg. Prisct för vatrnet

aur,ända bräckt varren.
Det finns enklare sätt att skaffa Europa sötvattell.
Irlodema som törnr.r-rer sig i Ostersjön g.i tillsanrmans
en sötvattensn-rängd som rrlotsvarar flödet i den fjärde av r'ärldcns största floder. Om man i stället för
att släppa in ytlsllliare salrvatten i Ostersjön skulie höjt tröskeln i sunden, skulle n-ran på tjugo år få
en Ostersjö som var tillräcl<ligt söt för att tillfredsställa de flesta krar.. Saltar marl rlu via uppmuddrade rännor i sundcn ner Osrcrsjön mecl Arlanrvatren,
så kommer dct att ta morsvarande längre tid att få

brukbart sötvatten.
Förslaget att göra Ostersjön

till

en sörvattensreser-

voar för Europa har ställts av b1. a. civilineenjör Görarl Adolfsson vid K-Konsult, laborator Odön vid
Ultuna och en tysk grupp a\r vetenskapsmän. Kostnaden för projektet skrille sannolikt ligga i samma
storlcksordning sonr en Suncl,bro. Innan man urrctr
dessa frågor bör muddring av riinnor i sunden icke
tillåtas.

Man kan slippa ifrån supertankcrs i Ostcrsjön om
till t. e-x. \y11;i5h;rmn. Det är heller ir.rte utesluret arr l;igga pipelines
man lägger pipelines från västkLrsterl

från öststatema till den svenska östkusten.

Re

dan

från "l<ortsiktig" miljö- och naturr,årdssynpunkr vorc
pipclines atr förccl,ra fran-rför tankcrs av alla stor-

lekar i Ostersjön.
Det vore ctt l-roppfr,rllt tecken onr lrall för en gångs
skull försökte görar en verl,,ligt långsiktig bedön-rning
i stiillet för ;rtt rusa i r,:ig och omedelbart nappa på

ett projckt sorlr ger snabba virister de närmaste åren.
sonr kan fördrirva f'rar.ntida möjlighctcr
har ingenting n-rcd utveckiing i god benrärkelse att

Ett projckt
skaffa.

il
i Ostcrsjön är onr tnte clc

Slutiieen, sr-rpertankei's

jurc, si dock r/c t'acto, cn iurernationell ang^cliirenhct,
liksom frågan om art göra Ostersjön tiil I-liropa.s vatter-rtäkt. Dct finns gotr om forskarc son'r vill, och
Flott onl datal-naskillcr sour kan, räkn;r iilenonr projekten.

Flans Pahnstierna

T
Oaanstående artileel bar

varit publicerad i D,\.

Foto: Pressens Bild AB, Stockholrn.
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Sarreringen av derr

yttre miliön

Under de senaste åren har föroreningarua

i

den yttre

miljön blivit ei:t synnerligen akut problen-r i de ekonomisls.t utvecklade lär'rden-ra och det börjar ge sig
till känna är,en i u-lär-rder. Miljöförstöringen är jLr direkt förknippad med industriproduktionen och orr
man betänker att senare hälften av vårt århundrade
karaktäriseras av en snabb expandering av industrin
på basis av det tekniska fran-råtskridandet, den intensiva urbaniseringen och de ökade ken-riska inslagen
i industrin och jordbruket, så förstår man varför denna 1råga blivit så synnerligen akut just under de senastc itrtiondena.
Jröroreningen a\,' den yttre miljön är ett problem
r.r-red n-rånga aspekter, av vilka den viktigaste dock

befarade ogyllnsamma påverkan på mäuskans hälsa, dvs. den n-redicinska aspekten. Viktigast

är den

cl:irför att föroreningarllas pirverkan på hälsotill-

ståndet intc lian försvaras varken från moraliska elier ckonomiska synpurrkter. Er-r försämrad hälsa kan
cj irompcrlseras med några som helst materiella för,-ielar'.

Det förcliggcr rcdar-r tillräckligt nred fakta om föroreningarnas direkta inflytande på nränskans hälsa.
I)et rär:ker med att påminna olrl den giftiga smogelr
i London 1952 son"r bildades till följd av luftföroreningar och tog 4.000 människoliv.
Observatioller ger vid handen, att frekveusen av
kroniska icke-specifika lungsjukdomar är större bland
invånarna i storstäder än i smaistäder och minst på
landsbygder-r,

vilket också förknippas med luftförore-

lllngarna.
Det föreligger även observatiolrer

olr den förorenade luftens indirekta inverkan på mänskau. Saken
ir den, att städernas förorenade luft hindrar den
ultravioletta strålningcn tränga igenom. Förluster av
cienna stråh-ring kan uppgå ända till 40 procent och
rurer, r,ili<.et å sin sida kan leda till ökad frekvens av
engelska sjukan bland bam. Det hela kompliceras gcl1onl att föroreningama kar-r undergå förändringar
av olika slag och bilda nya, ännu giftigare ämnen,
enligt vad som fran-rkommit under senare ;1r. Så kan
t. ex. vissa består-rdsdelar i bilarr-ras avgaser urrder inveriran av der.r ultravioletta strålningen bilda rlya,
iinnu fariigare föreirirrgar.
Allt efter som den den organiska kemin utvecklas
kommer mänskan i kontakt r-ned nya grllpper a\,kerriska ämnen, vars toxikologiska egenskaper oftast långtifrån helt utforskats. Vissa av dessa iimnen
kan tillhöra de s. k. biologiskt aktiva, dvs. de kan
framkalla en immunologisk-biologisk omställning i organismen. Man anser, att det ökade antalet aliergiska sjukdomar har förbindelse med detta. Amnenas
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.rndra eventuella sli.adeverknittgar är änrru otillräckligt utforskade, t. ex. deras iuvcrkau på arvsmassan
och på fostret under havandeskapet samt deras cancerframkallande egenskaper.
Nya keniiska föreniugar kau således arrgripa mätlskan från luften, som förgiftats av industriutsläppen, genorn de förorenade vattendragett, genom livsrnedelsindustrins utllyttjande a\. syntetislia färg- och
sötningsmedel m. r-n. När r-rya ken.riska förer-rir-rgar från

olika miljöförorcningar samtidigt tränger in i män-

skokroppen blir utforskningerl av dessa problcn-r ytterst komplicerad.
Av det ovan sagda frantgår, att man i första
hand bör ta hänsyn till de rnedicirrska aspekterna
i behandlingen av problernet om miljöföroreningarna.
Detta är också innebörden i de lagar om det sanitära skyddet av den yttre miljön sorn instiftats i Sovjetunionen. Ministerierna och ämbetsverkett förpliktas vidta alla nödr,ändiga åtgärder för att förebygga
rniljöföroreningama och de bär ansvaret för afi. Iagarna efterleves, medan kontrollen över deras verksamhet utövas av Sovjetunionens hälsot'årdsministeriurns sirnitetstjänst, som också L'restät-nmer graden av
föroreningarnA. Sanitetstiänsten, som består av r-nedicinska experter, har således sista ordet r-rär det gäller
industrii.rs lokalisering, dess utbyggnad och verksamhe't.

Sorn redan påpekats

är

miljöföroreniugarna ett

problem rned många aspekter. Det år utan tvivel ockråvaruförlustema
så ett stort ekonomiskt problem
kostar rei san-rband med avgaser och vattenutsläpp
dan det en hel del. Därtill kommer förlusterna i san-rbai-rd rned skador på r'äxtligheten, ökade utgifter för
elkraft, eftersorn klimatändringarna ofta förkortar
dygnets ljusa tid, vidare korrosiot.tsskador, skador och
förorenirrger på byggrradcr och kulturmitrtrestnärkcn

os\r.

De ekononliska förluster soln förorsakas

av

rniljöföroreningarna är säkerligen betydligt större än
de summor som behövs för föroreningarnas bekärnpande. Det är alltid billigare att förebygga en förorening än omintetgöra er1 redan befintlig sådan.
Den sor.jetiska lagstiftningen utgår också från det-

ta. Ministerierna och n-ryndigheterna skall se till att
sådana teknologiska processer tillämpas vilka inte ger

avfall. Endast om detta år helt
omöjligt tillåts utsläpp av skadliga avfall, dock under den absoluta förutsättningen att det anläggs ett
rniljöförstörar-rde

reningsverk som garallterar den av rniljöskyddsreg-

lema stipulerade reuingsgraden. De hygieniska nor-

i Sovjetunionen för luftens och
\rattnets kvalitet i bostadsorter är enhetlisa för hela
landet och äger laga kraft.
rner som fastställts

Miljöförorenirrgarna har

äver-r

andra aspekter, gäl-

lar-rde städerr-ras planering och byggnad, sociala förhållanden e5y., r'ilka berör n-)ots\raranclc yrkesgrup-

vid i,ärderingen av tillstår-rdet i den omgivande rniljön och effekterl av de vidtagna åtgärderna.
N4iljöföroreningarna har blivit ett irrterr-rationellt
lärr-rpas

problem. Och dct är
Många olika specialister iir i Sovctiunioncn sysselsatta med lösningcn av nriljöi,årclsproblemen. h,r.r stor
insats görs av tekniska experter, som utarbetar nya
r-netoder för att förebygga eller n-rirrska avfallsutsläp-

pen

i

industrir-r och

för att fulliinda de existerande
i s;'rmrna syftc.

teknologiska proccsserna

Vid anläggarrdet av nya städer och rekor.rstruering
av garnla skiljs inclustrizonema noggrant frår-r bostadsornrådena. Vid planeringcn av industrion.rråden
tas hänsyn

till

platsens topografi, vindamas riktning

och frekvcrrs, nödviindigheten av sanitära skyddszoner. Enligt de sovjetiska lagbestämmelsen.ra är industriföretagen indelacle i fem grupper med hänsyn
till deras skadlighet för derr orngivande miljön,
skydclszonemas storlek är från 50 nr till 1.000 m.

ljuga?
Kan man väl bo

ien stad, som till största delen
är stöttad
medelst bräckliga bjälkar, ty så de vacklande husen
hålls av förvaltaren i stånd. När han smetat en
gapande rämna
ber han oss sova i lugn, fast huset hotar att rasa.
Nej, där skulle man bo, där det aldrig brinner,
där aldrlg
nattsömn av skrämsel blir störd. Redan skriker
din granne på vatten

redan han bärgar sitt bo, redan tredje våningen brinner.
Du vet ingenting om, men flyr man ur nedersta trappan,
dödens är den som bor högst och som äger till skydd
emot regnet
tegelpannorna blott, där de kuttrande duvorna häckar.

Kan du blott slita dig lös från cirkusspelen, så
finns de
yppersta hus du vill ha att köpa i landsortens städer
för vad du årligen här för ett kyffe betalar i hyra.
Trädgård följer det med och en brunn, ur vilken
med lätthet
utan behov av ett rep du kan vattna din spirande gröda.
Där må du leva med hackan till vän och ansa din trädgård.
Här råder brist på sömn. Ja, hur kan man sova i hyrda
lägenheter. I Rom är sömnen blott för de rika.

självklart

-

lufter-r

Kira Busjtujeva
Chcf för Hälsovårdsmir.risteriets
luftr,årdslion-rn.rittd i Sov ictun ionen

Dikt av skalden fuvenalis
"vad skall jag göra i Rom när jag ej kan konsten

gar.rska

nir-nurn.

Läkarna studerar skadeverkningar som förorsakas
av olika förorer.ringar och utarbetar hygieniska norrner, sorlr är oblieatoriska för hela landet och trll-

att

ju

k:inner inga rlriinscr, rnånga floder rinuer genorr-r flera
läuder, liksonr haver sköljer kusterna i flera länder.
Det är lätt l-ränt att föroreningama i ett land sprider
sig till grannländerua. Detta är en 11r grundema för
det intenratior-rclla samerbetet. Dessutor-n är rniljövården ett sir komplicerat problem, att det är nödr'ändigt nred etr iirtcnsi\ r utbyrc av inforrnatiouer orn hut'
n-ran skall mäta förorer-ringama och deras pår'erkan
på mänskorna octrr på den omgivande n-riljör-r, liksom rnetoderna att bekiimpa miljöföroreningar osv.
Och av a.llt att clöma kan man endast med gemcnsanlrra insatser av olika specialister frår-r skilda länder hir-rdr:r de ogyi.rr-rsamma följderna av miljöförorerringama eller åtminstone nrinska dessa till ett ir-ri-

( andra

årh. €. Kr )

Detta är sjukdomens rot. Tungt rullande vagnar i trånga
gator och prång och ök, som stannar. och kuskarnas
skä llsord

skulle en Claudius själv och en sjökalv väcka ur sömnen.
Tänk nu på alla de faror därtill, som hotar om natten:
husens svindlande höjd och hur lätt nedfallande tegel
krossar din skalle, hur ofta det sker att man kastar
ur fönstren
spruckna och söndriga kärl och hur häftigt de dimper

i

gatan,

så att de märker och splittrar dess sten. Du må kallas
försumlig

och mot farorna oaktsam, om du går till en bjudning,
innan du gjori testamentet: du hotas av dödar så många
som det finns på din väg upplysta och öppnade fönster.
Därför din önskan må bli och din ömkliqa bön. där
du vandrar,
att man må nöja sig med att slå över dig blott

sina pottor."
Oversätttnlngen är gjord av professor
Gerhard Bendz under bibehållande av

originalets hexameter

De lörde i Lund. Någro synpunkter pö byggonde och boende. Utgiven ov SIAB med onledning ov företogets 25-årsjubileum.
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I(vinna i Polen
Samtidigt nred kvinnokonfercnst:n

i

Helsingfors sorlr-

rraren 1969 utg;rr,s Krystyna Wrochnos bok Kvinna
i Polen av Interpress Pubiishers i \Tarszawa.
Iloken innchåller en utförlig redogörclse för kvinnonlas situation i dagens Polen.
Den utbildade kvinnan
De unga kvinnomas instiillning till äktenskap och
utbildning har radikalt förändri1rs, anser författarinnan. Karaktäristiskt för dagens unga kvinna år, att
hon vill göra sig oberoende gerlorn att skaffa sig utbildning och yrke.
Varför har r-ru denna ornstälining i tänkesättet inträffat? Verkligheten och omständighcterna i dagens
samhäilc har förär'Ldrats.

Ar

i Polen 5.945.000 analfabcter eller
av den totala befolkningen. Ungefär
kvir-rna mellan 25-49 ;irs ålder och var

1931 faurrs

22,2 procenr

varAlrrlan
tredje man kunde inte läsa och skriva.
Är 1960 var antalet analftrbcrcr 664.000. De flesta
icke läs- och skrivkunniga var ör'er 50 år.
Staten slog etr stort slag för att avsiiaffa analfabetisrnen och i dcnna li.anrpanj ingick också att skaf-

fa flickoma tillträde till alla typer av skolor. Deras
deltagande i unden,isningen har ökat avsevärr i omfång.

Många jämlikhetsreformcr har lagstaclgats, men för
dessa inte skall stanna endast på papperer, har
åtskilliga åtgärc{cr vidtagits för att genomföra dem
i pral<ciken. Men trots atr den tr:rclitionella skillnaden r-nellan kvinnors och mäns r-rtbildningsstandard
numera tillhör det förflurna, iir vissa områden fortfarande dor-r-rineracle av livinnor, mcdan det på samn-ra giiug är för liten tillväxt a.," kvinnor på områden dor-r-rineradc av r-niin. Till grund för detta ligger
clcn qanrla fördonrcn, att kvinironras psykiska karaktärsegerrsliaper är bäst firrenliii;r med lärare- och sjukskcjtcrskeyikena, nrcd:rn deras förr,rtsiittningar på t. ex.
det tei<,nisi"^a område t ir-r rr-iindrc eller obefintliga.

att

Yrkeskvinnan
Statens sociala politik har som n-rålsättning att för-

säkra varje individ nröjlighct

att förverkliga de mål

not. Kvinnan son.r har ett yrke vill
ciet. Ju högre utbildningcn är, ju större

den strävar

pr:aktisera
är yrkcsaktiviteten. Irkonorniska sk:il är inte den första orn iin en viktig orsak. Själva arbetet börjar spe-

la en viktigare roll i kvinnans liv. Det ger hennc

personlig tillfrcdsstälielsc, ökar hennes strävanden efter kunskap och utvecklar hennes personlighet. Detta vct man intc bara genorn undersökningar, utan
också genom vad kvinnorna sji'ilva säger i brev till
utgivarna av olika tidningar. För atr ge arbetsmöj-

i rclation till utbildning och yrkessträvanden har fernårsplancn 1,966-1,970 frambringat en
och en halv nriljorl nya arbetstillfällen. Av dessa är
665.000 avsedda för kvinnor. Man har förlagt industrier till landsbygdsområden och mindre städer för
ligheter

att

skapa anställningsmöjligheter. Industriföretagerl
för att undervisa nvrekrvterade

anordnar kurser
I,.

virrnor.

Det finns bestän-rrnelser som bcordrar förn-rän, arbetsledarc och avdelningschefer sonl sysselsätter nyanstälida kvinnor arr ge dem direkt hj;ilp i hanteringen, att se tiil att de får arbete i ör'e rensstämrnelsc med sin uppr-rådda skicklighet och att försäkra
clem stöd från sociala anorclningar sor.n barnavård,
rekreationslokaler, r-natsaiar, son-rmarlägcr etc.

Undersökr-ringar

i yrken

har visat, att kvinnor

anställda

ticiigarc besatta av rnän har: prestcrat lika
goda clicr t. o. nr. biittre resultat än r-niinnen, r'ilket
irlargör, att de argumellt som ofta franförs mot anstiillning ar. kviniror i vissa branscher t. ex. att deras produktiva effektivitet är ber.isar 1ägre, att deras
psykisk;r och psylioiogiska onrständigl-reter har en

l)enna fördom :ir fortfarandc alltför rotad i folkdjupet för att kunria ör'crvinnas på liort tid. Såda1la förrilrdrini;ar k;ur endas'r slie genom stiindiga,
rlradi,isa insatser på nrånga områclen.

Ln on-rfattan.--le lia-r-npanj har undcr ett antal är
vrrrr i,'.nl hl.',d fiicl<or oc[ föräldrar för att locka kvinirliga clever till dc teli.niska. skolorna och yrlicsi iiillcdniiigcn har utvcclilats

i

i

stor skala.

högre yrlicssli.oleutbildning i tekniska branschcr iir dock fortfara-ndc för liter. Siffrorna 52,7 proccnt i dc traditionella feminina ärnnena
och 29 procent i de tckiriska iirnnena.

Antaict flickor
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Dr Borboro Krupo ör qssistent vid Medicinsko Akodemin i Gdonsk
och medlem qv Polsko orbetorportiets centrolkommitt6.

ogyr-lnsam ef jekt
verade.

på deras yrkcsprcstatiou, är ornoti-

På lil.,nande siitt har undersökningeir inte fastställt
den ståer-rde frasen om högre frånvarofrekveus bland
livinnor iin bland män. Är 1964 gjordcs eu undersökning inom 24 företag där 54 procent av persolla-

Bland universitetsrektorerna zir 21. procent kvinnor. Var tredje persoll som erhåller doktorsgraden
är kvinna.

I{r'innornas deltagande i yrken förbur-rdna
jordbruk och skogsbruk ökar viisentligt:
.fordbruksteknik 59,2 procent
'Iriidgårdsteknili 40,0 procent

len var kvinnor. Grader-r av frånr.aro på grund av
sjukdom \rar liigre bland kvinnor än bland män.
Obefogad frånr.aro från arbetet var som regel mindre ..'anlig bland kvinnor. I(vinnor byter albete mindre ofta. De är ordentligare och visar rner tillgivenhet för sin arbetsplats. lLesr-rltater-r av experirr-rentella
r-rnde rsökningar tillhandahåilcr såluncia ett övertygande argumcrlt rnot oberättigade förutfattade meningar om kvinnornas yrkesverksamhet.
Antalet yrkesarbetandc kvinnor ör,ersti€ier idag
antalet yrkesarbetande män och kr.innor 1938. Vid
denna tid var niistan \zar trccijc ckonon-riskt aktiv
kvinr-ra hembiträdc. Genom inciustrins utveckling och
clen un idgade underr.isningen är l<vinnoma idag i
tilitagande grad högkvalificerade.
Den 31 decernber 1969 fanns clct 3.500.000 kvinnor anstiillda ir-ronr den socialiserade ekonornin och
de utgjorde 37,4 pdocent av clet totala antalet anställda.

\/artcftcr landct utveckla:s öliar tillfrillena för sysselsättning åt kr,inr-ror, irrte bara inom ir-rdustrin, merl
också inom serviceon-rr:ådct. Den högsta. procclrte lr
av kvinnliga anstiillda i relation till det totala an-

Är 1,960 fanns 1.023.000 självständiga kvinnliga
jordbrukare, vilket är en betydancle ökning från 1950
ned 674.000. Detta beroende på, att den utökade
industriaiiseringen dragit männen från jordbruket.
Man och hustru praktiserar ofta konibinationen jordbruk-ir-rdustriarbete. Kvit:nrorua har på så sätt kommit att överta a.nsvaret för gården och har genom
dctta fullständig

ZO procent

av

Okning av antalet gifta yrheskvinnor
Fler och fler gifta kviunor ägnar sig åt yrkesarbete. Är 1950 utgjorde antalet gifta kvinnor 18
procent av det totala antaiet yrkeskvinnor. Ar 1967
hade siffran ökat illl 75 procent.
Avcn om antalet yrkesarbetande kvinnor ökar

i aila

42 procent av l<emistema
40 procer-rt av matematikernx
32 procent av fysiologema
Var tionde ingcnjör är kvinna. Var tredje textilingenjör, gcolog och kcnrist är kvinna. IJnder åren
1958-1964 förclubbladcs airtalct kvinniiga ingenjöref.

Bland de yrken, som lir:iver universitetsutbildning,
bortsett från de fria kon:;tcrna, har tanciläkanra dct
största arrtalet kvinnor nairrligcn 77,5 procent. Illand
lälrarrra ir 44,3 procent kviunor.
Inor-r-r

den allmrirrna administrationen oclr ir-rom infijr juridisk aclministration utgör l<vin-

stitutionema

norna 46,8 procent.
Före krigct fanns endast en irvir-rnlig domare

i PoI dag finns 950 kvinnliga domare i de högre
dorlstolanra, 8O i ungdonrsdonrstolar och 3 kvinnliga dornarc i högsta domstolen.
ler-r.

Det finns 36 orclinarie livinnliga professorer)
cxtraordinaric.

100

är det karaktäristiskt för

industriländer

Po-

len, att så många kvinnor i åldersgruppen 25.-34 är,
den av nroderskap och hcn"ransvar mest upptagna ticien, behåller sitt yrkesarbete. Nedanstående siffror
r.isar eir jämförelse incd Förerlta staterna:
Förenta statema 1960 2.0-24 ir 45 proc.
Polen

ir 30 proc.
är 61,4 proc.
25-34 ir 50,5 proc.

25-31
196A 2a-24

I(urr.an för kvinnonlas yrkesaktivitet i Polen når
sin topp i ålciersgruppen 20-24 år och sjunker sedan gradvis, medan den i Förenta staterna sjunker
tän-rligen n ärt i åldersgruppcll 25-34 är, för att
i-rå sin andra topp på en något liigre nivå i åldersljrupperna 45-55 år. Detta inncbär, att kvinnorna

i

biolopierna

4C procent av geoloserna

siälvständighet.

,

t

finr.rs inorr alhriin hiilsor'ård och social välfärd med 77,8 procent. Inom finarrs- och försäkringsinstitutioner finns 68,6 procerlt, inoln utbildning, vetenskap och kultur 66,0 och inor.r.r handelsverksarnhcten 64,9 procent.
Det höga antalet kvir-rr-lor anställda i yrken bascrade på cxakt vetcnsliap är siirskilt liaralitiiristiskt.
i(r,innoma utgör:
tale

med

västra L,uropa och

i

Förenta staterna som regcl av-

bryter yrkesarbetet vici tiden för havandeskapet medan kvinr.rorna i Polen i allmänhet fortsätter. Otvivelaktigt har .oolsk;r kvinnor större nröjligheter att
förena yrkesarbete med familjcansvar. Lagstiftningcn spelar en stor roll i detta sanrmanhang. Den galanterar den yrkesr.rtör,ar-rde kvinnarl ett antal privilegier. Behovet ar. daghen-r och lckskolor är vä1,
om iin inte hclt tiilgodosett. l:mellertid spelar möjlighcterna till utbildning och arbete cn minst lika
stor roll. När kvinnor får sarnma yrke som män får

de också samlna yrkessträvanden. Framför allt betyder det mycket art rättcn trll arbete är sanktionelad.

Urrdersökrringar från i 961-1963 visar att 68 procent av kvinnoma irterupptog sitt arbete efter barnsbörden. .|u högrc yrkcskvaiifikationer kvinnoma har
iu oftarc återta.r de sitt arbetc:
100 proc. av irvinniiga relitorer

94,7 proc. av lärare
94,2 proc. av fysiirer
84,2 proc. av iugenjörer
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Är

1966 fanns ör,er 59.OOO daghenrsplatser. Av
i åldern i--6 år kan 2OO deltaga i leksliolor. Man berälinar en ökning n.red 90.C00 lekskoieplatser de närmaste fem årer-r.
'j'rtrts .lett si()ra e).[rl1115i6i1gt'r av berntillsyucrr är
denna erneliertici i'inr-ri-i t;tillräcklig. För att lösa detta
har andra fori.ner ev barntillsyn än den statliga ordnats r,. ex. genorn pJacerir-rg av bai'n hos pensionärer
från de företag där rnödranra är anstiillda. Sådana
initiativ har tagits av kvinnorna vid företagen och
av de sociala lekskolorna rned stöd av föreninser-r
1.000 barn

3al'irens rränner.

Avgiftcrna föi' ban-rtillsyr-ren iir betydligt 1ägre
av cle;ri-r:r tj:inst utgör. Iröräldrar i

rir-r rracl r'ärclct

si'ål"a ckoircn-riskal olnstäl) rlighcter kar-r befrias från

;i1'giftcn. I skoloma finns dagrun-r för barn i lägre
sLoiåldei:n. Där har dc tillgång till läxhjälp och mat.
Sor-rirnarlägcr och andra forrner av rekreation ordno,s ltör skolunsdomar. Mer än 1.500.000 bam åtnjr-ltcl varje :;ol-irmar denna förrnån. ZO procent ar'
ciessa läger ancrdnas av arbetsföretag och fackför-

enit-:qar rned str,'rcns finansiellar stöd. För \rarje å,r
iilias ansl;rgcn till utbildning, kultur, uppfostrar-r ocl-r

social välfärd. Irxpansionen av anslag för sociala
hjälpmcdel avsedda för arbetande föriildrar är ett
sätt att förverliliga

Hofino Krzywdzionko, chefredoktör för ungdomstidskriften "Zorzewie", hor gjort reportoge från Koreo under kriget och från månodslångo resor

terpress,

7O proc.

i krigets Vietnom. Foto:

Speciolservice P.

A.

In-

av utbildade yrkesarbetare inom industri

och byggnad

49 proc. av outbildade grovarbetare inom industri
48 proc. av städerskor och hjälpkvinnor.
För att underlätta situatior.icn för famillerna och

därigenom medverka till kvinnornas yrkesaktivitet
finns en rad sociala förrnåner:
Fri medicinsk vård. I'ri behandling och rådgivning
på kvinnokliniker. Fri rnedicinsli r.ård för alla barn
under ett år.
På initiativ av fackföreningarna har industriell
hälsoservice etablerats och polikliniker har satrs upp
för att förebygga sjukdomar i samband med arbemmiljön. På dcssa polikliniker utförs pcriodiska, pro-

fylaktiska undersökningar av

och specialex. rned avsikt att i

anstäl1cla

undersökningar av kvinnor t.
tid upptäcka livmodercancer.
Industriserr.icens uppgift är också att skapa passande arbetsförhållanden för blivande mödrar. Arbetslagstiftningen reglerar situationen. Samtidigt som
den garanterar full yrkesjämlikhet har den emellertid också utfärdar förbud lxot arr ansrälla kvinnor
i yrker-r särskilt betur-rgar-rde och skadliga för hälsan.
I samband med graviditet är kvinnorna berättigade till 12 nänaders ledighet med full lön. Ytterligare ett års ledighet utan betalning kan beviljas efter a.nsökan. Under den oavlönade ledigheten är fortfarande rätten till fri medicinsk r'ård och till fa-

miljebidrag obeskuren.
26

der.r princip som folkrepubliken
Poleir har ar-rtagit, nämligen i:ätten till arbete för alla
och rättcn att förena yrkesa.mbitioner med ansvar för
familjen.

Mannens likvärdiga partner

i äktenskapet

I

polsk lagstiftnirrg betraktas inte nlannen som familjens överhuvud. I polsk lagstiftning är kvinnan
mannens likvärdiga partner. Men som tidigare nämnts
är inte lagens bokstav på papperet detsamma som
att principen praktiseras i verkligheten. Trots sina
framgångar i yrkeslivet, trots de reformer som €ienon-rförts don-rirrerar änr-ru alltför rnycket av den tra-

ditionella uppfattningcn, att kvinnan är huvudansvarig för hushållsplikterna. Dubbelarbete vidlåder,
betungar och härnn-rar fortfarande kvinnan alltför
rnycket. På grund av dessa traditionella uppfattr-ringar har kvinnan inte heller de rnöjligheter ati
uppnå chefsbefattningar i sitt yrke och ledande poster inom fackföreningarna som önskvärt vore. Även
inoin de yrkesområden där kvinnonra dominerar,
r. ex. läraryrket, finns det alltför få kvinnor på ie-

dande poster och i spetserl för fackföreningen. En
förändring är dock att rnärka i de yngre familjerna.
Ur-rdersökningar har visat att dc flesta män som utför. sin dcl av arbetet i det gemensamma hushållet
ol 1
0
"
ar
1 aloern lv-l> iLr.

För att poängtera, att det inte bara är modern,
i lika hög grad fadem, som är intresserad av att
bariret skall bli r,ä1 uppfostrat, undviker man formuleringar av typen: institution till stöd för den arbetande kvinnan och anviinder i stället: institution
utan

till

stöd

för

familien.

Förändringar i familjetypen
Tidigare hade den polska fan-riljen i genornsnitt
sex barn. Dcn polska kvinnan använde femton åL
av sitt liv till havandesli,ap och amning. I dag består
f;rmiljen i reg;el av eti till två barn. Kvinr-rans havandeskap och amning tar fem år av hennes tid.
Vid trettiofenr år har en kvinna passerat sin moderskapsperiod.

Vid fyrtio är som regel her-rnes barn

vuxrla. Sliillnader rnellan stad och landsbygd i dessa förhållanderr är på väg att helt utjämr-ras.
Man bör ha så n-rår-rga bam som l.uan kan försiikra en lycklig barndor.r.r och etr frisk, iycklig ut'',,eckling. Farniljelycka har mer och mer kommit att
betyda detsamma som att ge livet åt ett önskat barn.
Denr,a uppfattning verkar till förmån för kvinnornas stiillning i familj och sar-nhälle. Fanriije- och moderskapsfunktionerr-ra förblir ett viktigt eiement i
kvinnomas liv. Det har er-nellertid upphört att v^ra
deras errda funktion.
Polska förenir.rgen för planerat moderskap, vilken
verkar medelst familje- och äktenskapsrådgivning för
födelsekontroll och sexualupplysning, når ut till
hundratusentals mänskor lle nom filialer över hela
landct. Ornfattande samarbete med läkare och lärare

för sexualupplysning blancl ungdornar i skolorna
systematisk grund. Föreningen

slrap prop^gerar

del av olika

för

på

för

planerat moderoch distribuerar prcventivme-

slag.

Mannens likvärdiga partner

i

samhällslivet

De polska kvinnorna fick röstrd,tt 1,91.9.
I mellankrigspe rioden uppföljdes en-rellertid inte
deras jämlikhet genom en aCekvat sociai politik. Det
är först under folkrepublikens existens som en ökning
:rv kvinnornas deltagande i sarnhälleliga organ på alla nivåer har kornn.rit till står'rd.
Äveir om situatiorren är fullt tillfredsställande är

kvinnomas deltagande i samhällslivet emellertid

betydligt större i Polen än i n-rånga västländer. Detta år utan tvekan ett resultat av statens politik såväl som av kvinnornas egen aktivitet.
Av riksdagens 460 deputerade år 57 kvinnor.
I Folkets Råd har kvinnornas antal ökat från 5,8
procent 1958 till 15,4 procent 1968.
Fastän lagstadgad jämlikhet har uppnåtts och denna i sin tur håller på att realiseras i praktiken anses
inte kvinnornas organisation vara satr ur spel. Kvinnornas organisation, bildad 1.945, ser tvärrom som
sin uppgift att hjalpa kvinnorna att rätt tillvarata
och utnyttja de möjiigheter som står dern till buds.
Just i kampen mot de traditior-rella uppfattningarna
och de ännu kvarhängande fördomarna behöver kvinnorna det stöd och den enhet, sorn organisationen
kan ge. Genom tidningar, böcker och andra publikationer sprider kvinnoorganisationen kunsliap och information till kvinnorna i såväl städerna som oä
landsbygden.

Sextonårig

flieka

lgår

i hörnet av Piotrkowska och Tuwimgatan
en sextonårig flicka
med läppar sminkade i violett

drog mej i armen
Följ med mej
Ogon som förgätmigej
läpparna ännu friska
som blomknoppar
och hon säjer
folj med mei
Jag tog hennes hand

vi gick
Tjänar 400 på posten
nylonstrumpor kostar 200
understöd till fadern 120
Hur skall man existera
därför sa hon
foll med mel
Hon grät när jag inte ville
jag sa att jag har hustru
och en son
bägge tycker om mej
två gånger i månaden
väntar min fru på pengar
hon har inga nylonstrumpor
Jag sa

vi bygger upp en tung industri
vi bygger fartyg för export
flygplan kostar kolossala pengar
lika mycket som en miljard nylonstrumpor
en miljard läppstift
violetta och andra
därför tjänar vi så litet
Hon nickade
och återvände
till hörnet av Piotrkowska och Tuwimgatan
att vänta tills vi byggt färdig vår tunga industri

tills vi försett vår armö
En sextonårig flicka

med läppar sminkade i violett.
Bohdan Drozdowski

Oversättning till svenska av Nils Äke Nilsson
prof. vid slaviska institutionen, Stockholms unive rs itet.

H. L.
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Livet i en karnbodiansk by
Under sex månader under 1968 ha-

som var oss frammande, var genom-

och dessa stora men lätta skivor blir

de min man och jag tillfalle att

tänkt och ändamålsenlig.
Ett av dessa "annorlunda" ting är
det kambodjanska huset, som står
"på pelare" med golvet höjt ett par
meter över markytan. Det är praktiskt iett land, där oversvämningar
är en förutsättning för livet. Den viktigaste delen av huset är den bärande konstruktionen av bjälkar, utvalda av finaste timmer, och därnäst
kommer golvet, av bamburibbor eller

så fastknutna till takbjälkar och

få

bo som medlemmar i en kambodjansk
familj ute på landsbygden. Det var
emellertid inte för att studera mänskorna och livet i byn som vi kom
dit, lika litet som av nyfikenhet eller av längtan efter att uppleva något

"exotiskt". Min man skulle arbeta
med ett Unesco-projekt om restaureringen av några tempelgrupper ute i
djungeln, och eftersom ruinerna inte
kunde komma till honom måste vi
fara ut till dem. Därför hade vi hela
tiden vårt eget arbete att sköta, liksom byborna hade sitt, men kanske
just detta att vi kunde leva var och
en med sina sysslor, trots att de var
av så helt olika slag, samtidigt som
vi rent mänskligt kom varandra så
nära och levde i en innerlig gemen-

skap, var nog vär mest berikande
erfarenhet. Givetvis var det också in-

tressant att få uppleva hur fint hela
denna bygemenskap fungerade och
hur varje liten detalj ialla de ting,

bräder med

halvcentimeierbreda

springor emellan, och taket, av blad
från en vattenpalm som l<nutits samman till en tjock fäll. Ett sådant tak
kan hålla i upp till tio år, särskilt om
man har eldstaden inne i huset, så
att röken impregnerar det mot insel<-

ter. Väggarna däremot fäster

man

inte så stor vikt vid, de kommer

så

pe-

lare med lianer, eller till varandra om

det gäller större ytor. Mellan

väg-

garna och taket lämnas alltid ett mel-

lanrum på ett par decimeter, så att
luften här, liksom mellan golvbräder-

na, fritt kan cirkulera.

Temperatur-

skillnaderna mellan sol- och skuggsidor och luftigheten i själva byggnadskonstruktionen gör att huset alltid är genomdraget av svalkande luftströmmar, och dem kan man inte nog
värdesätta i ett tropiskt klimat. Sover man så direkt på golvet, på en
sval matta av flätade blad, upplever
man till fullo det geniala i kambod-

janernas traditionella byggnadssätt.
Kontrasten utgörs av de västerländskt
inspirerade cementhusen i städerna:

instängda, kvava, varma. Medan vå-

ra bekanta i huvudstaden med

småningom, om de alls kommer. De
klassiska väggarna består av torra

elektriska luftkonditioneringens hjälp

blad från kokos-, socker- eller lata-

l'.unde få ner temperaturen

niapalmen, som lagts in mellan två
glesa galler av tunna bambustängen,

C, hade vi naturligt bara * 23' om
morgonen och + 27" om eftermiddagen, då det var som varmast. En

till +

den

28"

annan följd av cementhusens täthet

var att varjehanda insekter som myror och kackerlackor, liksom spindlar och skorpioner, kunde finna tusen och en skrymslen att gömma
sig i. I det kambodjanska huset däremot fejas alla småkryp obarmhärtigt
ner genom golvspringorna. Man sopar regelbundet varje morgon, och
då man inte har andra möbler än flätade bladmattor
och hur ideellt
det är att äga få ting lärde oss vår
egen kamp mot möglet
är det lätt
att hålla rent. Kambodjanerna
är inte
rika i västerländsk betydelse; det är
däremot kineserna, som har hand om
praktiskt taget all handel. Men medan dessa bor i små kyffen i städerna, smutsiga, trånga och kryllande av

barn, höns och ankor, har kambod-

Typisk kombod jonsk
by: "polmtokshus"
under kokospolmer.

28

janerna stora och luftiga hus där det
alltid är behagligt svalt, fräscht och
rent. De står öppna för alla och främlingen ar alltid välkommen till en vilostund. Dörrar använder man sällan,

och där de finns kan de utgöras av
en grind eller ett bomullsskynke, som
man eventuellt knyter f ast med en
liarrknut ellcr fäster med en säkerlretsnål iväggen, om man särskilt
vill tala om att ingen är hemma. Det
är ett symboliskt lås, som respekteras av alla.
Eftersom det inte lyckades mig att

under mina första upptäcktspromenader leta reda på byns avskrädeshö9, gav jag vårt avfall till värdinnan
för att hon skulle kasta det. Det gjorde hon också, och nästa dag fick jag
till min förskräckelse se alla mina
plastpåsar, pappkartonger", cellofanoch stanniolpapper f laddra omkring

eller ligga och lysa grällt lite

varmig, att

stans. Då gick det upp för
någon sophög helt enkelt inte fanns,
och att de heller inte hade användning för någon, eftersom allt de använde kom drrekt från naturen. Så
kunde de, precls som aporna, släppa
avfallet ifrån sig just där de stod, och
naturen sörjde själv för att det snabbt
och omärkligt inlemmades ikretsloppet. Visserligen kunde det se skräpigt ut med de tjocka bastomhöljena
från kokosnötterna, som håller sig
oförändrade genom många är, men

våna sig över vilken snuskpelle min
man var, som kunde gå i samma byxor dag efter dag utan att tvätta deml
Vi hade blivit varnade för alla de
sjukdomsrisker vi skulle bli utsatta

för, men lverkligheten såg vi
litet till dem som de ohygieniska

lika

för-

hållanden, man också sökt skrämma
oss med. Byborna slog sig och fick

blessyrer, de hade huvudvärk och
tandvärk och reumatism, precis som
hos oss. Malaria fanns men var inget

problem I just vära trakter. Sjalva
fick vi ont i magen varje gång vi
kom ner till staden och åt av den
feta, blandade maten, men vl kom
snart underfund om ait så fort vi kom
"hem" och fick vår egen diet på te

och ris, torkad fisk och färsk frukt,
så blev vi friska igen. Vad allt vi
däremot flck höra om underliga "tro-

piska" sjukdomar, som varje gång
vi kom till huvudstaden hade drabbat
än den ena, än den andra av europeerna
trots alla deras försiktighets-

måti-

upphörde inte att förvåna

oss. Aven om vi fick den verkliga
tankeställaren först då vi kom tilibaka till Skandinavien. Här låg var
och varannan till sängs, och de hostade och nös och snörflade, och allt

det var trots allt ett naturligt skräp,

var så bedrövligt gnälligt och

som harmonierade med markunderlaget. Egentligen var det höns, grisar
och hundar som svarade för den direkta rerrhållningen, och varJe liten
matrest blev det genast kapplöpning
om. Eftersorn det heller inte existerade något slags dass, fick man gå ut
bland buskarna och sätta sig. Det var
egentligen grisarnas domän, och des-

Då tankte vi i tysthet på våra kambodjanska vänner, så strålande av
livsbejakelse, och vi tyckte faktiskt
inte att vår folkhälsa var något att
skryta med.
ibland foljde jag med flickorna till
deras arbete ute i markerna. Efter
någon timme hade jag fått nog och
återvände, trott och svettig, till hu-

sa sörjde också effektivt för att

de

hets vänliga svalka. Men flickorna,

mänskliga exkrementerna avlägsna-

de stannade därute, de gick med böjd
rygg i det stekande solgasset hela
dagen lång, och då de återvände i

des. Därför' fanns det inqen stank och

inga flugor

i

byn.

Kambodjanernas personliga hygien
är också foredömlig. De försummar

aldrig ett tillfälle att få tvätta sig, och

det var lustigt att se hur de nästan
magiskt drogs till varje vattendrag,
som

vi råkade komma i närheten av

på vära

gemensamma skogsprome-

nader. Den stora tvagningen ägde
emellertid rum iskymningen, efter
slutat arbete. De använder givetvis
inte två1, men skrubbar sig grundligt
med en pinne, och sedan hela kroppen fått sin del kom turen till de kläder, som de haft under ciagen. Därfor upphorde de heller inte att för-

trist.

skymningen var det med samma
hjärtevarnra leende som då de gått
om morgonen. Då tänkte jag på utlänningarna nere i huvudstaden, som
satt vid sin whisky i lufikonditionerade sällskapsrum och beklagade sig
över kambodjanernas lättja. Andå var
flickornas dag långtifrån slut. Bland
annat sl<ulle riset till nästa dags mål-

tider stötas fria från skal, och ofta
sornrrade vi, min man och jag, till det
rytmiska dunket av deras pistlller i
'tramortlarna.

Vad som gjorde det djupaste intrvcket på oss var utan tvekan den

atmosfär av mjuk värme, av mildhet
och glädje, sorn karakteriserade sam-

varon mänskor emellan. Här

fanns

ingenting av forställning eller baktanl<ar utan allt va( uppriktigt och
äkta. Man lever i en naturlig gemen-

skap, där alia vet allt om varandra
merr där man i stället blir accepterad som den man är, med alla sina
brister" och egenheter. Man hjälps
åt med arbetet såväl ute i markerna
som hemnra i byn, tar till exempel
ditt risfält i dag och mitt i morgon.
L)el var mig en ständig källa till förvåiring hur fint detta frivilliga samarbete fungerade, som, efter vad jag
kunde forstå, sahnade såväl organisaiion sonr ledare. Jag kunde följa
det på nära håll, då kvinnorna skulle
hjälpas åt med matlagningen till de
stora fesierna. De som var flitigast
och sonr jag ciärför trodde hade ansvaret, satte sig plötsligt att prata och
sliratta med de andra, och nu tycktes de strunta totalt i förbedelserna.

l(anske tog de tog igen lite senare,
kanske inte. Eftersom man ännu inte
iärt sig att betrakta arbetet som nå-

got tvrrnget och tråkigt, hade man
heiier ingen anledning att kritisera
dern sonr tog igen sig: man sällade
sig ju bara tiil dem, om man själv
hade lust. Ingen tycktes vara nervös

for hur ailt skulle hinna bli färdigt
eller bry sig om ifall det alls blev
det, och jag tänkte i mitt västerländska sinne oå hur dumma de var som
inte arbetacle jämt hela tiden utan tog

det rned ro så här ibörjan, så de
s[<;lle bli tvungna att jäkta och
springa och flänga på slutet. Men
denna brådska och nervositet, som
jag förutsett, den kom aldrig. Plötsligt börja<1e festen i och med att buddhistmunkarna intog sina platser, och

lika plötsligt var allt färdigt. Med
mjuka leenden och graciösa rörelser dukade flickorna fram de tjugo
rätterna till byns 350 invånare som
om det vore den självklaraste sak
i världen. Själv satt jag där fylld av
iika mycl<en beundran som förvåning,
men snopen och eftertänksam, och
nog funderade jag en del ö,rer såväl

arbetsglädje som rationaliseringar
och effe[<tivitet.
Under de sex månader vi bodde i
byn hörde vi aldrig någon fälla ett
ont ord eller gräla, och det var som

om de inte visste vad sura

miner
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ville säga. Däremot skrattade man
gctt åt varandras fel och misstag,
givetvis inklusive sina egna. Likaså
älskacie de att munhuggas, och särskilt pojkar mot flickor. Då spelade
ögonen på dem ispjuverfull uppmärksamhet, och i strävan efter att
få sista ordet avlöste replikerna varandra som piskrapp Män och kvin-

nor levde för övrigt iett

innerligt

kamratskap, även om deras sysslor
naturligtvis var helt olil<a, och kvin-

nan var familjens överhuvud. Ett
silrskilt vackert drag tyckte jag var
ctt ingen såg ner på den andras göromål eller ansåg det under sin värdighet att ge en hjälpande hand var
det än behövdes. Till kvinnornas uppgifter hörde till exempel det omtalade arbetet att stöta riskornen fria
från skalen, och stor blev min förvåning, då jag en dag fick se en av de
unga mannen stå iflickornas ring
omkring morteln. Anledningen var att
hans fru hade blivit sjuk, och då visade det sig vara en självklarhet för
alla utom mig att han ryr6lals in i hushållsgöromålen och skötte dem tills

hon blev frisk igen.
Den mjuka harmonin avspeglades
också på barnen. En gång fick vi
besök av några europeiska vänner
från huvudstaden som hade med sig

Tre flickor omkring
rismorteln.

en dotter på tre månader. Givetvis
väckte denna vita "risdegsklump" begeistring bland de barnkära byborna,
men när hon åkt konstaterade de, att
visserligen var det vackert med ett
så vitt barn, men noq var hon då en
riktlg grinola! Då först slog det mig
hur egendomligt det var, att vi aldrig hörde barngråt om nätterna, trots
att det fanns småbarn i praktiskt taget varje familj och man ju annars
hörde varje läte genom palmbladen.

I

Den kambodjanska lantbon lever

i

ett naturasamhälle, där naturen
hittills -- givit honom det han behöver; riset och fisken räcker till alla
och ingen lider nöd. Pengar intresserar honom inte, och han är lycklig

nog att inte ha användning för
Att skivo en bononstqm och stöto sön-

der skivorno till
grismot vor egentligen kvinnornos orbete, Men dö Wons

ungc hustru

blev

sjuk ryckte Won in

i
len.

hushöllsgöromö-

dem.

Det kornmer kanske. Vi hörde om en

trakt i Thailand, där befolkningen
plötsligt blev välställd, i västerländsk
betydelse, genom att de kunde odla
och sälja f isk. Så kunde varje familj köpa en maskin till att bearbeta
riset, de slapp det tunga arbetet,
men som reklamgåva fick de alla

beri-beri, en bristsjukdom, som var
okänd hos dem tidigare.
Det var för övrigi intressant att se
hur våra bybor reagerade när utlänningar på genomresa stannade till
för att köpa kokosnötter eller be om
en vägvisare. Då var det inte främlingarnas vinkande sedlar som de
fäste sig vid utan deras attityd. Var
den överlägsen och arrogant stod de

tysta och orörliga och låtsades ingenting förstå. Men när de kände att
de blev betraktade som medmänskor
visste deras tjänstvillighet inga gränse r.

Eftersom vi var de första utlänningar som bodde i byn var det naturligt
att vår närvaro väckte nyfikenhet, och
de första månaderna var vi ständigt
omgivna av en tät åskådarring. Men

de var så tysta och diskreta att

vi

ostört kunde ägna oss åt våra upp-

gifter; vi skulle bara acceptera att
de fanns där. Nyfikenheten var för
övrigt ömsesidig, och vi stod lika
fascinerat och tittade på dem då de

stötte sitt ris som de på oss då vi
skrev på maskin. Men så småningom
hade de lärt känna oss så väl att vi

kunde bli en naturlig detalj ibyns
vardagsliv. Vi hade ett eget litet rum
där vi sov men för övrigt tillbringade
vi fritiden ute i det stora gemensamhetsrummet, där alla andra höll till.
Där kunde vi, allt eftersom vi själva
önskade det, försjunka i vårt eget eller delta iden allmänna samvaron.
Ofta satt man tyst och liksom bara
kände varandras närvaro som något
tryggt och vackert, och jag insåg hur
felaktigt det är att tro, att man måste
prata för att ha utbyte av varandras
sällskap. Trots att vi kom från så vitt
skilda miljöer kände jag mig lika jämställd med dessa bybor som jag någonsin gjort det med mina svenska
yrkeskamrater, och även innan jag

lärt mig att hjälpligt förstå och

tala

deras språk hade jag större berikelse
av samvaron med dem än med de utländska damerna

i

huvudstaden, som
jag kunde prata med men ingenting
hade att säga.

En eftermiddag kom vår värdinna,
Thom, hem från några dagars besök
hos en släkting nere på slätten. Tillsammans hade de besökt staden och

turistcentrat Siem Reap, och Thom
satt nu och berättade för sina vän-

ner om det hon sett och

upplevt.

Bergriset sös på svedjemorken. Somtligo fotogrofierr Förfottoren,

Själv satt jag försjunken i min läsing och reagerade inte förrän nå-

n

gon dunkade i golvet. Då jag tittade
upp såg jag att det var Thom, som
illustrerade sln berättelse genom att
stampa med fötterna i golvet, så ivrigt att hon nästan stötte knäna mot

hakan. Djupt allvar och koncentration präglade åhörarringen omkring
henne. jag undrade vad det var för
något allvarligt, som de var så upptagna av, och fick mig ett gott skratt
då jag kom underfund om att det var
en beskrivning av hur turisterna åkte
vattencykel. Som deras vana var instämde Thom och de andra genast i
min munterhet. men efter en stund
blev Thom åter allvarlig: "Men vad
var meningen med det? De åkte ut
på sjön lite grand, for fram och tillbaka och runt. och sedan for de tillbaka dit de kom ifrån. Varför gjorde
de så? Vad ville de med det?" Det
var svårt att förklara för dem, som
inte visste vad det ville säga att be-

höva "fördriva" tid.

Man säger att mänskor av olika
kulturer skulle kunna ömsesidigt berikas av att umgås med varandra. Jag

vill hoppas och tro att det är så,
trots att jag nråste erkänna att i detta fall i den kambodjanska byn blev
utbytet beklagligt ensidigt: det var
hela tiden bara min man och jag som

fick lära och ta emot. Vad hade

vi

och vår civilisation att sätta upp mot
bybornas hjärtevärme och medkänsla,
livsglädje och harmoni? Deras nä-

ringsliv och samhälle fungerar utmärkt så länge det får lov att vara
i fred, och de har redan erfarit att
många av vära märkliga kulturprodukter varken förstår de eller har
användning av. Men utvecklingen går
framåt, heter det. För våra kambodjanska vänner innebär det att de nu
skall få stifta bekantskao med kulsprutor, napalm och herbicider
månne de bättre kommer att förstå
"meningen" med dem än med vattencyklarna?

Kickan Hansen
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Besök i Nordkorea
Demokratiska Folkrepubliken Korea

etablerades några är efter andra
världskriget norr om den berömda
38:e parallellen som skiljer Norcl- och
Syclkorea åt. Efter Koreakrigets slut
1953 har Nordkorea byggt upp en im-

ponerande industri" Landet är socialistiskt och är nu praktiskt taget själv-

Det är myckei lätt kanske att göra
alltför snabba jämförelser mellan vårt
land och Nordkorea. Det kan ju vara
väldigt olika förhållanden. Jag antar

väl att familjesammansättningen

och

familjestorleken är litet annorlunda,
att det också påverkar kvinnornas situation?

försörjande, hjälp utifrån avvisas.
Nordkoreas ledare heter Kim

ll

Sung.

Maj-tsritt Sandlund, som till vardags är byrådirektör vid länsstyrelsen iHallands län, har nyligen tillsammans med några andra svenskar,
bland andra Taimi Tatti, besökt Nordkoreas huvudstad Pyongvang för att

titta oå daghem, de berömda

barnpalatsen, sjukhus, universitet och and-

ra sociala inräitningar. Hon intervjuas
här av Folke Schimanski. Sverioes
Radio.

I
"l det gamla feodala samhället jobbade kvinnorna i jordbruket under
storgodsägare och var mycket undertryckta. De hade inte rätt till ett
eget namn, de var tvingade att gifta
sig med den man som begärde att få
gifta sig med dem och de hade inte

rätt att studera. Nu efter befrielsen,

efter socialismens genombrott,
kvinnorna fått denna rätt. Och

"Ja, generationerna bor ju tillsammans och mor- och farföräldrarna bor

alltså tillsammans med barnen,

så

man har ett siorfamiljsystem och det
var bara barniösa åldringar som bodde på särskilda ålderdomshem. När

vi är inne på familjestrukturen

kan

man också nämna att man hade den
vanliqa attityden att kvinnan skulle

skyddas i arbetslivet

t.

ex.

genom

eärlagstiftning. För kvinnor som hade
tre barn eller fiera hade man en reciucerad arbetstid på sex timmar jämfört med det normala som var åtta,
men de hade samma lön som om de
hade jobbat åtta timmar. Och vi frågade genast då, varför inte låta både
pappan och mamman jobba sju timmar vardera, så fick också pappan
delta i arbetet i hemmet, men det . . ."

har
na-

turligtvis om man ser det i ett historiskt perspektiv så har stora framsteg
gjorts. Ä andra sidan är det helt uppenbart att kvinnorna fortfarande har
en svag ställning i samhället."
På vad sätt visar sig det?
Å

"Det visar sig bland annat genom att
det finns typiska mans- och kvinnoyrken, man är mycket litet medveten
om den könsrollsdebatt som vi för
här, man har särskilda skolor för
flickor andra för pojkar. Pojkar kunde
inte bli förskollärare, de kunde inte
bli sjuksköterskor etc. Andelen kvinnor i parlamentet var 17 procent."
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I

Det var otänkbart?

I
"Det var otänkbart, det var kvinnorna som hade bäst hanC med barnen."
Ja, barnen ja. Du var också på ett
av de här berönrda barnpalatsen och
fick en uppfattning om barnuppfostran. Ja, du var ju dessutom på daEhem? Vad var det som var mest karaktäristiskt för barnuppfostran?

197o-

Kungar?

I
"De bygger palais för barn nu, tidiqare byggde man palats bara för
kungar. Man såg inga trasiga barn,
alla barn har gratis skoluniformer, cn
vinteruniform och en sommaruniform,
fri barnstugevistelse, allting fritt, hälsoundersökning för barnen, så man
satsar kolossalt mycket på barn och
ungdom uppenbarligen. Aven fritidsverksamheten for unEdomarn a var

väldigt utbyggd. I barnpalatset

sisk träning, konstruktion av motorer,
astronomi och även naturligtvis rena
indoktrineringen i partiläran och Kim

ll Sungs

lära.

Kim ll Sung är en förgrundsfigur i
Nordkorea och man kan inte undgå
att höra hans namn många gånger i
timmen. Ett av de verkligt starka kor-

ten som Kim ll Sung har är ait

han

erbjudit regimen i Sydkorea att Nordkorea tar hand om alla föräldralösa
och fattiga barn i Sydkorea, så att
rika kapitalister slipper komma till
Sydkorea och köpa upp barnen. Man
har garanterat dem fullständig tryg.q-

het och omsorg så att de kan fä
stanna i hemlandet. Och alltså den
här adoptionen, som sker bland annat från svensk sida av sydkoreanska
barn, den är ett mycket starkt propagandavapen för Nordkoreas regering,
for det finns faktiskt inqa nödlidande
barn i Nordkorea."
Har det erbjudandet accepterats?

I
"Det har givetvis inte accepterats."

I
!

Ovanstående utdrag ur radiopro-

"Ja, för det första så betonade man
ständigt och jämt att barnen var det
viktigaste i Korea, barnen är kungar

grammet Familjespegeln den 14.7
1970 publiceras här med Maj-Britt

! vårt land, sade

stånd.

man."

i

Pyongyang hade man hundratals
rum där man kunde ägna sig åt de
mest skiftande aktiviteter såsom fy-

Sandlnds och Sveriges Radios til[-

Kvinnans ställning
Under feodaltiden, alltså före befrielsen från japanerna 1 945, var en koreansk kvinna ingenting värd. Först
1950 utexaminerades den första kvinnan från ett gymnasium. Det nya samhällssystemet har gjort mycket för att
höja kvinnans kulturella nivå och ge
henne likaberättigande med mannen.
ldag har kvinnorna
tack vare barnstugorna
inga bekymmer
för för- uppfostran av barnen,
sörjning och

""f
ft

de har lika lön för lika arbete

{*tfJ

och

samma chanser att avancera som
männen osv. Men fortfarande finner
man kvinnorna mest i lättare arbeten,
dvs. sådana som är lägre betaida
även om löneskillnaderna inte är -så
stora
t. ex. inom textilindustrin (80

- kvinnlig arbetskraft),
procent

"e'b. flI

MI

i:.:,i::::

;{nqtr;
i

::r1

inom

sjukvården, inom undervisningen.
Mödrar med barn under 13 år arbetar endast sex timmar per dag men
får full lön. Ledighet vid havandeskap
med full lön är 77 dagar. Om mode,-n
önskar kan hon få ytterligare en månads ledighet utan löneavdrag. Vid
sjätte havandeskapsmånaden får kvinnan lättare arbete.

Men nu gäller det att kvinnan också skall få sin rättmätiga (50-procentiga) del av representationen inom de
bestämmande organen i samhället.
Detta kämpar kvinnoförbundet f Or.
Det bildades 1945, är anslutet iill
Kvinnornas Demokratiska Världsförbund och har nu nästan tre miljoner
medlemmar på en totalbefolkning av

tolv milioner.

N1:ie,:,sf&fujB

Man kan lämna in barnen varje dag,
på veckohem eller för månadslång
inkvartering allt efter moderns möjligheter och önskemå1. En gång per månad förekommer medicirrsk undersökning av barnen. Vid barnstugorna ar-

betar väl skolad personal.

Statens

omhändertagande av barnen går ut
på att från början uppfostra barnen

till lojala och goda socialister

med

Daghemsfrågan är till 1 00 procent
löst i Nordkorea. Barnstugorna tar
emot barnen från 2-3 månaders ålder upp till skolåldern. Vid 4-5 års
ålder början man med någon under-

visning (utom de vanliga lekaktivi-

världen. Vid grundskolan får barnen
fria skolböcker och fri mat samt skoluniform två gånger om året. Man har

under utredning en 2-ärig obligato-

risk teknisk-gymnasial utbildning.
För närvarande tar staten hand om
barnens utbildning från födelsen och
tills de är 16 är oamla.

i sång, dans, teckning, gymnastik, läsning, räkning och skrivning.
Tre sångtema återkommer ständigt:
teterna)

hyllning till Kim ll Sung, önskan om
återförening med barnen i Sydkorea
och kamp mot fienden.
Staten står för alla barnstugekostnader, även klader till barnen. Om ett
varje

barnstuga en sjukavdelning så att mo-

dern inte skall hindras i sitt arbete.

till

förfoqande.

Sjukvården
Skolan

Barnstugorna

utbildning" För att den allmänna bildningsnivån skall vara lika i stad och
på landsbygden får varje hushåll på
landet en dagstidning gratis. Statens
och partiets linje är att uppfostran är
det viktigaste och bör vara oberoende av de ekonomiska möjligheter individen har. Därför ställer staten allt
studiematerial för fritidsstudier oratis

god fysik.

1967 var den 9-åriga grundskolan
helt genomförd, något unikt för hela

barn blir sjukt finns det på

i

Sjukvården är väl utvecklad i Nordkorea. Den är framför allt inriktad på
förebyggande åtgärder. Läkarna går
ut till folket i stället för tvärtom. Yarje fabrik, samjordbruk eller bostadsområde har sin egen läkare. En läkare ansvarar för ett distrikt på 500 till
600 personer. Varje medborgare ge-

nomgår en medicinsk kontroll två
gånger per är. Vid sjukdom görs inget avdrag på lönen. Tillgången på läkare och sjukvårdspersonal tycks va-

ra god. Men vad som däremot

sak-

nas är sysselsättningsterapi vid sjukVuxenutbildn ingen

Före 1 945 var B0 procent av befolkningen analfabeter. Nu är analfabetismen helt elimlnerad. Man ser också
män och kvinnor siuderande överallt
på gator och i parker.
Vid alla industrier och samjordbruk
finns kostnadsfria kurser för vidare-

nusen.

It

Utdrag ur en artikel av Taimi Tatti.
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Besök i l(airo 197oAr ni nöjd madame?

på taken till deras egna hus lyckades

om de tappade taget.

Ar ni lycklig sir?

vi aldrig lista

sen alltför lång kryoer man resolut

ut.

Om svaret blir "ja" förväntas man
lägga några piastrar i den hand som
är mycket kvick att sträckas ut om
man tar åt fickan eller väskan. Man
lägger hellre några piastrar i handen,
än man känner de bruna ögonen borra sig som eldpilar in i ryggen, om
man går utan att betala för privilegiet
att få vara nöjd och lycklig. Och vad
är väl egentligen mer värt att betala
för än att kunna svara "ja" på en sådan fråga? Den som får en piaster
känner sig inte som en tiggare. Han
hade ju gjort skäl för sin lön. Han
öppnade ju dörren för oss eller bar
paketet till vårt rum.
Tjocka guldkolonner bär upp taket.
Pampiga lampor belyser rummet med
ett ljus, som inte alltför mycket avslöjar, att dammet ligger tungt över
Hilton hotell, liksom över allting an-

På trottoaren klipper och rakar
man varandra. Resultatet och resterna av all verksamhet hamnar orecis
där man står, sitter eller ligger.
Smutsen växer, dammlagret tjock-

nat i Kairo.

nar och Kairo liknar en stad

Dammet och smutsen ligger tjock
överallt på gatorna för att inte tala
om taken, som ofta ser ut som av-

övergivlts av allt vad ordning och reda heter. Trafiken är ett kaos. Bilarna
tutar och tränger varandra, kör om
på den sida som för tillfället passar
bäst. Fotgängarna springer kors och
tvärs över gatorna och är ibland farligt nära att bli överkörda. Skolpojkar hänger alltid bakpå de överfulla
bussarna. Med hjärtat i halsgropen
tänker man på vad som skulle hända

stjälpningsplatser. Hur allt detta
skräp kommit upp på taken var ett
problem, som vi endast delvis lyckades lösa. De mänskor, som bodde i
de små husen högst uppe på de andras tak använde givetvis detta till
sophög, men hur skräpet kommit upp

Men hur all smuts hamnat på gatorna var lättare att förstå. Där tillbringar massol av mänskor större
delen av sin tid. Man kastar sitt vatten mot husväggarna, man lägger sin
avföring vid trottoarkanten eller i
bästa fall i rännstenen, man äter sin
mat mitt på gatan. Bokstavligen mitt
i gatan såg jag en liten pojke nnata
sin lilla syster med makaroner från
en tallrik, som stod bredvid honom.
De få bilar, som irrat sig till denna
stadsdel, de kringströvande getterna
eller de med kvinnor och barn fullastade hästskjutsarna gjorde en gir

kring det lilla paret.

som

lir kön till bus-

in genom de öppna fönstren.
Men dessa fantastiska byggnader!
Den vackra arkitekturen dominerar i
stort Kairo. Husen är mycket stabila
och ståtliga. Man tänker:
Kanske

viil inte nutidens mänskor

genera

en gången tid genom att bygga dåligt

i ett land vars tidigare

befolkning

åstadkommit pyramiderna.
Besöket vid pyramiderna vill jag
helst inte tänka på. Det var värre ön
man väntat. Overfallen av guider vars
tålamod och uthållighet är otroliga,
får man inte fem minuter för sig själv
i lugn och ro. Och hade man drömt
om att meditera i sfinxens skugga eller söka ro vid pyramidens fot måste
man snart låta hoppet fara. Man är
lycklig, när man får lämna alltsammans bakom sig, och med något av
hat inom sig grubblar man över de
mänskor, som så grymt lyckats förstöra de ögonblick man i många år
längtat efter. Men när vi efteråt resonerar om hur vi behandlats, när vi

orerar över kuskens fräckhet

och

souvenirförsäljarens framfusighet,
kommer vi ändå fram till, att nöden
inte har någon lag. Det är hungern
som driver. Och därhemma väntar
många munnar att mätta. Kriget har
förstört mycket för turismen i Egypten.

Vi beklagar oss över vedervärdigheterna i gamla Kairo, smutsen, slummen, nöden, för hovmästaren som
passar upp oss. Han tittar allvarligt

"Vi har haft
på oss och säger:
främlingar här länge.
Engelsmän,
fransmän, turkar." Vi fortsätter: "Men

folk har det svårt." "Vi har byggt
mycket, madame. Dammen, skolor. Vi
bygger fortfarande. Ge oss en chans!
Kom tillbaka om tio år och allting
skall vara annorlunda. Vi måste först

klara av kriget."
Kriget står som en hotande skugga
bakom allt. Kriget, som alla är beredda på, och som man vet måste komma. Kriget måste vinnas för att för34

lorade områden skall kunna tas tillbaka, för att utrymda städer åter skall
kunna öppnas för evakuerade folkmassor, som nu trängs i Kairo och
på andra platser, som lever i tält och
ruckel.

Trosvissheten talar ur den unge
hovmastarens fasta bruna blick. Overtygelsen att bättre tider för hans folk
skall komma genomstrålar hela hans
gestalt och jag skäms över, att jag så
många gånger under mina vandringar
"lngen lösning för
iKairo sagt:
detta folk."
Men ingen hungrar i Egypten och
alla har något att göra. Så påstår i
alla fall parfymhandlaren vid Nilstranden, även om hans affärer just
nu går så dåligt att han måste skicka
ut sina medhjälpare på gatorna och
fiska upp turister. Det var på så sätt
vi hamnade hos honom. "lnte köpa,
bara titta." Denne patriotiske affärsman har själv ansvaret för tio yng-

lingar som passar upp honom och
skaffar kunder till hans affär. I gengäld ger han dem mat och trygghet.
Här skymtar åter den anda av gemenskap och ansvar

för

varandra

fram, som vi har tyckt oss märka i
gatubilden. Mänskor strömmar fram
arm i arm på gatorna, man leder de
gamla och sjuka, man hjälper de blinda och lytta. Vid pyramiderna hjälper
kameldrivare, hästskötare och försäljare varandra att skaffa kunder.

Men trots våra egyptiska vänners
örsäkringar är det något som inte
stämmer. Fattigdomen finns. Eller är
det brist på behov? Jag talade länge

f

med den gamle kameldrivare, som vid
mitt andra besök vid pyramiderna en-

vist följde efter mig och för vars outtröttliga tjatande jag till sist gav efter
och besteg kamelen f ör första och
kanske sista gången i mitt liv. Den
gamle fårade, av öknens sand och
hetta hoptorkade mannen hade levat
hela sitt liv vid pyramiderna. Han ber
fem gånger om dagen till Allah. Jag
frågade varför. "För han är god mot
mig. Han ger mig mat, hus, söner
och döttrar."
Ett underligt folk bor i Egyptens

! Trosvissheten och förnöjsamheten talar sitt tydliga språk och
kommer vi till tals med någon bekräftar läpparna vad vi trott oss läsa
i deras ögon.
"Han ar mannen som skall oöra

det", säger parfymhandlaren. "Vår
president är den ende man, som är
stark nog att sätta sig i respekt hos
fienden. För han är klok och hans ord
väger tungt i arabvärlden. Det som
hande 1967 kommer aldrig att hända
igen. Det var ett smutsigt irick härifrån, som gjorde att vi förlorade kriget. Men vi har ögonen på de personer som gjorde det och jag säger ännu en gång: detta skall aldrig hända

skall man tro? Den ene säger han är
hungrig. Andra säger att ingen hung-

rar i Egypten. Jämförelsevis har .yi
sett mycket få tiggare i Kairo, men
en mycket stor villighet att göra skäl

för en

böneutroparens bölande. Ofta ligger

jag vaken och lyssnar och tänker att
det är en underlig värld vi lever i.

Här har böneutroparen bölat i

igen."
Så vandrar vi då vidare utefter Nilstranden. Vi möter flockar av svartklädda muhammedanska kvinnor med
barn vid handen, barn på armen, och

är-

hundraden, gatorna kryllar av mänskor. Aldrig har jag upplevat tiden .:å

likt ett stort utrymme, i vilket vi befinner oss, som i Kairo där i varje
fall Inte en främling kan märka någon
skillnad på söndag och vardag. Allt
går sin gång likadant dag ut och dag
in. Min känsla för veckans olika da-

barn i magen. Men ytterst sällan i
sällskap med sina män. Dessa går i
mosköerna och på kafeerna. Kvinnor-

na får vänta utanför mosk6n eller
som den ironiske greken i hotellets
portierloge svarade mig, när jag frågade var kvinnorna ber, när männen
ber i moskön: "They pray at home".
Och jag är glad att vara kvinna i

gar försvinner. Tidsbegreppen suddas
ut. Klocka och almanack blir oväsentliga ting. Jag går omkring i ett utrymme, ser och ser, undrar och begapar.

Nu när jag minns ropen från mosköerna flyger en tanke genom mitt
huvud: "l Egypten går religionen och
revolutionen sida vid sida. hand i
hand. "

Norden.

.lag skänker bort mina sista godsaker till en liten charmpojke som klappar på sin mage och försöker få oss

att förstå hur hungrig han är.

piaster.

Varje kväll innan jag somnar och
varje morgon när jag vaknar hör jag

Hjördis Levin

Vad
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Musikskola i Alma-Ata
Varje man och kvinna i republiken Kazachstan har numera full möjlighet att få musikundervisnlng, vare sig i grundskola eller på högstadium. Det finns 140 sjuåriga musikskolor i städer och byar. Nästan varje regionalt centrum
har högre musikskolor och därtill har nu en musikhögskola uppkallad efter Kurmangazy öppnats i Alma-Ata.
Republiken har omkring 12.000 invånare.

Det finns en elvaårig internatskola där undervisning
och uppehälle är kostnadsfritt. Den har 365 elever, för
delade på fyra grupper efter de instrument de spelar.

Ouon t. v.: Högre rnusikskola

i Almo-Ato,

I rnitten t. v,: Lille Mukhtor måste för ott kommo in i denno skolo
för försto gången i sitt liv ovlöggo ett prov inför skolons exornenskommitt6.

Nedsn t. v.: Två elever i

tred

je

klossen repeteror Glinkos vols.

Nedcn t. h.: Konsertens on,Cro del öppnodes med Mozorts symfoni
skolons symfoniorkester under ledning ov Fudi-

nr 40, spelod ov
mon.
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Individuell

mänskohiälp i Amman

Leila hittades på en gata i Jeriko. Ett
litet sjukt flickebarn övergivet av sina föräldrar. Varför ville de inte ha
henne? Ett s.1ukt barn behöver ju sina föräldrar mycket mer än ett friskt.
Nej, den här sjukdomen var ett straff
från Allah, det var en skam med eti
bort med henne. Så
sådant barn
låg hon där på gatan oclr frös. Någon
hittade henne och bar henne till mentalsjukhuset

i

staden.

Dr Khatib lovade ta hand om henne, hon fick en säng att sova i, eit
hus att vara i och mat varje dag. Men
knappast mer. Sen kom kriget _. det

korta sexdagarskriget mellan lsrael
och arabstaterna och många a.v patienterna flydde vid bomb- och granatljudet ut i öknen. Doktorn flydde med

dem, någon måste ju ta hand om
dem, han tog också Leiia med sig'

Men på andra sidan blev det svårare
än i Jeriko.
Ett privathus utanför bYn Fu Heis i
ökenbergen norr om Amman stod Iedigt och dit skickades patienterna,

som fick tränga in sig

i ett hus,

där

de f ick äta i skif t och sova trångt.
Många som var chockade av kriget
fyllde rummen. Genom fönstren kun-

de de se ned mot Jordandalen, bort
mot de berg, bakom vilka Jerusalem
låg.Där borta fanns deras familjer

och nu skilde en

ogenomtränglig

blev misshandlat och man tog maten
för henne. Dr Khatib blev desperat vem skulle ge barnet skYdd? Han
måste föra bort henne från de äldre
patienterna.
Och han förde henne

till

lM-svens-

ihon får all den kärlek och onrvård-

Suensko sjuksköterskon Agneto

nad hon behöver.
vad är nu det? Det
Ett lM-hem
finns många lM-hem i världen. Individuell Människohjälp öppnade sitt
Törsta hem för tjugofem är sedan
utanför Warszawa i ett krigshärjat Po-

knappt sover mer än en timme Per
dag, om hon inte får lugnande medi-

len, ett hem där mödrar och barn
kunde återhämta sig från ruinernas
elände. Liknande hem har uppstått på

många platser i EuroPa. I Berlin, i
Linz, Skolplje, Kozani, Grekland. I dag
är de mest aktuella platserna Jerusalem och Amman.
Tjugotusen utvecklingsstörda
Vi kom hit för tre år sedan, berät-

-tar Gunhild Sehlin, vi kom till

Jorda-

nien och frågade var de mest behövde hjälp. Nöden är ju stor här, fattigdomen, f lyktingeländet, vi vill veta
deras önskningar. Och socialministern tackade oss för detta, han bad
oss ta hand om landets kanske svå-

Vi har omkring tjugotusen men
ingen vård för dem, sade han.
Trampade ihiäl lillebror. . .
Ta lilla Siham här, säger hon och sätter Siham, en mörklockig bedårande
liten unge i min famn, hon fick hjärnfeber vid två års ålder, blev både döv
och blind och stum och förlamad.
dag är hon mycket aktiv men kan inte

huvud-

tala och hör dåligt. Hon trannPade
ihjäl sin nyfodde lillebror för någon

I dag är Leila ett antrat barn. När
jag kommer in i hennes rum ler hon

månad sedan i familjens enda rum.
Modern biev förtvivlad och bad att vi
skulle ta hand om henne. Hon fick

karna i Amman, Jordaniens
stad.

lite snett mot mig. Hon luktar rent och
har hela kläder på sig, hon lyfter si-

ffi'ffii'|;'

#g

funktionsdugliga för varje dag. Hon
,har inte heller haft så många anfall,
ilrär är ju hennes miljö så lugn och

lingsstörda.

Leila misshandlades
Alla var plågade och därför plågade
de den som lät sig plågas. Leila, det
utvecklingsstörda epileptiska barnet,

ffi:i

na händer mot mig och när jag tar tag
i henrre skrattar hon lyckligt och reber sig upp, går några steg över
siengolvet. På dagarna ligger hon på
()n madrass och den arabiska sköterskan Flanna tränar hennes armar
&rch ben, som blir bättre och mer

raste sociala Problem, de utveck-

gräns dem från varandra.

@&*

aldrig någon ro för Siham,

som

Donell hor
fått kontokt med lillo hiörnskodode Sihom,
kvöllsbqcl.
får
sitt
hör
år,
som
6

ciner.

Ut i ljuset!
Leila och Siham har i dag flera kamrater. Det är negerbarnet Ahmed, det

är den söta

Reem, som

är

flYkting

sen sista kriget, det är lille Hassam.
Och många många står i tur för att

få bli

omhändertagna.

Nästa steg, säger sjuksköterskan Agneta Danell från Skara, är att
vi får en kurator, som kan gå På hembesök regelbundet och hjälPa mödrarna förstå barnens handikaPP.
Solen lyser och barnen får gå ut
på gården, där de med sYster Agnetas, Hanna och Ayshas (arabiska medhjälpare) hjälp kan leka och njuta av
det fina vädret och de vackra blommorna. Något de aldrig kunnat göra
i de kyffen där de förut varit undangömda. lM från Sverige har verkligen fört dessa de olYckligaste av
arabvärldens barn ut

i

ljuset!

P. S. Vill någon bidra till vården av
dessa små barn, går det bra att skicka en gåva till lM:s Postgiro 90 07 06

i Lund. Hela lM:s verksamhet, som
bedrivs i tio länder bland flyktingar
och fattiga finansieras av frivilliga gåvomedel. D. S.

Ingrid Yd6n-Sandgren
37

Gunhild Tegen
1889 1970
hände ivärlden. Sedan frapperades

Kära Gunhild Tegen

Det är ett stort privilegium for mig
att ha fått uppdraget att säga några
ord här idag. Dels som en av dina
vänner, dels som representant for
den organisation där du lade ner så
mycket av din tid och dina tankar
unger många är, nämligerr Svenska
Kvinnors Vänsterförbund.
Jag kände dig inte så lång tid att
jag personligen har kunnat följa ditt
arbete, men jag har läst dina bidrag

i

organisationens tidning där du har
skrivit i alla möjliga ämnen från litteratur till barnuppfostran.
.lag minns när jag träffade dig första gången hur entusiastisk du var

över kulturrevolutionen i Kina. "Det

är det bästa som hänt

ra folkens seger mot förtryck av oli-

ka slag, att känna starkt for

mänsklighe-

ten", sade du. Jag blev mycket förvånad över ett sådant uttalande. Jag
trodde att sådana saker bara intresserade ungdomar och du var ialla
fall nära B0 år. Efter att nyss ha lämnat en lång isolering hade jag mycket suddiga begrepp om vad som

jag alltid över dina ungdomliga tankar varje gång Jag samtalade med
dig

Men jag märkte också att du inte

hade någon tro på ett slutligt

mål

Vietnams plågade folk, som på sista tiden
varit föremål for all världens frihetsälskande varelsers medkänsla.
För att se förhållandena i verkligheten reste du 1950 till Sovjetunionen och 1959 till Kina. Och du skriver i en artikel vid hemkomsten från
Kina:
Kinas folk befinner sig just

- kanske lyckligaste skede
nu i sitt
en koncentrerad samling omkring ett
enormt framstegsprogram. När de en
gång uppnått vårt välstånd ska de

för mänskorna. Detta tror jag var
den största orsaken till att du kände så starkt för att göra det bästa

då också bli lika missnöjda som vi?
Men så tillfogar du: "Men dit är det

av den tid som är oss beskärd. D ä rf ö r hatade du kriget som förstör den
lycka tillvaron kan ge. D ä rf o r trodde du på jämlikhet som ett medel att
uppnå största lycka för alla. En jämlikhet som också innefattar kvinnans
rätt att förverkliga och utveckla sig

Denna korta mening fär mig att
undra om du trodde som Karin Boye
att det är själva vägen som gör mö-

själv och att delta i de beslut

som

har med krig eller fred att göra.
Dina omtankar och dina önskningar begransade sig inte till dina närmaste, din egen familj och dina egna
landsmän utan de sträckte sig ut över
gränserna och omfattade mänskligheten i sin helhet. Vad var då naturligare för dig än att ta del i det judiska folkets smärta under andra världskriget, att glädjas åt de revolutionä-

långt.

"

dan värd och att mänskan har

en

tendens att bli missnöjd när hon bor-

de vara nöjd, när hon nått sitt

må1.

Detta tycker jag skulle stämma överens med din uppfattning om livet som

en tillfällig plats där vi bör försöka
sprida så mycket ljus och lycka som
möjligt omkring oss och att en tillvaro där vi är färdiga med allt och
bara slår oss till ro och njuter frukterna i evighet egentligen inte skulle
göra oss nöjda.
Men din undran väcker också andra tankar till liv hos mig. Jag vet inte
om du tyckte att mänskligheten kommit så mycket längre på vägen mot
fred och lycka. Jag fick inte tillfälle
att träffa dig på sista tiden aven om

mina tankar ofta var hos dig. Och
jag vet inte om vi som står här idag
kan lova dig så mycket för mänsklighetens framtid eller om vi kan se
någon ljusning imörkret ute ivärlden.

Din som jag tror sista översättning,

en vietnamesisk dikt, talar sitt

tyd-

liga språk:

I natt ropar måne och stjärnor:
Låt mitt hemland och hela jorden
bedja för Vietnam
- tårar
för hennes blod och
att hon skall resa sig ur olyckan,
bedja att mitt land än en gång skall

bära blommor.

Inför de problem som finns ute i
rillvero världen verkar våra egna så små,
men de kräver sin lösnino för att vi

Gunhild regen
s.,mmons med

Inber.
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skall kunna hjälpa till att lösa världens problem. På så sätt blir vi en
liten del i den stora världsmekanis-

Sakta vissnar handen
och den gröna grenen.
Livets konstrikt knutna

men, liksom vi är små länkar i den
kedja som förbinder oss med det förgångna och med det kommande såsom du uttrycker det i din dikt Cir-

sammanbyggda celler

kel:

Tack från Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Tack från dem som genom organisationen fick del av din
medkänsla för världen. Tack från din
läsekrets i Sverige. Tack för att jag
fick lära känna dig.
Hjördis Levin

lossnar i den brutna
gren som bladen fäller.
Tysta tårar droppar
på den gamla kinden

T
Långsamt löses banden.

men den friska vinden

stilla vittrar

rör vid nya knoppar.

stenen.

Eva And6n
Eva Anden var den första kvinnliga
jurist i Sverige som öppnade egen
advokatverksamhet (1 91 5) och den
första kvinna som var ledamot av advokatsamfundet. Hon blev en berömd
advokat, känd för sin klokhet, sin humor och sitt varma hjärta. Självfallet
betydde hon mycket för kvinnor, vare

sig det gällde abortfrågan eller avskaffandet av den reglementerade
prostitutionen eller
icke minst
den nya föräldrabalken.

Tal vid Gunhild Tegens

1886

manhang hon skapade satsen "äkten-

dvs. är man en gång förälder så kan
det aldrig göras ogjort. Det blev livlig diskussion som inte minst rörde

sig om begreppet exceptio plurium
(hur förfara när flera män kan tänkas som fäder). Både riksdagsledamoten Ulla Alm (Ulla Lindström) och
byrådirektör Göta Ros6n framförde

kvinnornas synpunkter. Man

kom

träde i SKV och framhöll betydelsen
av att Föräldrar infördes som ett juridiskt begrepp, ett uttryck för ökad
förståelse for foraldraskaoets ansvar
och betydelse. Det var i detta sam-

rådgivare åt både Selma Lagerlöf
och Karolina Widerström.

samman-

19VO

skap f örgår, föräldraskap består",

också in på frågan om de utomäktenskapliga barnens arvsrätt.
Är 1940 blev Eva And6n medlem
av samfundet De nio och är 1950
dess ordförande. Hon var juridisk

Ar 1947 talade hon oå ett

Anna Louise Strong 1885
Anna Louise Strong som dog i Kina
i mars 1970 vid nära 85 års ålder var
en stor amerikansk journalist och en
stor personlighet. Hon kom från Seattle och tog en filosofie doktorsgrad
i Chicago. I trettio år var hon bosatt
i Sovjetunionen, hon var gift där och
redigerade en engelskspråkig tidning.
Efter det andra världskriget vistades
hon många år i USA. Sedan 1 958 har
hon varit bosatt i Kina.
Vi råkade henne först när hon oå
väg dit passerade Sverige. Sen har

vi träffat henne i Peking.

Hennes

"Brev från Kina" har betytt mycket
de har kommit ut på sex språk.

-Hon har också skrivit böcker, om Tibet och om folkkommunerna.
Under åren l918-21 skrev hon en
daglig dikt
inalles 600 för en tid- 1921 på hösten kom
ning i Seattle.
hon med i kväkarnas hjälporganisation

begravning.

197ol

från Polen till Sovjet under den stora
hungersnöden vid Volga. Under åren

i Sovjet

skrev hon omkring tjugo böc-

ker, de f lesta om Sovjet. 1925 for
hon från Moskva

till Kina. 1921 kom

hon igen till den stora revolutionen
vid Yangtse. 1929 red Anna Louise i
Pamir och skrev en bok om den resan. 1939 körde hon sin Ford genom
Amerika och skrev en bok om sitt fädernesland. 1940 återkom hon iill
Moskva genom krigets Europa och så
vidare till Kina via Alma-Ata. I Yenan
träffade hon Mao Tsetung. 1947 var
hon i Nordkorea, ingen annan journalist var där mellan Japan-ockupationen och Koreakriget . . .
Dessa korta rader kan endast ge
en aning om ett mänskoliv så enastående som Anna Louise Strongs. Hon
var i sanning en outtröttlig kämpe för
en bättre värld.
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För Vietnams kvinnor och barn
I vårt föregåend,e n,un-lmer fanns inlagt ett in'betaln'ingsko'rt, en vädjan
om bidrag till vår insam'ling. Omkrin,g ett hundratal av våra läsare har
svarat på den. Vi misstänker att sommaren 'bär s,törsta sku,lden till att resultatcr inte blev bättre. Så nu sänder vi med ett in,betalningskorr igen
i förhoppning om att

al,la

ni

som

av ena ellcr andra anledningen inte
kom atc utnyttja vårt förra ska göra
det nu! Vi är alla väl medv,etna om
att dc som i allra första hand ibe,höver vår sol,idaritet och utnytt jar var-

je krona maximalt för att lindra
smärta och läka sår är våra vietnamesiska systrar. Glöm int,e

bort

dem.
med att iå

Frampå hösten räknar vi
bcsök av kvinnor från Sydvietnam,
representanter fö'r kvinnoorgan,isationcn inom befrielse,frontcn. Der vole
underbart om v'i ,kunde överräc,ka en
ordentlig summa till dem
hjäl'p

-

oss med det!

Till våra vänncr i Stockholm

med

omnejd har vi cn specie,ll vädjan:

Du som känner med dig att du vill
och kan någon lördag eller söndag

ett par timmar av din tid åt

ge

denna

viktiga och behjärtansvärda sak, ring

upp Mia Emsheimer, och

inge,n

blir

gladare än hon. F{ennes telefonnum-

mer är

30 00 80.

Här följcr redovisningen som denna gång sl,utar på

kr

145.326:07.

Trans,port 141.119: /1
Ol,of Kolmodin,

K. G. Zerpe,

Rönn,inge

Ha,rads

50:
25:
10:

-

Eri'k Sanclberg, Part,ille
25:
Gunn'i Rosdahl, Hälsingborg 25:
Ida Jo,hansson, Södertälje
10:
Harriet Engman, Göte'borg 10:
Bojan Risberg, Ensked,e

Bcrta Johansson, Borås

50:
10:
15:
20:

Gerda Lund,in, Stockholm
El,len Eriksson, Stockhol,m
Eric o. Brita Andersson, Gb,g 50:

B.-M. Almström, Farsta
Svca Lund, Partille

25:
10:

Mölndal
Vä
Greta Svahn, Fagervik
Svea Johansso,n, Lin,köping
Alice

Johansson,

Gusta'fsson,

Bj'urslätts SKV-avd.-s'tyrelse,

-

-

FIanna Persson, Stockholm

Kviberg-Centrala SKV-avd.,

-

Göteborg
A,nna'Wilen,ius, Stockhol,m
Eia Joss, Göteborg

Arvid Engström,

100: -_
720:

-

IUU:

Göte,borg

Ensked'e

Elin Fe,ldt, Hisi,ngs

Baoka

Marij'ke Sandberg, Bromma

100:

10:

10: --

bössinsamline
762:50
100:
Gustav Fröboå, Porjus
Hildur Lönnström, Porjus 150:
A,nn'ic Ohman, Porjus
150:
A. Viklund, Flägersten
50:
Frida Andersson, Vitå
10: -Anna Nolin, Kiruna
20:
Ella Hilding, Orebro
50:
10:
Borgil Kalleson, Lödöse
Bror Artur Magnusson, Kristianstad
25
Eva Kar'lsson, Halmstad
5:
15:
I.-8. Lindmark. Vännäs
Elsa Peterson, FläE,c,rsten 252
--'Irrga-Greta Kcmi, Svappavara 25:
Ol,ga Wikdahl, Kiruna
10: .*
Irn-ra Jo,han'sson, Göteborg 10:
Solvcig Nielsen, Flus,kvarna 25:
Ada Carlsson, Hus,kvarna 10:
B. o. L. Johanss,on, Fluskvarna 30:
R. Lundrnar,k, Koskat
10:
R. Persson, Murjek
20:
25
G. Olsson, Göteborg
Nora Lindqvist, Norrtälje 50:
Hilda 'Wiberg, Johanneshov 10:
10:
Signe Svenss,on, Forsa
Göte,borg

Sigrid Od6n, Uppsala

Ingrid Yddn-Sandgren, Brötje-

Mia Ernshe,imer, Stockholm

-

-._

2:50
252

Vera o. Gösta Kempe, Fars,ta 25:
Lillv Samuelsso,n, Göteborg 10:
A. Strcng, Eskilst'una
15:
Margareta O,h'lsson, Stockholm 10:
Ingrid Tidcrman, Ensked'e 10:
B. A. Gidlund, F{aparenda 1.5:
Ingcgerd Carl,bom, Eskilst,una 10: -Ahlin, Väll,ingby
10:
Anna Medin, Götc,borg
15: -

Västra SKV-avd., Göterborg
Västra Lundby SKV-avd.,

5:
Margit Palmaer-'Walddn, Orebro 46:

Siri Aschrberg, Stockhotl'm
K. Lundmark, Stockholm

Erik

105:

-

30:
10:
50:
,nn. _
10:

mark

Anna Heddn, Vällingby
Emy Sjögre,n, Orebro
Anders Paulsson, Uppsala
Elsa Wil16n, Orebro
F. Roghammar, Stockho,lm

Karin Eklundh. Vällingby
Märta Joha,nss'on, Tär'endö

R. J.,

Johanneshov

Grete Almgren, Stockholm
Signe B,lomqvist, Göte,borg
Stoc'kholm

M. Nilsson,

Carin Ljungman, Göte,borg
Dagmar och Torsten Ekströnn,

Iiungälv
Sigrid Lund,ell, Stockhol,m
Karin Lentz, Äkarp
Hildegard Liedholm, Ä,lvsjö
Siv Roslin, Pitcå

Lilly

Pettersson, Halmstad
Jenny Brännström, Gl'om-

merscräsk

-

10:
20:
15:
25:

5:
10: -10:
10: -15:
20:
90:

5:
10:
5:
-

40:
1n.

-

-50:
50:

30:

Anonym givare
Brit Hedman, Sollentuna 50:
'Märta Andersson, Södertälje 25
25:
Sara Liljc'blad, Furulund
T. Vesterlund, Farsta

25:
10:

Margareta'l7arenius, Göterborg 25:
Gunilla Pctrdn, Hisings Backa 25:

Hulda Nilsson, Luleå
Anonym givare
To,lda Sand,blad,

Flanden

Malwi Gumbel, Uppsala
Brita Sundberg, Ljusdal
Ruth Skoglund, Jonsered

K. Ståhl, Uppsala

15:
10:
25:
50:
10:
20
25:
85:27

Urneå Skärgårds SKV-avd.
Alfhild Nordberg, Västerås 25:
Greta Br,olund, Bandhagen 15:

100:
S,undtbybergs SKV-avd.
10:
Es'ter Lindmark, Vännäs
50:
Elly Bettelheim, Lund
Greta Englund, Skänhol,men 50:
20:
Vera Fah'lst'rö'm, Tidan
10:
M'argir Ström, Stockholm
-.O. Andersson, Väl,l'i,ng'by 5:
25:
Elin Ohlsson, Göteb'org
'Sf'ivi Karlsson,
Johanncshov 25:

K'nonor

745.326:01
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Tre vql

Rösrrörsdldern hcrr sönkts
Man får rösta om man är född 1950 eller tidigare.
Den som fyller 20 år senast den
31 december 1970 har alltså rösträtt.

Vol rill den nyo
enkqmmorriksdcgen

Vql rill londsting

Den får 350 ledamöter. Den nuvarande
tviikammarriksdagen har 38'{ ledamöter.

Det är riksdagen - och ytterst vriljarna som har det avgörande inflytandet på regeringens sammansiittning och politik. Det kallas parlamentarism och har nu skrivits in i
grundlagen. Det innebiir bl a att riksdagen
får rätt att besluta on misstroendeförk.laring mot regeringen eller mot ett enskilt
Riksdagen ska upplösas och nyval uordnas
när statsministern begär det. Regeringsledaav

statsministern, även om konungen formellt

fattar besluten.

Andra reformer
Bctadsbandet vid val till riksdagen har slopats. Mrn kan viilja\ ti)l riksdrgsnran i en
annan valkrets iin den man bor i. Vid landstings- och kommunval finns dock bostads-

I
I
I
I
I
I
I
I

L

Yalbarhetsåldem sänks och blir lika med
mllndighetsiildern. Man kan alltsir vdljtr

Poströstning
2I oug - 20 sept

Dcn 20 september ska du också välja ledamöter till ditl landsting.
I Göteborg, Malmö och på Gotlånd, där
kommunerna själva fullgör landstingens
inte landsuppgifter. har man tvii val.

din vallokal på valdagen kan du post-

tingsval.

rösta under tiden

-

De sonr diirenrot bor

jer i irr för första

i Stockholms stad välgången ledamöter till

-

-

Vol till kommunfullmöktige
Bride stads- och konrnrunalful)miiktige kallas

i

fortsrittningen kommunfullmäktige. Drätselkamnare och kommunalnämnd kommer
att heta kommunsb/relse.
Nyheter i kommunallagarna lir att kommuncrna nLr fiir rätt att
I utan n:igon begränsning uppåt bestämma
antalet fullmiiktigeledamöter
I ha suppleanter i fullmäktige
I införa konmunalt partistöd

Om du inte har möjlighet att rösta

20 sept. Tag

Röstning genom make/maka går ock-

sjukhus, f ångvårdsanstalter etc"
genom partier- Valsedlar kan erhållas
nas expeditioner/valbyrirer. Annars finns
det valsedelsblanketter utan partibeteck-

ning och kandidatnamn på alla ställen
diir röstning sker. På dessa skriver man

- om man vill
namn på kandidater. Endast parti-

-

nanrnet räcker,

Nytt valsystem

fiir röstning

valkrets.

-

så bra på posten. Men då mårste båda
makarnas röster lämnas santidigt. (Sjuka, gamla och handikappade fiir rösta
genom bud i vallokalen på valdagen.)
Särskilda postanstalter för röstning kommer i år att inrättas någon dag under
veckan 13-20 sept på ålderdomshem,

20 år senast den 31 december 1970.)

För att ett parti ska bli representerat i riksdagen måste det samla minst 4 Vo av rösterna i hela landet eller 12 70 av rösterna i en

aug

själv partibeteckning och

om man fyller 20 år senast på valdagen.
(För att få rösta räcker det om nan fyller

Mandaten fördelas sir, att de - så långt
svarar mot de rösttal pardet iir möjligt
tierna har fritt-i hela landet. Hela riket är
uppdelat i 28 valkretsar. 310 av de 350
mandaten är s k fasta valkretsmandat, De
återstirende 40 mandaten kallas utjämningsmandat och fördelas efter partiernas rösttal
i hela landet. Det iir nred utjiimningsmandatens hjiilp som största nröjliga rättvisa ska
uppnås. Därför blir varje röst betydelsefull
för valgts utgång var i landet den än avlämntr.

2l

i

med röstkort och legitimation.

landsting.

statsråd.

bandet kvar.
I

:-

Den 20 september ska du samtidigt välja ledamöter
till riksdag, landsting* och kommunfullmäktige.
De välis för en tid av tre å,r.

nöter utses och avskedm i praktiken
I

.

(innerknvert och ytterkuvert)
- Kuvert genom nake/maka
eller bud
kan erhiillas hos partierna eller i lokal

diir röstninc sker.
Göteborg, Malrrö och pir Gotland, diir
kommunerna sjrilva fullgör landstingens uppgifter, har man tv:! val
- inte landstingsval.
De som har röstriitt diir behöver alltså bara två

'' I
Den hlir broschyren delas
hushrill

i

landet

i

ut till

slutet av augusti.

I

samtliga
den får

du veta mer om hur Cet går till att rösta,
om det nya valsystemet och om grundlags-

valsedlar och tvai kuvert.

iindringarna.
Läs den, spar den!

Stqnens

volinformotion

I

**l

