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

Föreningen Frisinnade Kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati

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

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutvcckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och

för kvinnornas deltagande ifull utsträckning på alla områden av det el<ono-

miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinncr-

nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vill verka för samarbete mellan kvinnor ialla länder och med all

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

tidsarbetes grundval.

Är 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV).

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

ner medlemmar.
I

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

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

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

slag muntligen eller skriftligen.

Förbundsmöte i Göteborg 1971
SKV:s nästa förbundsmöte hålls i Göteborg 6-7 mars 1971. Vi kommer

att samla oss kring fr,ågan om JAMLIKHETEN. Styrelsen hoppas få många mo-

tioner kring detta tema före den 1.2.1971 .

Alla upplysningar rörande mötet får forbundets medlemmar genom loka,-

avde Iningarna.

Väl mött alltså i Goteborg!

Mödravårdscentral i Hanoi
KDV samlar pengar till en mödravårdscentral iHanoi. Man har nu kommit

fram till beslutet att reparera och utvidga ett redan befintligt skadat sjukhus.

Det tar for lång tid att bygga ett helt nyit som tidigare var planerat.

SKV säljer som bekant till förmån för detta projekt ett vackert Vietnam-

märke att bäras på kappan eller kavajen. Märket som kostar 3 kronor kan

rekvireras från SKV, Box 3021, 161 03 Bromma 3

Kvinnans inf lyta nde i sa m hä llet
Ur Lasse Holn-rqvists dagbok i "Vi", nr 18, 1920:

"Kan vcrkliger-r Kina och ctt nytTiornat Afrika på er-rorn-r fral-t-r-

nt:rrsch åstedkomma cn annitr-r och n-rera fredligt sinnad balans i

världcr-i? Själv har jag alltid lär-rgtrt cftcr kvinnan som cn merii

påtaglig faktor i sanrhällct. Kr,innorna har aldrig heft med 'ig
i bagaget n':ännct-ts barnslig.r sl,rgsnrålsglädje, den erbarrnligt glyt-
tiga tron arr cn knytnär'e clicr cr-r r,ätebomb kan lösa rnänsklig'r

samlcv n adsprobIcnt."
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IKDV tiugofem år

Kvinnorn.rs [)crrr,rlir.rtisit.r Viirl.lsfiirbuntl hiill ri.ls-
rrriitc i lluclrrpcst cletr 5-9 oktobcr 1970. Varjc ()rgl-
nisation inom KDV har cn cllcr flcra medlcnrmar i

rådet. KDV:s ordförande är som bckant Hertt:
Kuusinen (Finland) och generalsekreterare Cdcilc
Hugel (Frankrike). En av hedersordförandena är
Andrea Andreen. Rådet sammanträder vartannat el-
lcr vart trcdje år. Denna gång var det extra festligt
clärför att KDV i höst frrar 25-ärsjubileum.

Vi skulle varit trc från Sverige. Andrea Andreen,
Valborg Svensson ocl-r Eva Palmaer men två fick för-
hindcr och diirfijr kom jag ensam att represcnterr
SKV.

185 rådsmcdlcrnmar deltog, de representerade 7i
länder. Scclan Världskongresscn i Helsinki 1969 hv
de fen-r nya organisationer tillkomn-rit:'\il7omen Strikc
for Peace (\{/SP) i USA, san-rt kvinnoorganisationer
från Venezuela, Kambodje, Nigeria och Dahorney.
Till WSP åtcrkommcr vi senarc.

Hcrtta Kuusincn inlcclcle miitct mcd cn exposcl iivcr

v,irl..lsliigct i Vietnlrrr, Kt)t'crr, Mcllcrst,t Ostc'rn,
(lrckIrrr-rcl, Portugrrl, Irrrtt, Angolrr, Moq;rrttbitluc, Sycl-
:rfrika och Latinarncrika. Många KDV-medlemmar
försmäktar i fängels i Brasilicn, Paraguay, Haiti
och Guatemala. I Grekland hålls sedan längc tre
rådsmedlemmar fängslade: Roula Koukoulouso li-
der av cancer, Mina Jannou och Avra Partsalidou
som båda hotas av blindhct.

Hertta Kuusinen berijrdc också den planerade hon-
ferenscn om den curopeiska säkcrhctcn och kor-n i

dct sammanhanget in på KDV-konfcrensen i Ystad
i somras. Hon behandladc också förslaget till avtal
mellan Sovjetunioncn och Västti'skland. Hon rcdo-
gjordc ävcn för de sarnntanträdcn och seminaricr i
Latinan'rerika, Afrilia och E,uropa sonr KDV orgatri-
serat.

Ma Thi Chu från Sydvictnam som bcsöktc Svcri-
ge på inbjr,rdar-r av Soci,rlden-rokratiska Kvir-rnoför-
bundct och SKV i novcmber i år, uppchöll sig sär-

skilt vid den provisoriska rcgeringens utrikesnlil.ti:;-

Rödsmed lemmo r
frön Guyono, Ton-
zonio och Mocom-
biq ue.



ters - Nguyen Thi-Bins - clclilaration 17.9.l97C
sor-n utgör ett allvarligt fredsinitiativ. Man förbinder
sig bland annat att säkra dc amcrikanska trupDernrs
återtåg, att frige krigsfångarna cch att nrcdverha i

cn lioalitionsrcgcrine som till och n-rccl inrymmcr
medlemmar av den nuvarande Saigonregcringelr,
dock med undanta€i av Thicu, liv och Rhicm.

Nixon har överträffat Jol-rnson i fråga orn krigs-
förbrytelser. Undcr Johnson f älldes 800.000 ton
bornber per år, under 1969 var det 1.500.000 ton.
Ävcn rnängdcn växtgiftcr och giftgascr har ökat.
Kenriska gifter ör'er Sydvictnanr utgtlr 2,7 kg pcr
invånare sedan 1962 enligt scnator Ga.rlord Ncisorr.

Ma Thi Chu talade om den frulitansvärda torty-
rcn i fängelserna. Om fångar som n-risshandlas i "ti-
gcrburar' och tvingas dricka cn blanclning av hett
vattcn, såpa och pcppar varpå nlan stampar på off-
rcn så att vatten och blod sprutar. Kvinnor torterai
genom att rnan liör in skrovliga träpinnar och tr.r--.

siga glasflaskor i slidan. I-Ion talaclc också om cle out-
härdliga förhållandcna i Saigon och andra bcsatta
platser och om det ständigt r,äxandc nrotståndct
ävcn i Kambodja och Laos.

Praktiskt taget alla organisationers delcgatcr tala-
de. Det finns följaktligen inga möjlighetcr am redo-
göra för talen. Många länders kvinnor står mitt uppe
i kampen för nationellt oberoende, det gäller både
Asien, Afrika och Latinamerika, för dem 'år vära
problem med låglöner och utbildning rått fjårran.

När man såg och hörde alla dessa representanter
från hela världen blev man imponerad och optimis-
tisk för framtiden. De färgade kvinnornahar nästan
alltid en vänlighet och en ro över sig som kornmcr
oss andra att te oss närmast fjantiga. Man slås av
hur lika grundproblemen är över hela vår jord r-r-rcrr

också l-rur olika de aktuclla problcmen ändå iir. I
känsla av detta kom dc nordiska reprcscntantcrnx
överens om att försöka träffas och pcnctrera vår',r
gemensamma problem under loppet av 1.971.

FIera resolutioner antogs. En behandladc Viec-
nam, Kambodja och Laos, en annan dcn europciska
säkerheten, en tredje Mcllersta Ostcrn. Man antog
iivcn ett upprop onr solicllritcc nrcd all viirlclcns
kvinnt>r och slutligcn ctt arbctsprr>urrrrl.

KDV:s 25-årsjubilcunr högtidlighölls i Buclapcsts
parlamentsbyggnad n-red en soari. 'fill r-r'rinne av
KDV:s första ordförande, Madame Eugdnie Cotton
instiftades en medalj. Den utdelades bland annar rill
Andrea Andreen clch den gavs iivcn till organisario-
ner - på så vis hedrades också SKV!

till Volentino Tereshkovcr

och till 5KV, representerot ov Evo Polmoer.

Hertto Kuusinen utdelor Modome Cottons medoli till Mo Thi Chu

Eva Palmaer



Siälvklart samarbete

När SKV år 1931 ändrade sitt namn t'rån "Fri-
sinnade Kainnor" till "Svensba Kvinnors Vän-
stert'örbund" skedde detta inte minst för att
man önshade samarbete med ztänstern, det 'uill
säga socia.ldemokrater ocb kommwnister. För-
bnncJets dåvarande ordt'örande, Kerstitt Hes-
salgren, dcltog i beslutet. Bland de radikala in-
om t'örbwndet märktes Ada Nilsson, Elisabeth
Tamm, Honorine Hermelin, Andrea Andreen,
Stina Skantze med t'lera.

I,,lär förbwndet år 1947 började ge ut en tid-
ning, "\'i Kainnor i Demokratiskt Världst'ör-
bund", skrev historihern Honorine Hermelin i
de ss andra nLtmmer, mdrs-d.pril 1947, en upp-
sats med titeln "Självhlart samarbete". Den

t'öljer nedan. (1967 tryckte Vi Kvinnor ett
brottstycbe ur denna artikel.)

Dct är något vi alla crfarit - hur nran plötsligt bc-
finner sig i ett l'rårt arbetande kamratskap, utan att
n-ran på förhand kunnat räkna ut vilka som skulle
komma att vara rncd, vilka man skulle få till kam-
ratcr. Allt berodde på att vi, som nu råkat in i dett.t
samarbete. var för sig eller på en och samma gång
sett att något måste ske, och så haft djärvheten att
gå åstad och försöka göra det. Om man undantar
det välsignat självklara arbete som beror på goda va-
nor, exempelvis i ett hem, så kunde troligtvis upp-
rinnelsen till denna kraftutveckling alltid spåras till-
baka till ett sådant ögonblick då man sett något av
en syn - med andra ord gripits av en idd - och
så detta att modet stod en bi. Ty idder driver alltid
ut på obefarna vägar.

Vi svenskar förmår ju blott ana oss till hur ctt
sådant självklart och ofrånkomligt samarbete mitt i
allt betryck blev den stora upplevelsen i de ocku-
perade, hårt plågade länderna. Ett osvikligt kamrat-
skap "kom af sig selv" helt enkelt därför att man
sett att något måste göras och så gick åstad och
gjorde det, utan annat stöd och värn än att man li-
tadc på varandra. Och därmed fann man varandra,
tvärs över alla uränser, alla förutfattade meningar,
och clrog ett djupt andetag ut i en stark, frisk, ny-
skapande luft, som rrlan sedan inte kan glömma.
Kanske skall vi också en gång komma att vända oss

om och se, att det var detta som skapade historia i
den tid vi nu genomlever, att människor praktiskt,
och så allvarligt som när det gäller liv eller död,
kom att erfara hur det känns när gränscr sprängs

+

-- partigränser, klassgränser, som annars håller oss

fångna och gör livet sterilt. Vilken frihet att andas

när de fallit bort, vilkcn kraft att bära bördor i det-
ta samförstånd, hur meningsfullt blev inte livet ocir
hur försvinnande oväsentligheterna.

Och hur tungt att återvända till den vanliga till-
varo, där den "demokrati" som vi tillkämpat oss

mer och mer tycks betyda en ödeläggande brist på

samarbete, en allt hårdare bundenhet av gräns€r, i-rl

allt ytligare och därför oövervinnligare rädsla för
att överskrida dem.

Vi svenskar måste alltid komma ihåg att vi har
icke dessa erfarenheter, varken av krigets och ocku-
pationens sår eller av ett självklart samarbete i des-

sa dimensioner, så att dct lever som en aning om en

annan slags demokrati än den som sättcr ekono-
rniska intressen före allting annat och som därför
aldrig når fram till ett självklart samarbete kring idö-
er. Men grunderfarenheten har vi dock alla av ett
självf allct, uthärdande och uthålligt kamratskap
kring en idi, det må vara i barndomens lekar cllcr
det vuxna livets företag - försåvitt modct stod bi
att gc sig ut på obefarna vägar.

En idi sprang fram iParis, i fredens år 1945, sonr

hettc Kvinnornas Demokratiska Världsförbund. Det
var erfarenheterna frän krig och ockupation som

gav franska kvinnor mod att tro - i^g föreställer
mig ungefär så här: Kvinnorna i alla länder måste

ha sett detsamma under de år som gått; vad de sett
måste ofrånkomligt driva dem till att hålla ihop,
driva dem till ett samarbete tvärs över alla gränser

för att komma över tröskeln in i ett nytt historiens
skcde, där något liknande det som nu hänt är en

omöjlighet.
Det blev inte som man trott och väntat, att alla

kvinnor i alla länder lystradc. Såg de inte iddn? El-
ler ägde de inte modet?

Det är tydligt att dc som snabbast Iystradc var

kvinnorna från de länder som lidit bittrast under
krig och ockupation: Frankrikes kvinnor, Belgiens,

Sovjetunionens, Jugoslaviens, Italiens, Kinas och vi-
dare de undertryckta folkens, cxempelvis de stora

negerorganisationernas och Indiens kvinnor. I)ct
förefaller cmellertid som om lyckligare lottade län-

der såg med misstro att dessa slutit sig till' Och

framför allt, tycks det, ser man med misstro anslut-
ningen från Sovjetunionens kvinnor. Diktatur iir
alltid diktatur, vare sig den upptriider under det ena

cller andra namnet) menar och säger man.

Till detta kan endast svaras: Vi måste dock lär;r



att skilja på revolution och kontrarevolution. Det
kan hända att det har sin betydelse, med andra ord
sitt ansvar, om vi upprepar gångbara slagord eller
om vi söker urskilja vad dessa båda motsatser verk-
ligen innebär. Ansvaret blir störst i sådana tider, då
en revolutionsrörelses första heta hänförelse sjunkit
tillbaka, medan den oöverskådligt långa och inveck-
lade striden mot kontrarevolutionen går vidare, ho-
tande att pressa revolutionens levande ande till döds

- i alla länder.

Revolution betecknar alltid och undantagslöst en
resning ur människodjupen mot en skriande brist på
balans i tillvaron, en outhärdlig hunger av något
slag, en hunger mitt i rikedomen, från en tom magc
eller cn tom själ eller tomma, arbetslösa händer. Re-
volutionen blir därför ovillkorligen en resning mot
de makter, som förmår att upprätthålla en sådan
brist på balans i sarnhället. Dessa makter är cle sam-
ma historien igenom, även n-red något varierancle
namn och klädsel, och de är fast förbundna med
varandra till en trecnighet. De kan benämnas: polis-
militär, inkvisition, det vill säga förföljelse av upp-
roriskt tänkande av kättarc, och slutligen Mammon.

Revolutionen kan vara blodig eller oblodig, den
kan förefalla att yara av rent andlig art eller mera
materiellt bestämd dess huvudvikt måste dock
alltid ligga på dess andliga intensitet och uthållighet,
det vill säga dess fantasikraft. Ty den har ju från
början alls inga materiella resurser att sätta upp mor
förtryckarmakten, som i stället har allt på sin sida,
ja den består ju just av dessa väldiga, materiella re-
surser, av militärmakt, polis- och ämbetstvång, pen-
ningvälde.

Kontrarevolutionen är dessa makter, aktiviserade
och skrämda till hänsynslöshet av revolr.rtionen, sve-
pande med sig allt som fruktar den. På detta kan
man känna kontrarevolr.rtionen, att den från börian
och från grunden byggcr på - 

ja omedelbart har tiil
hands och till sin disposition militär, kättarförakt
och peningmakt, den sistnämnda väl den mäktigaste,
den som.r det långa loppet leder de andra. Därför
borde ingen ha låtit lura sig av att fascism och na-
zism älskade att kalla sig revolutioner de bär
tydligt och klart kontrarevoiutionens kännemärken.

Det tragiska är emellertid, att ju längre en revo-
lution måste föra sin strid mot kontrarevolutionen,
dess ofrånkomligare pressar sig de samma gamla för-
tryckarmakterna in i revolutionens egna led. Det
bordc vi svenskar ha lärt av vår historia, vi som va-
rit med i Europas religionskrig. Vi började som en
liten kättersk och revolutionär skara kring Gustav

Adolf, vågancle sig ut i strid mot de viildige, dcn
tysk-romcrske kejsaren i förbunc'l n-red dcn katolske
kyrkan - och vi slutade som cn erövrar- och be-
sittarmakt av första ordningen, mcd en renlärighets-
kyrka, bcnhård i sin fördömelse av kättare.

Diirför borde vi kunna säga till oss själva och var-
andra av hjärtans grund: Stöd inte, göd ilrte kontra-
revolutionen. ljtan samarbcta - samarbeta - sanr-
arbcta - så långt det förunnas och är möjligt, rned
dem som vet vad krig kostar, med dem som vet vad
det kostar att resa sig upp mor dessa förtryckarmak-
ter, vilka långt ifrån att höra det förgår-rgna till, allt-
jämt tillväxcr i malit och styrka. Och låt oss sanr-
arbeta på kvinnors vis med sändebud och goda ord

- för att tala med Lysistrate - och därvid med
allt vårt förstånd, all vår djärvhet och allt vårt
hiärta.

Kvinnornas Dernokratiska Världsförbund är err
försök att ge praktisk form åt ett sådant samarbete

- skall vi månne i Sverige ha fantasi och mod noq
att stiidja fijrbur-rdet!

Honorine Hermelin



Women Strike for Peace

Vid många tillfällcn under KDV:s rådsmöte i Buda-
pest talades det om de amerikanska kvinnornas
modiga kamp och särskilt då om "'W'omen Strike for
Peace" (\fSP).

I nr 2-3, 1963 skrev "Vi Kvinnor" för första
gången om \WSP, en rörelse som växte fram på oli-
ka håll i USA som en spontan protest mot den öka-
de halten av strontium 90 och jod 131 i mjölken till
följd av kärnvapenproven.

I nr 1 -2 och 3-4, 1,968 tryckte "Vi Kvinnor"
Elin Vägners novell "Den första kvinnan", som

handlade om Jeannette Rankin, den första kvinnan
i amerikanska kongressen. Hon röstade mot USA:s
deltagande i båda världskrigen. Är 1968 när hon ficii
kontakt med \WSP var hon 87 är gammal. Då var
hon en av initiativtagarna - 

jämte Martin Lutl-rer
Kings hustnr - till den stora kvinnodemonstratio-
nen 16.1 1,968 i \Washington mot Vietnamkriget.

Nu är \WSP starkare än någonsin. Den har kon-
takt mcd den nya rörelsen bland USA:s kvinnor,
"\flomen's Lib Movcment" (Kvinnornas befrielserö-
relse) och även med "Black Panters" (Svarta pant-
rarna). WSP har även anslutit sig till KDV, vilket
Eva Palmacr kunde berätta or.r-r från Budapest.

Women's tib Movement
(Kvinnornas befrielserörelse)

Denna nya kvinnorörelse mcd vilken IWSP har goda
kontalrter räknar sin uppkomst från 26.8 1970, f em'
tioårsdagen av kvinnornas rösträtt i USA. Deras lö-
sen är "Women's strike for E,quality", alltså för jäm-
likhet. De har tre krav: f ri abort åt alla som önskar
det, fria samhällskontrolleradc barncentra, öppna 24

tim. och full likställdhet i fråga om uppfostran och
arbete.

I senaste numret av "MEMO" (\fSP:s tidskrift)
skriver \flSP: "Plötsligt efter femtio års tystnad bör-
jar miljoner kvinnor inse att systerskap är mäktigt

- något vi i VSP har vetat längc. Plötsligt har alla
böriat inse den oerhörda makt kvinnor enade har,
kvinnor som konsumenter, kvinnor som röstberät-
tigade där de år 53 procent av väljarna.

Men - säger "MEMO" - vi anser att det är ett
allvarligt fel, en allvarlig försummelse att "'W'omen's
Lib movement" manar kvinnorna att slå ett slag för
likställdhet och inte för likställdhet och fred.

Hur kan amerikanska kvinnor som tror på syster-
skap bry sig om endast likställdhet för sig själva och
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intc fiir sina systrar i Victnam, I-aos och Kantbttclja
som bombas, bränns, våldtas och mördas?

Hur kan ledarna för "\(omen's Lib Movement"
verkligen tro att de kan få fri abort för alla i ett
land där krig och militarism har högsta prioritet?
Visserligen är rätten att kontrollera sin egen kropp
en rätt som ingen kvinna borde nekas men så är
också rätten till fri hälsovård för alla. Hur kan vi
någonsin få denna rätt medan kriget rasar i Indo-
kina och vårt lands tillgångar används till bomber
cch napalm - inte till sjukhus? Hur kan vi ordna
24 tirr'. barncentra för alla som önskar det, ett pro-
gram som kostar miljarder, när man stänger de barn-
stugor som finns av brist på pengar till följd av kri-
get ?

Hur kan kvinnor uppnå likställdhet i fråga om
utbildning och arbete när medel för uppfostran
minskar och arbetslöshet ökar på grund av kriget?

Vi i \fSP kommer att lägga ett fjärde krav till de

tre - vi kräver för oss själva, för våra barn och för
våra systrar i hela världen: ett omeclelbart slut på

kriget i Indokina och ett bortdragande av alla ame-

rikanska trupper från Sydöstasicn. Vi tror att det
är nödvändigt att sätta stopp för amerikansk milita-
rism och förtryck utomlands annars får Amerikas
kvinnor aldrig jämlikhct och frihet här hemma."

70-talet en utmaning

Mary Clarke som arbetat för \VSP i Los Angeles
ända sedan 1961 skriver om \WSP under 7O-talet att
hon anser detta årtionde vara en stor uppfordralt
för rörelsen. De nästa tio åren är mänsklighetells
bästa och kanske sista chans att ställa sitt hus i ord-
ning. Men det kommer att kräva visionär förståelse,
planering, hårt arbete och ständig vaksamhet.

"Jag tror, säger hon, att 'WSP:s största och första
angelägenhet måste v^ra att fä ett slut på kriget i
Vietnam. För innan vi dragit tillbaka våra styrkor
fullständigt från Vietnam, Laos och hela Sydöstasien
kommer vi att vara ur stånd ått ta hand om något
av de andra problem som plågar oss. Innan det ame-
rikanska folket får något att säga till om angående
sina söners liv och död och så länge det amerikansk.r
folket inte bestämmer var och hur våra nationella
tillgångar används kommer vi alltjämt att lida av
politiskt förtryck, fattigdom, hunger, allt sämre stä-

o



dcr, ctt otillriickligt undervisningssystern, spridning
av narkotika och av brottslighet och en förgiftad
luft . . ." Men fastän \WSP var de första att bekämpa
luftföroreningar genom att resa sig mot radioaktiv
jod i barnens mjölk så tror hon ändå att det vore
ett misstag att göra kampen mot miljöskador till vår
största uppgift. "Vi måste först och främst förmå
rniljoner amerikanska kvinnor att motsätta sig mi-
litärt herravälde över våra liv och militärt ingri-
pande i frihetsrörelser i hela världen . . .

Våra naturliga bundsförvanter i vårt arbete är vå-
ra söner och döttrar, en generation som har ärvt vå-
ra misstag och problem, men en generation som fat-
tat mod genom att vi ställt de ledande till svars.

Denna nya generation arbetar för mänsklig med-
känsla och anständighet . . . Många av våra unga
har gått i fängelse eller lämnat landet hellre än att
bli cn dcl av det orättfärdiga kriget."

o
WSP känner sin tacksamhetsskuld till Dagmar Vil-

son och de andra i \X/ashingron som arbetat rroget
under nio år. Nu har man för första gången en hel-
tidsanstäild organisatör. Hon är ung, 27 ir, och he-
ter Trudi Young. Hon har förbindelser med kväkar-
na och med värnpliktsvägrarna. Hennes man har
hand om ungdomsprogram för Fred- och skilje-
domsförcningcn (Fellowship of Reconciliation). Dc
har bägge nära kontakt mecl rörelsen mot krig
bland soldatcr (G I:s) i USA.

\VSP har nu flyttat sitt högkvarter från \Washing-

ton till New York. Deras nya adress är 832 \X/ 125th
Street New York N. Y. 100 27. WSP ger ut en kvar-
talstidskrift, "MEMO". Den kostar i USA 3 $ om
året.

t
\(omen Strike for Peace syftade från början kan-

ske främst på kvinnornas strejk mot kärnvapenpro-
ven. Nu ger vi det en vidare tolkning: strejk mot
alla krigsförberedelser, err slag för fred.

Nyss såg vi med glad överraskning att kvinnornas
kandidat i New York Bella Abzus kommit in i re-
presentanthuset.

tToMEll

Ur elt privotbrev

New York 5.9.1970

. . . Du vet antagligen mer om "\flomen's Lib
Movement" än jag gör. Emellertid deltog jag i
marschen 26.8.1970. Yi ställde upp i det syd-
östra hörnet av Central Park, en imponerande
samling av kvinnor i alla åldrar, men de flesta
mycket unga. 1OO-tals High School-flickor un-
der standaret "H. S. Women". Tänk att vata
15, 16, 1,7 och fä ta del av r-rågot sådant!

Polisen släppte först fram en liten grupp
med tre eller fyra standar, sedan stoppades vi.
Den lilla gruppen fick gå flera kvarter och
stoppades sedan för att stå stilla och se ensam
och obetydlig ut i ungefär en timme.

Till slut blev min tyska vän och jag uttråka-
de och började marschera nedför gatan, i mit-
ten på den tomm a gat^n och alldeles ensamma.
Vi skrattade för full hals och smet bakom ryg-
gen på poliser-r för att korsa tvärgatorna. Trot-
toarerna var packade rned folk, mest kvinr-ror.
Och under över alla urrder och oundvikligt,
kvinnorna på trottoarerna bröt igenom polis-
spärrania och slöt sig till tåget! Polisen hade
förlorat! Menir-rgerl var väl att vi skulle trött-
na och gå hem.

Nu kom tåget uppe vid Central Park i gång.
Först kom de "Svarta Pantrarna", endast kvin-
nor men inte alla svarta. De hade röda och
gula standar och upphävde vilda djungeltjut.
Så vi marscherade rned de "svarta Pantrama".
Times sa 10.000, The News 20.000, mer-r jag
tror det var 50.000 eller mer. En del män var
med men inte många. En grupp av män hade
till och med ett standar "Men for women's
liberation".

Vi slutade rned ett möre bakom biblioteket.
Betty Friedan och Kate Millett talade bland
andra . . .

R. A.



Alva Myrdals

1. Avrustningen och oceanerna

28.6.1970 holls på Malta en konferens om fred
i haven. Alva Myrdal sa<Je där bland annat att det
är ett sorgligt bevis på världens dårskap när ned-
rustningskornmittdn behövcr lägga ned så mycket
arbete för att hindra att dödsmaskincr blir place-
rade på de stora oceandjupen. Tyvärr diskuteras nu
endast ABC-vapen. Tillsvidare är det endast de bå-
da supermakterna USA och Sovjetunionen
som har tekniska och ekonomiska möjligheter att
nå havsdjupen. Frågan är av vil<t för alla länder
eftersom det gäller att fastslå principen att ingen
nation har rätt xtt lägga beslag på någon del av

havsdjupen.
A. M. går sedan in på firrdragct i detalj.
I detta sammanhang pån-rinner hon om att man

{cir 7 år sen förband sig i samband rned det partiella
provstoppet att fortsätta förhandlingar som skulle
leda till ett förbud mot alla kärnvapenprov för alla

tidcr. I stället har antalet underjordiska prov ökat.
Man talar med rätta om vikten av att skydda

havsbotten, "miinsklighetens gemensamma arv".
Till slut betonar A. M. att nationella rustningar

och internationell fredlig användning av havsbot-
tens rikedomar ej kan existera samtidigt. För att
hålia havsbotten fri frän kapprustning och fri från
internationella konflikter bel-rövs ett internationellt
orgen.

2. Biologisk och kemisk krigföring
2.7.1,970 höll A. M. inför nedrustnir-igskon.rnrittön

ctt anförande om dessa vapen.
Hon angav clen svenska delegationer-rs önskemål

om en konvention med förbud mot framställning,
prodtiktion och lagrir-rg av kcmiska ocl-r biologiska
vapen samt föreskrifter om dessa vapens förstöring.
FIon vidhåller att det inte räcker med ctt förbr,rd
mot vapnen som slutprodukter. Det måste bli fijr-
bud mot att utveckla ocl.r lagra produkter vilka kan
anviindas sonr vapen.

3. Ett fullständigt provstopp

13.8.1,97A taladc A. IVl. inför nedrustningskommit-
tön orn bctycielsen xv ett fullständigt förbud mot
underjordiska kiirnvapenprov. Hon f ramhöll att
inga framsteg gjorts. Nu viintar man på grönt ljus
från SALT-förhandlingarna mellan Sovjetunionen
och Förenta Staterua, om inte från \{ien så möjli-
gen från nästa fijrhandlingsomgång i Helsinki. Man
är klar ijver att fråg,rn orr Provstopp hiinger nära

fredsarbete 197o^
samman med SALT, det vill säga frågan om stopp
för vidare utveckling och efterhand minskning av

strategiska vapensystem.
I{esurser för upptäckande av underjordiska prov

har ökat sista året och ytterligare framsteg är att
vänta.

Frågan är nu om de politiska utsikterna för ett
fullständigt provstopp har visat framsteg sista året.
Hon anser att det finns gynnsamma tecken i denna

riktning.
A. M. behandlar sedan frågan om utrymme för

önskvärda fredliga sprängningar. Hon framhåller att
rnan behöver ett internationellt organ för ändamå-
let. Obligatorisk licens för varje projekt skulle krä-
vas. Till sist nämner hon också lasertekniken och
dess möjligheter men slutar med att även laser myc-
ket större än de nu tillgängliga ej kunde komma in
som mas:ifcirstörelsevxpen . . .

o
Vi har velat beröra dessa senaste insatser av A. M.

även därför att de tycks oss utgöra en viktig bak-
grund för det anförande som Sveriges statsminister
höll infijr FN:s generalförsamling 20.10.1970.

o
När Alva Myrdal den 4.11.1970 i FN:s general-

försarnlings politiska utskott f ramförde Sveriges
krav om stopp för kärnvapenproven och stopp för
utplacerir-rg av nya kärnvapen så krönte hon där-
nred ett år av intensivt frcdsarbete.

Nobels fredspris
V;ixtpatologe:n I\,lormdn Borlaug är en rnilrkl'ig fors-
kerc. Hans nrångåriga korsningscxpcrimcnt har lett
till cn vetesort son kan överlcva undcr dc mest
olika villkor. Han har därmed inlett den gröna rc-
volutioncn, dct vill säga skapat enormt ökade möj-
lighctcr att göra länder mcd otillräcklig livsmc-
delsproduktion självförsör.iande.

I)ct förefallcr dock som on1 dcn norske profes-
st'tr,n Johan Galtung had,e ,r,ätt när han säg,er att dct
är naivt av norska stortingets Nobelkommictd ,rtt
tro att n-ian med en jordbruksteknisk uppfinning
ocliså skall uppnå fred på köpct. Säkerligen vet
uppfinnarcn själv bättrc. Han är medvctcn om hur
svårt dct är att förvara säd utan cnorma förluster.
Och han vet hur svårt det är att ordna så att dcn
ökede vc:tcoroduktioncn kommer dc mest behc;-
vandc cill gädo. Men visst är dcn "gröna rcvolutio-
ncn" i och för sig något att vara glad övcr.

ti



Ulla lindström
minns lite mer
E,nda kvinnan i Sveriges regering under ett åtton-
dels sekel (L954-ärsskiftet 66-67) fick ett blåsurt
mottagande av sina kolleger i regering och parti-
styre efter första delen av sina minnen. Man märk-
te atr man betraktade det som illojalt att hon med
stöd av sitt stenografiblock noggranr kunde åter-
ge inre resonemang i regeringen och spänningar
som fanns inom kollektivet. Den nya delen ,,O.h
regeringen satt kvar" kommer säkert att väcka olust
på samma håll, trots att hon inte gör några mera
anmärkningsvärda avslöjanden. Det är mesr mar-
ginalanteckningar till regeringens vardag, riksdags-
protokollen och utlandsresorna, intressanta för de
initierade, men kanske lite tröglästa för den stora
publiken.

Inte för stilens skull, ty hon är en vältrimrnad
journalist. Bäst är l-ron i de avsnitt där hon sjunger
ut om exempelvis kvinnornas undanskuffade roll i
politiken, inte minst på högsta nivå. Ulla Lindström
hade både kunskap, erfarenhet och administrativa
talanger på flera områden, rnen i regeringen hänvi-
sades hon i början till att bli något sla[s familje-
minister, en beteckning som sn-rittade av sig i;tt
den kvinnliga ministern i Danmarks och Nlrges
regeringar. Det är en högre form av den ingrodda
vanan i vära organisationer art kvinnan anförtrod-
des uppgiften att koka kaffe och diska när det hölls
möten. Uppgiften med u-landshjälpen fick Ulla
Lindström när den bara var en blygsam post på
utrikeshuvudtiteln. När uppgiften växte ansåg m^an
att den skulle flyttas över på någon man och ,rnder
den stora förföljelsekampanje.r i pr.rr.n och vissa
partikotterier i NlB-frågan var det meningen arr
Palme skulle ta över. Det sprack på att Ulla find-
ström förklarade att hon inte tänkte tiga med att
Palme och Alva Myrdal hade lika srorc ansvar sonl
hon för de kritiserade åtgärderna. Hon har sror
högaktning för Erlander även om den martades med
åren. Den utmynnar i en stor sammanstötning när
hon vill avgå för att Sträng åter prutat ned aÅ be-
gärda ökningen av u-hjälpen. Då förklarar Erlander
att han "inte förhandlar uncler hot,, och hotar slut-
ligen rned att partiet kommer att dön.ra l-rcnne hårt
fijr hennes illojaliter: "... du kommer art bli han-
terad därefter. Vi iir trots allt ett starkt parti och
du kommer arr få känna av det. Du komr.ner intc
att 'bli' något".

Ulla Lindström betraktade platsen i regeringen
som en karriärtopP, men hon stod för sin "ppfrtt- Och regeringen satt kvar. IJr min politiska dagbokning och gick. Ändå stann;rr hon vid uppgifien att 1960- 1967. Av utla Lincl.ström. I3onniers, Stock-höja u-hjälpens surnma utan att ställa ?iågrn ,rr.t holm I97O.3Zti sid. Illustrerad. pris 52 kr.

det mcsta går och vad den används till. Vad är det
för nytta med den i-r-landshjälp som i exempelvis
Indien stannar hos de srora jordägarna ocl-r andra
mellanstationer så att ingenting blir kvar till de sväl-
tande bönderna, vilka alltjämt får lämna det mesra
av skörden till iordägarna. Den svenska u-hjälpcn
går främst till feodalregimerna i Etiopien och'prt i-
stan och det är aldrig allvarligt tal om att hjälpa
exempelvis Kuba. Det skulle USA inte tycka onl.
Det är ständigt krig med Sträng om anslagen men
hon trivs rätt bra med honom trots att hon ser hans
rikshushållaranspråk och självmedvetna poserande
och skrattar åt l-rans svaghet för utländska ord när
han exempelvis talar om sin "deconfityr" när en
av hans propositioner stjälps av etr enhälligt utskott.

Rune Johansson och Edenman får bra betyg men
Osten Unddn är alltid det storå föredömet. Mot
Palme och några andra ungdomar är hon syrlig.
Om L-rgvar Carlsson, som med ett angrepp på Ulla
Lindström söker mildra intrycket av att han stött
sig med Sträng, noterar hon torrt: ,,Jag förstår
så väl att en ung man som knegar i den politiska
uppförsbacken måste undvika dåligt sällskap när
l-ran skall uppträda som partisan . . . Etr ,r.rg stats-
man får vricka sig fram så där mellan maåyttiga
lojaliteter." Där tänker hon säkert även på palm-es
knegande i samma uppförsbacke.

I stort sert är hon helt lojal mot sitt parti men
1ågon gång kan nlen norere atr hcr., ge,romskådar
det skumma spelet i cn del utrikespolirirk, frågor.

H.

I

Foto: Sören Johonsson. Pressens Bitd.



Möte orn Vietnam 1970

Den internationella bommissionen för under-
sökning av USA:s brigst'örbrytelser i Indohina
\AII sin t'örsta session i Stockbolm 22-25 ok-
tober 1970.

Till ordt'örande valdes prot'essor Gunnar
Myrdal och till generalsekreterdre adaokat
Hans-Göran Franck.

Nästa sammanträde planeras till mitten art

1971 i Västtyskland eller Kanada.

En egerrdomlig, högtidlig känsla uppfyller mig, när
jag tar plats vid ett av Vietr-rarnkomrnissionens sam-

manträden. En kär-rsla av historia. Det är vid det

sammanträde, där den ena av de två krigsvetera-
nerna berättar om sina upplevelser i Vietnam, som

jag har tillfälle att nårvara.
Här har mänskor kommit resaude från hela ior-

den för att samlas och fullt öppet, inför världens

ögon, dra fram i ljuset en rad skymfliga, grymma

och skrän-rmande händelser. Mänskor ställer sig upp

och vittnar mot en av de stora makterna. Den rege-

ring som styr "frihetens stamort" på jorden beskylls
för att tillåta bombning av civilbefolkning, kemika-
lie- och gaskrigföring, barnmissl-randel, utrotning av

djur och växtlighet, våld och grymhet i stora mått.
Här har barn vittnat on"t hur de sett mödrar och

syskor-r dödas, hur de själva blivit torterade. Den lil-
la vietnan-resiska flickan Tran Thi Da, 1.2 ät, hat be-

rattat hur hon den 18 april 1'969 bat sin lilla syster

på ryggen för att rädda henne till livet, blott för
att i säkerheten uppe i bergen finna att hon redan

var död. Strax innan hade hon sett sit-t mor dö un-

der ett överfall av amerikanska soldater.

- Det var arnerikanska soldater sorn sköt ihiäl
mänskorna i vår by, brände ned hyddorna, dödade

min mor, mina systrar och alla de andra många män-

skorna.
Sextonåringen l',lguyen Thanb Sen har berättat hur

han arresterades tre gånger av Saigonregeringens truP-
per, kastades i fängelse, torterades och misshandla-

des.

- Soldaterna piskade n-rig, sparkade mig. De höll
mig i fötterna upp och ner med ansiktet under vatt-
net i en damm. Sen drog de upp mig, hällde i mig

ännu mer smutsigt vatten till dess kroppen höll på

att sprängas.
Hår har vuxna berättat om grymheter de sett och

siälva utsatts för. Risfältsarbeterskan Mai Bwom, 25

år, har uppgivit att 9OO civila hade dödats under år

1,969 i hennes hemby Binh Duong.

10

Tron Thi Do, Den 12-årigo vietnomesisko flickon sorn

mötet,

Risföltsorbeterskon Moi Biom tolor vid mötet'

Foto: Sven-Erik Sjöberg, Pressens Bild.
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Bor-rden Tran Tbam, 44 år, har skildrar vad han
har upplevat på den beryktade fängelseön Con Son
utanför Saigon.

- I sex år satt jag inspärrad i el1 av de fruktade
tigerburarna. Det var förbjudet att tala och inta nå-
gon annan ställning än liggande. Jag torterades med
elektricitet och misshandel av alla de slag. Värst var
vattentorryren, då min kropp fylldes med varren
till dess att magsäcken hotade sprängas.

Och idag skall en från den motsarta sidan berätta.
Danny Amigone, f. d. soldat i Vietnam, är en

kraftig ung marl med n-rörkt, halvlångt hår. Han stö-
der sig med båda händerna mor vitrnesbåset när han
talar på en an-rerikanska som ibland är svår att upp-
{atta. Men etr ord, som upprepas flera gång.r 

"pp-fattar jag tydligt och klart. - Döda, död;, döda
Döda var vad han fick lära sig innan han for till
Vietnan'r. Effektiv träning fick han. Lidividuell psy-
kologisk rräning för att döda, döda, döda. Eftei tre
nrånaders träning sändes han till Vietnam. För att
döda. Men han hade hellre velat sranrla hemn-ra och
gifta sig.

Några frågor ställdes till honom från kommissio-
nens medlemmar efter virtnesmålet. Särskilt en minns
j^s-

- f'rodde du ir-rnan du kom till Vietnam, art ame-
rikaner kur-rde göra det de gör? Svaret blev r-rej.

Så låter jag blicken glida urnred raden av kom-
missionsmedlemmar. Diir år Mark Lane, den arneri-
kanske advokater-r, sonl skrivit boken Inte bara Song
My. Mark l-ane har intervjuat mår-rga hundra ame-
rikaner som rjänsrgjort i Vietnam och han anser arr
vietnamupplevelsen-ra äi: en av orsakerna till den
stigande brottsligheten i USA.

Jag kan inre nämn a alla jag ser, firen en sak är
gemensam för dem alla, de vill uppenbara det onda
som sker idag 25 år efter ar-rdra världskriget och få
ett slut på det.

Mr H. D. Malaaia frän Indien berättar, liksorl
den franska joumalisten Madeleine Rit't'aud tidigare
också har gjort, från Laos, amerikanernas nyckel till
Indokina. Laos bombas och utsätts för systematisk
utrotning av både mänskor, djur och växtlighet.

- Bomberna över Laos är flera än över Tyskland
under andra världskriget.

Professor Arkady Poltarak från Sovjerunionen har
varit i Vietnam och har-r börjar sitt tal rned att ci-
tera. Rousseau:

- Krig är ett förhållande r4ellan srarer och ej mel-
lan privata individer.

Professor Poltarak har tre huvudpunkter i krigs-
förbrytelserna i Vietnam som man bbrue i liuset 

"av

internationell lag. Bombnir-rgen av städer och civil-
befolkning, användningen av kemikalier och gas samr
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de brott Saigonregeringct-r solrl varande en lnarionett-
regering begår.

- Denna regering är eu quislir-rg-, etl tnarionett-
regering. Saigon är influer at 

^Y 
amerikanska rådgi-

vaie, utbildade i amcrikansk militärdoktrinär anda.

I pauseu talar jag några ord med professor Do-
roth, Crowt'oot Hodgkin från Storbritannien, nobel-

pristagare i kerni 1964.- 
- Mitt starkaste intryck fråt'r den här konferensen

är den otroliga uthållighet och det stora mod, som

vietnameserna visar.
Sorn avslutrring visas trc dokurnentärf ilmer från

krigets, men även hoppets och arbetets Vietnam. Bil-
der av barn med kulhål i huvudena, avslitna händer

och hopsydda magar passerar mina ögon, hugger tag

i rr-ritt h1årta och jag känner avsky och hat till allt
ont sorn mänskor gör varandra. Men också bilder av

leende mänskor. De som rnitt i allt elände inte ger

upp kampen utan opererar, undervisar och bygger

upp a.t raserade med envis uthållighet. Jag ser stol-

ta ansikten, förtvivlade och sammanbitna ansikten,

men ändå sällan hatfvllda ansikten.

Hjördis Levin

Kommissionen sammanfattar

Stockholmsmötets resultat i fyra punkter:

1) Massbombardemang från luften är allt-
jämt en av de största krigsförbrytelser som

begås av US väpnade styrkor i Indokina. I
strid mot Haag-konventionen av 1907 och
Genövekonventionen av 1949 som förbiuder
sådana bombardemang mot civilbefolkningen
och stämplar dem som krigsförbrytelser.

2) Vi har noga undersökt vittnesmål om ut-
bredd användning av kemisk krigföring av

amerikanska väpnade styrkor i Sydvietnam.
Vi konstaterar att USA genom dessa hand-
lingar brutit mot allmänt erkända normer för
internationell ltg vilka förbjuder bruket av

kemiska och biologiska vapen.

3) Genövekonventiolletl ;lv 1949 om skydd
för civilbefolkningen under krig säger att ci-
vilbefolkningen i ockuperade områden har
rätt att under alla förhållanden kräva respekt

för sin personliga värdighet. De måste be-

handlas humant och skyddas för våldshand'
lingar. Vi har hört vittnesmål från både viet-
nameser och amerikaner som avslöiat fakta
om ohämmad terror, såsom "uppsök och för-
stör-operationer", massmord, deportationer
etc.

4) I överensstämmelse med allmänt antagna
principer i internationell lag, särskilt konven-
tion.tt av 1,948 om förebyggande av och straff
för folkmord (genocide) sluter vi att naturen
och omfångct av de brott som begåtts av ame-

rikanska och allierade styrkor i Indokina över
en lång period utgör genocide, vilket är ett
internationellt brott.

Komtrrissionen säger slutligen: Vi har ev-
slöiat dessa krigsförbrytelser och framlägger
nu bevisen för världens folk.

I2



1[*$,Eq.J

Trafikdemonstration

i Stockholm 10.10.-70

Demonstrationer iir alltid vaclira. nrcn dcn här var
glad och festlig också.

Hela våren hade en liten tapper grupp cyklister
san-rlats uppe vid .fohannes brandstation och under
ett par timmar cyklat runt i Stockholms city med
plakat och delat ut flygblad, där de förklarade sin
inställning till bilismen. Litet snett har väl deras
demonstration ibland drabbat lördagsbilisterna
är ofta förorternas barnfarnilier som använder den
lediga dagen till art storhandla. Till skillnad från
vardagens enmar-rsbilisrer som så effektivt fyller sta-
den med avgaser och oljud. Ibland blir irritationen
påtaglig, som när en ung bilförare strör ut häftstift
på cyklisternas väg. Men det finns många lördags-
handlande som applåderar också. Det är ingen tve-
kan om att demonsrranterna väcker uppmiirksam-
het i långt högre proportion än sitt antal.

Det är nämligen inte någon stor grupp ert
fyrtiotal ungefär. Därför var den glada överrask-
ningen desto större när Alternativ Stad kallade till
cykel- och gångderxonsrrarion lördagen den 1O ok-
tober och över 800 cyklister infann sig. 8OO cyklar
är faktiskt en ganska imponerande syn. Men fot-
gängarna var mångdubbelt fler. Hela Sergels torg
kokade som en gryta, mellan 3 å 4.000 människor
trampade omkrirrg, banderoller vecklades ur, plakat
höides och en inledande sketch om trafikeländet i
Stockholm uppfördes. De flesta deltagarna, kanske
80 procent, var ungdomar, men det fanns också
äldre.

Så småningom formerades leden, fyra i var, och
det långa tåget började röra sig ned mot Kungsträd-
gården. All trafik avstannade, Lrtom den kollektiva,
som demonstrenterna givetvis släppte fram. Då och
då uppstod konfrontationer med arga bilister där
ungdomarna med suveränt och litet retsamt lup;n
förde franr sina argument. Bilköerna växre och bilis-
terna gav luft åt sin irritation med tutande bilhorn,
sonr besvlrades av cyklisterna nred klingande ring-
klockor.

Äldre rnänniskor föll in i leden, ungdomar skjut-
sade handikappade, som riktigt uppfattade demon-
strationen som en lojalitetshandling med alia dem
som inte har bil, dvs. barnen, de unga, de gamla, de
handikappade. Välfärdssamhällets u-grupper.

Efter den massiva fotgängargruppen följde cyklis-
terna och hela tåget skanderade taktfast: Stoppa
rnotorn, Bilfritt city, Staden åt folket och andra
slogans. När demonsrranrernas tät nått Riksdags-
huser hade dess kri ännu inte hunnit ft;rbi Gusrav

lJn. ?tt|.
RTNÅ sl'$ru

LIJT

Foto: Jönsson, Pressens Bild.

Adolfs torg och så sn.råningom packacles platsen
framför Riksdagshuset svarr av folk.

En cykel lyftes mot himlen och hyllades undcr
skratt, Finn Zetterholm sjöng visor och en dragspe-
lare spelade. En resolution lästes upp. Men ingen
Palme syntes till, och ingen annan i regering eller
riksdag heller. Ändå vill man gärna rro arr demon-
strationen gjorde nytta. De många deltagarna såg
sig glada omkring: Är vi verkligen så många?

Och många flera rusen hade sett och tydligen gil-
lat demonstrationen. Det vittnade många spontana
applåder och tillrop om.

TV och tidningar rapporterade om den. Också
ute i landet och i hela Europa har liknande demon-
strationer ägt rum som etr led i den srora trafik-
revolutionen. Vi som var med vill gärna tro att det
inte var en pseudohändelse utar-r något som får kon-
sekvenser. Framför allt har de n-rånga deltagarna
blivit medvetna om sin mångfald och styrka.

Vi kommer säkert ieen med våra krav och en dag
måste till och med politikcrna lyssna. K. lW.

"S,i'* ^,, rqTfRi
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MARTA, MARTA

Recension I
En liten scen -- tonr så niir sont på ctt bord och
cn pelare. Tre r-nänslior - Marta - själva folket
alltså - henncs älskade Agrrar och Possido, överhe-
ten ger ett klart och otvetydigt budskap till folket
och dess valda represcntanter. Facliföre ningsrörel-
sen har genom sitt sanrarbete med arbetsgivarna svi-
liit folket.

Detta visas geuonr bilder från strejken i Lamcos
{rruvor', som slogs ned av milicär, strejkens upphovs-
män satt häktade i flera vcckor, ett 30-tal familjer
vräktes från sina bosi.äder, arbetarna och deras fa-
miljcr svalt och landshijvdingen talade om lag och
ordning.

Situ:rtioncn pårlinclc i lllt väsentligt om Suncls-

vallsstrcjlicn 1829 och skåclcspclarne viiver skicliligt
ihop dcssa strejker ocir hell tiden iir clet Marta,
som rncd sunt förnr-rft frågar varfijr det skall vara
så. F{ennes iilsliade Agnrr som mecl ticlen blivit facli-
förcningspar.np står fjiittrad vid iörhancllingsbordet
tillsamrnans med arbetsgivarna. Man ber Marta ha

tålamod. När skoger-r en gång skall bli Martas egen-

dom blir hor-r fri. Mrrta tror inte på detta. Hon tror
rtt varjc iigar-rdc blir ctt cinrscsidigt fijrslavanclc. Hor-r

kan inte glömrr-ra gemcnsarnhetsprincipen som hon
och Agnar talacle om innan han blev fackförenings-
pamp.

Pjiisen siiger till slut: I\4arta, Marta, du hrr skäl

att bekymra dig - som flicka, nlemma, farn-ror och
sorx tusen gubbar i skog ocl-r gruva.

En pjäs värd att ses och fi;r löntagArllas on-rbucl

en väckarklocka.
Birgit Johansson

Recension Il
Turteatcrn har en fast lokal i f d Nlarsyastcatcrn i

Gan-rla Stan i Stockholm. Mcn clärifrån gcr sig cn-
scmblen ut och spelar på sjukhus, fiingclscr, gator
ocl-r torg. Den består av cn grupp skådespelarc som

velat och vågat ta stcget från institutionsteatcr till
en liten kollektiv tcatcr. De arbetar för cn kultur-
politik sonr riktar sig till ett flertal, inte ett fåtal.

Just nu spelar gruPpen Sara Lic{mans "Marta, Mar-

1t,
Förfotto ren, So ro Lid-
mon, och regissören,
Gösto Ekmon, diskuteror
en detolj iregin. bok-
g runden Thor Ho rtmo n

som Possido, Sonjo
Lund som Morto ocn
Tommy Johnson som Ag-
no r.
Foto: Pre;sens Bild.

z,
Sonjo Lund, TommY
Johnson och Thor Hort-
mo n.

Foto : And 16 Lcf olie.
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en folksaga återgiven av

ta", snnr ocksir är alitr.rell på andra håll ilandct. Sare
Lichnan utgår f rån sågverksstre jken i Sundsvall
pingsten 1879, sonr visscrligen slutade i ett skcnbart
ncderlag, men som ändå fick cn stor bety,delsc sorr-r
clen 1rörsta, förc-fachligl nranifcstationc.n av arbctlr-
solidaritet.

Dctta bcriittar Sara Lidn-ran - ocl-r spelar. skåclc-
spelarna en folkvisa, cllcr cn nroralircr, ctr
skillingtryck i svart-vitr om torpcr, om Marta ocl.r
Agnar som lockas till sågverket av den lcde possicJr,
äga ren-utsugaren- k apitalistcn.

Men plötsligt bryts folksagan av en bildsvit frSn
i.ar.nco-strejkcn och rnoralireters sy'rbolik blir plöts-
ligt klar och påträngande. Marta är folket, det stän-
digt bedragne vars naturliga rnotståndarc är possido.
Agnars roll klarnar först så småningom. Längc .ir
han Marta trcgen, de sliter tillsammans i fabiikcn
rnen de firar också söndagen med att fiska tillsan-r-
mans. Mcn Possido fiingslar omiirkligt Agnar nrccl

SARA LIDMAN

cn litcn, litc' kcclja, Agnar lrln.rr ord frå' Erlanclcr
cch Paln're när han bcsvärjande sägcr sig vilja ',lyss_
na till rörclse'", och en dag låter sig Agnar invite.as
till fislic - av Possido, i hans privatflygplan, i hans
idylliska sonlr'rarrorp. Nlcr då har Maria nrecl sitr

'op onr karrip .ch solicl;rritct fi;r lii'gc scdlr-r fiir--
svlr irnit

Ironi och bittcrhct har inte alltid varit lyckliga
vapen i Sara Lidrnans hand men den här gångc" b"_
l-rärskar hon dem med en slaghraf r scm blir folodan-
de, i denna dräpande bild av socialdcmol-.ratins svek,
sorn knappast känns särshilt orättvis, även om clcn
iir ensidig.

Turteatern har femtio platser. Alla cle som intc
nås av T'urteatcrns uppsökande verksan-rhet har an-
ledning att belägga dem rnedan dcr-r här pjäsen spc-
las, och dct gör c.lcn siikcrt i novembcr-clccc,-r-rb.r.
Dessutom spclas dcn på olika håll i landet - kan ni,
så sc clcn, Katia Valddn
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I{vinnor sorn chefer

Som banlialstiilld scdap l5 år bley j"g självfallct
ytterst intresserad av den mctodiska undersökning
Gunilla Bradley ägnat 272 av mina kvinnliga kollc-
ger vid Svenska Handelsbankcns stockholmsrörelsc
och provinsrörelse. Bankens redaktör gav n-rig bok':n
till skänks och jag tog mcd iver itu med läsningen -
begynnande med att rannsaka mig själv gcnom att
besvara de 1,44 frågor som ligger till grund för un"
dersökningen. Därpå jämforde jag mina svar mcd dc
intervjuade kollegernas. Med blandade känslor fin-
ner jag att jag tycker som dc flesta, trivs som de fles-
ta och dras med samma problem som de flesta. För-
visso ligger det en god tröst i dctta. Samhörighets-
känslan och ödesgemcnskapen hör till de trygghcts-
skapande faktorcrna! E,tt stort MEN kastar dock en

skugga över situationen. Faktum kvarstår: vi kvin-
nor har fortfarande att kämpa med både cgna och
andras fördomar, ctt rätt tröttsamt inslag i vår var-
dag. Och innan vi kommit tillrätta med vår egen

stereotypa inställning till oss själva och våra möjlig-
heter, har vi knappast utsikt att förstå ellcr påverka
andras.

Vi kvinnliga bankanställda bör vara Gunilla Brad-
ley tacksamma för att hon ägnat vår strävsammir
skara ett så ingående intrcsse. Hcnnes avhandling vi-
sar att vi i gengäld varit ett tacksamt studicobjekt.
Hon synar oss grundligt i sömmarna, hon stöter oss

och blöter oss tills hon får fram vad vi går för. Och
om resultatet i många stycken förefaller nedslående,

så finns det också ljuspunkter i vårt beteendemöns-
ter. GB:s arbete kan rekommenderas till läsning åt
var och en som ämnar sig in på den mödosamma
banan som kvinnlig bankanställd. (Tack, GB, för att
Du förskonar oss från titeln banktiänstcman!)

Som anställd i Handelsbanken har jag under årens

lopp kunnat iaktta en ständig breddning av bankens
utbildningsverksamhct i syftc att höje yrkcsskick-
ligheten och därmed skapa möjligheter till avancc-
mang. I bankens persor-raltidnir-rg "Remissan" av okto-
ber 1970 presenteras kursprogrammet för komman-
de vårtermin. Presentationcn avslutas med följandc
reflexion från utbildningssektionens chef : "Vill inte
kvinnorna utbilda sig? Kvinnokommittdns attityd-
undersökning visar ett förvånansvärt litet engage-

mang för utbildning bland bankens kvinnliga 
^n-

ställda. Kan detta bero på att kvinnor i mindre ut-
sträckning än män finner det mödan värt att vidare-
utbilda sig? Eller beror det på uteblivet stöd och sti-
mulans från arbetsledningen? Hur sorn helst - den
i egna ögon så emanciperade utbildningsscktionen
vill gärna framhålla att miijlighctcrna till r'rtbildning

16

Gunillo Brodley.

är principiellt lika för alla." En intern intervju i

samma tidning med fem obefordrade kvinnor gcr
följande svar på frågorna. Man ser (från bankled-
ningens sida) tydligen påläggskalvar i alla nyanställ-
cla män, medan nyanställda kvinnor tycks betraktas
som förbrukningsartiklar, alltså ej värda att kostas

på. Kvinnorna får kämpa betydligt hårdare än män-
nen för att komma fram. Varför ges inte lika lon för
lika arbete? Varför får männen oftare personliga
tillägg på lönen än kvinnorna? Varför stöts och puf-
fas det på de manliga medarbetarna att söka beford-
rade tjänster och plugga, medan man sällan ellcr ald-
rig hör talas om puffar och påstötningar på kvinnor-
na? Varför fär kvinnorna mestadels ta hand om cie

tråkiga och enahanda jobben i baken? Varför får i dc

flesta fall männen påökt när de pressar på, medan
kvinnan som propsar på bättre lön sällan får det?

Flotar hon att sluta, rycker man på axlarna, medan
man oftast gör allt för att behålla den manlige mecl-

arbetaren. Ar det inte på tiden att skrota den garnla

föreställningen att kvinnor mest har ett jobb bartr

tills de blir gifta? Varför inte försöka få behålla hen-
ne eller få tillbaka henne genom att hålla hennc
varm med information? - De fem intervjuade var
helt eniga om att kvinnor inte ges samma chans och
ej tas om hand med samma omsorg som männen.
Detta trots att Handelsbanken sedan länge genom
sin gedigna personaltidning försöker animera kvin-
norna och att man sedan 1.966 har en energisk ar-
betsgrupp kallad "kvinnokommittdn", som sysslar

med utredning av rekrytering och bcfordran av

kvinnlig arbetskraft.



I)etta var en av anledningarna riil art Gunilla
Bradley valde Handclsbanken då hon 1,967 böriade
den undersökning, vars resultat hon presenterar i
sin avhandling. Banken sysselsattc vid den tidpunk-
tcn c:a 5.000 anställda, varav hälften kvinnor. 40
procent av männen var befordrade, av kvinnorna
4 procent. (Utvecklingen har sedan dcss gått fram-
åt: i decembcr 1969 hade antalet befordrade kvinnor
stigit f rän 7 4 till 13a !)

I ur-rdersökningen deltog 66 befordrade och 206
obefordrade kvinnor, indeladc i rrennc åldersgrup-
per, nämligen befordradc födda 1939 eller tidigare,
obcfordradc födda 1939 eller tidigare samt obcforci-
rade födda 1940 eller senare. Medelåldern för de be-
fordradc var 44 år, för de obcfordrade 32 är. Fölian-
dc data uppgavs bland annat.

Utbildning: 57 procent bef. och Zl proccnr obcf. hadc
rcalcranrcn, flickskola cllcr jämfrirbar utbildning. 29 pro-
ccnt bcf. och 20 proccnr obcf. hadc studcntcxamcn. 11

proccnt bcf. och 1 proccnt obcf. hrdc univcrsitcts- cllcr
hiigskolcutbildn ing.

Civilstånd: 44 proccnt bcf. och 44 proccnr obcf. v,rr ,_:j

ilifta (till dcr.rna ketcgori räknadcs också är-rkor och från-
skilda).

Familjeförhållanden: 29 proccnt bef. och 28 proccnr
obcf. hade hcmnrabocnde barn. Tillsyncr-r av dc snrå bar-
ncn hade i övcrvägandc grad ordnars privat, cj samhällc-
ligt, och flcrtalct var nöjda på dcn punktcn.

Makens yrke: 69 procenr bef. och 58 proccr-rt obcf. var
gifta nred nrän i yrkcsgrupp 1 och 2, dvs. högrc tjänsrc-
nrär-r, ägarc och ledarc av störrc förctag slmt lägre tjäns-
tcnrän. 11 proccnt obcf. var gifta mcd nrän ur yrkes-
grupp 6 "övriga arberare". 97 procent bcf. och 84 pro-
ccr-rt obcf. anser att dcras män har cnbarr cllcr övcrvä-
gande positiv inställnins till att husrrun förvärvsarbctar.

Faderns yrkc: 6 proccnr bcf. oclr 3 proccrrr obcf. hrrclc
fädcr inonr bankyrkct.

Moderns yrke: 15 proccnr bcf. och 33 procent obef.
hade yrkesarberande mödr:rr.

Anställningstid: I gcnomsnirr hadc de bcf. varir anställ-
da 20 år, dc obcf. 10 år.

Placering i banken: Av bcf. var 14 procenr karnrcr, in-
låningska.rrer cllcr högre. 28 proccr-rt biträcia'de ka,rrrer,
gruppförcståndarc, B proccr-rt andrcman och 27 proccnt
bcfordrad sckrcrcrarc cllcr bcfordrlcl ut:r' angivc' titcl.

Ärslön: Mcclcllöncn för bcf. vrr 36.000, för obef. 23.OOO
kronor. Alla bef. och 67 proccnr ev obcf. hedc lön övcr-
stiganclc tariff.

Facklig utbildning i bankens regi: 1Z procent bcf. och
45 proccnr obcf. hadc cj genonrgått någon kurs trtövcr
dcn obligatoriska B:rnkccknik för bankm d,n. 57 proccLrt
bcf. och 18 proccrrt obef. hadc gcnomgåtc rvennc cllcr
flcre intcrna kurscr.

Dessa fakta om dc intcrvjuades yttre ram bcsrärn-
mer i sror ursträckning deras sätt att besvara dc 9l
frågor som direkt avsåg atr utröna dcras alln-ränna
arbctsattityd och inställning till bcfordran. Hf,r cn
samnranfattning i stora drag av dc intressanta slut-
satser och dcn diskussion som GB lcvcrcrar som un-
dersök ningsres ultat.

För det första bckräftas påståcndet att ,'kvinnans
inställning till sitr "rb"tc 

^ä. 
en dynamisk process

som ständigt förändras alltefter den livssituation
som individen befinncr sig i" (Alin 1968). Detta
sarnmanhängcr med Meads res arr "individen upple-
ver sig själv indirekt gcnom dc reaktioner som visas
honom i de grupper han tillhör", eller mcd Israels
formulerirry 0956) "ju mera samspel, och speciellt
då kommunikation, en person har med gruppens
mcdlemmar, desto större är sannolikheten att indi-
viden lär sig normcrna och lär sig handla i överens-
stämmelsc mcd dcm." Dcrra inncbär att individen
anammar ett rolltänkande som ger urslag bl. a. i ar-
betslivet. Kvinnor förväntas inte syssla med påfres-
tande och ansvarsfullt arbete. Såväl fysiske som men-
tala skäl anges för att understryka att kvinnor är me-
ra lämpade för vissa arbcten, nrän för andra. Kost-
nadsskäl varvas nrcd lämplighctsskäl när det gäller
kvalificcradc befattningar på alla nivåcr. Männcn
anses ha större lämplighet framför allt då det gäller
arbetsledning.

På arbetsmarknaden är man oenig om vad som
egcntligen menas rned önskvärda chefsegenskaper.
Några anser den chef idcalisk som har pondus, ik-
toritet och fasther, egenskaper som traditionellt till-
skrives män. Andra menar att psykologisk inlevelse-
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förmåga bör r,ärdesättas högre, - denna egenskao

knyts traditionellt till kvinnorollcn. Kvinnor och
män orienteras från barndomen mot de normer som

rådcr i primärgruppen, familjen. I arbetslivet kan
det i vissa fall vara opportunt för arbetsgivaren att
konservera dessa normer, t. cx. för att hålla en

grLrpp arbetstagarc på låg lönenivå. Kvinnorna las-

tas på grund av högre frånvarofrekvens utan att
man därvid tar hänsyn till vare sig biologiska eller
sociala orsaker. Skillnader i frånvaro tenderar att
fijrsvinna när man jämfcir män och kvinnor med

likartade arbetsuppgiftcr.
Till dessa tcndenscr i de allnänna föreställningar-

na om kvinnans lämplighet i arbetslivet kommer in-
re diffusa, psykologiskt grundade behov att upprätt-
hålla rådandc normer för manlighet och kvinnlighet
sanlt för könsrollsmässig arbetsfördelning i såväl hern

sor-n på arbctsplatscr. I tider av arbetskraftsbrist upp-
löscs cmcllertid detta mönster. Traditionellt manliga
plikter och arbetsuppgiftcr övcrtas av kvinnall, -
sorn clå visar sig klara dctta "som cn hcl karl". Nö-
dcn acccptcrar intc normcrnå, dcn har ingcn lag! -
Gunilla Bradlcy ansåg cict värdefullt att utröna i vad

n-rån den progressiva personalpolitik som Handels-
bankcn anscs bcdriva påverkat de kvinnliga anställ-
das arbctsattitydcr. Mcllar-r dc tre nämnda gruppcr-
na har hon kunnat konstatera mer eller mindre sig-

nifikativa differenscr. Här några cxempel.

Beträf f andc utvccklingsmöjlighcterna anser 7 3

procent bef. och 25 procent obef. samt hela 87 pro-
cent av yngre obef. att banken sörjer bättre för
männcns utveckling. Alla tre gruPpcrna anser i liha
mån att kvinnor alltför ofta placeras på rutinartadc
uppgiftcr och att dct ställs högre krav på en kvinna
än på cn man i befordringsprocessen. Den yngre
gruppen obcf. menar oftarc att banken är bcredd att
befordra cn kvinna till lika "höga" tjänster sonl en

man.

På fråsan om man anscr att kvinnan förlorar nå-

got av sin "kvinnlighet" vid befordran följde en

-ark"rrt protest. Endast 13 procent av de äldre och

16 procent av de yngre obef. var beredda att svara
jakande på den frågan. Och bara 5 procent av de

äldre obc'f. och 12 proccnt av de yngrc obef. menade

att dct är cnrot "kvinnans nattlr" att vara lcdare'

Att viss proccl'Lt :tv svarcn visar deuna attityd anser

GB förklaras av att befordran och ledarskap associe-

ras med ett traditionellt auktoritärt ledarbeteende,

sonl är ofiirenligt mecl cle egenskaper vilka enligt
normerna ingår i den kvinnliga könsrollen. Om
kvinnan frestas eller tvingas att kopiera det manliga
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lcdarbeteendet, kommer hennes könsroll i konflikt
med hennes yrkesroll. Efter allt att döma är dock
ledarskapet som sådant underkastat en attitydför-
ändring, och allteftersom det antar mera demokra-
tiska former kommer det att ligga naturligare
till för den tillskrivna kvinnliga könsrollen. Mcd
hittillsvarande synsätt hamnar kvinnan of tarc än

mannen i en yrkessituation där motstridiga förvänt-
ningar ställs. Den kvinna som antar en "maskulin"
modell för sitt yrkesbeteende stämplas av den ste-

reotypa omgivningen som okvinnlig. Samma "be-
straffning" drabbar en man i den mån han ej rnot-
svarar de förväntningar som traditionellt ställs på

honom i hans egenskap av manlig varclse' Han anscs

då vara "omanlig".
I den fortsatta undersökningen utgår 1'13 av obcf.

från att det skulle vara svårt att hävda sig idislius-
sioner med manliga kolleger. 44 procent äldrc obef.
och 33 procent yngre obef. anser sig sakna siälviör-
troendc när det gäller att klara av en befordrad
tjänst. 21 proccnt äldre och 29 procent yngrc obcf.
rnenar att en bcfordran sl'iullc väcka avund hos dc

kvinnliga kollegerna. 61 procent äldre och 42 pro-
ccnt yngre obef. tror att de rnanliga kollcgcrna '-rj

skulle acceptera dcm som befordradc.

GB anser det anmärkningsvärt att det lägsta själv-
förtroendet förckommer i åldersgruppcn 28-37 år.
Hon söker förklaringen härtill i det faktum att dcn-
na åldersperiod ofta innebär en betydande ökning av

kvinnans arbetsbörda i form at' barnavård och öv-
riga familjeuppgifter. Vid såmma tid ökar vanligen
mannens inkomst, vilket gör att hustruns förvärvs-
arbete anses mindre motiverat.

48 procent bcf., 44 procent äldre obef. och 56

procent yngre obef. förklarar att de har behov av

att avancera i sitt yrke. Trots dctta, och trots att lc-
diga tjänster i banken annonseras på lika villkor,
hör kvinnorna sällan till de sökande. 86 proccnt
äldre obef. och 83 procent yngre obcf. uppger att de

aldrig ens funderat pä att söka högre tjänst. Endast
L1 procent resp. 7 procellt har funde rat pä saken,

och så få som 3 procent och O Procent har verkli-
gen sökt tjänst - men ej fått den. Med hänsyn till
itt beho.rct av framgång, "need of achicvettlent"' så

tydligt deklarerats, lian man intc sk1'lla kvinnoruas
försvinnande lilla deltagande i karriärjakten på deras

ointresse. Det måste finnas andra orsaker till att hon
blir efter i klättringen uppför befordringsstegen el-

lcr att hon avstår från att klättra alls. Kommer vi

vid själva avgörandet till en punkt där hela kom-
plexet av hindrande faktorer blockerar vägen? Även



självkritikcn skymtar i bilden. Några av de tillfrå-
gade anför som skäl att de saknar adekvat utbild-
ning och att dc önskar förkovra sig innan de söker
högre tjänst. Sådana svar finncr GB sr,årtolkade merr
räknar dem som negativa.

Tydligt är att kvinnan avlträr'es ett offer vilken
framgång hon än väljcr. Sarsar hon på familjeliv/pri-
vatliv, avstår hon ofta från framgång i yrket och ,ri-
ce versa. Att lyckas manövrera bådadcra förefallcr
n'rånga betungande i överkant.

Konflikten mellan yrkesliv och privatliv existerar
ävcn för män. De krav som ställs på en man i le-
darställning kan vara mycket höga. Enligt den tra-
ditionclla chefsn-rodellen förväntas han vara bådc
specialist och administratör samt kunna fungera i en
nrängd olika roller. Der anscs dock troligt att nrän-
ncn klarar konflikten mcd privatlivct bättre, cfter-
som dc gcnom social påvcrkan har ctr annat ut-
gångsläge. Som pojkar har dc fått en inriktning på
att yrkc och förvärvsarbcre utgör fundamentala fak-
torcr i dcn vuxne mannens roll, medan flickar-r of-
tast fostras för cn frarntida familieroll. Fijr den bc-
fordrade kvinnan bctl'dcr dctta att horr tvingas an-
pass:r sig till dct existerandc sysrcmet, och när yrkes-
rollcn birrjar dominera ijvcr könsrollcn och därmed
rriijlighetcrl art uppfylla nornrcrna rcduccras, upp-
Icvcr hon konflikten srarkare.

Samhällsnormcrna acccprerar olika konf liktlös-
ningar fiir rcspektivc kön. För cn man i ledandc
ställning är det fullt i sin ordning arr helr och odelat
ägna sig åt yrket.

För den befordrade kvinnan finns ej sarnma ac-
ccptcradc konfliktlösning. Att bcfinna sig i en stän-
dig konflikt mcllan hemmaroll och yrkesroll är mer
accePterat.

I den följande diskussionen kommer GB in på en
svår och känslig fråga. Vilken fornr "u uppfostrm
är ur individens synpunkt den lämpligaste? I)e oli-
ka formerna för barntillsyn är fijremål fOr intensiv
cffektforskning, och svarct bör r,äntas därifrån. En
möjlig utveckling antydcs. Stegrat välstånd kommer
att medföra 6 rimmars arbetsdag. Barnet får då i
stijrrc utsträckning växa upp i närkontakt nred bå-
cl,r fiiräldrarna. Barnpsykoloscrn,r anscr dctta vrlril
)'ttcrst viktigt och avgör;rnclc il.larncts identifike-
tionsprocess. Det bctraktas sonr önskr.ärt att fäder
i större utsträckning än hittills sysselsätter sig me,-1

barnen, och det förmodas att detta skulle meclföra
en positiv cffekt firr alla parter - modcrn, faderrr
och barnet.

GB:s undersöknir-rg visade ett positivt sar.r.rbancl

n'rellan kvinnliga bankanställdas bcfordringsvilja och
dct fali.tum att deras n-rödrar varit yrkesarbctandc.
Utforrnningen av moclerns könsroll scs här åtcrspeg-
lacl i dottcrns handlande. Det minskade inflyt""a"t
från modern kan ha rncdverkat till atr hos dottern
utveckla srörrc grad av självförtroende och obe-
roendc.

Att den sociala miljön i så hög grad är bestäm-
mande för individens ambitionsnivå har konsekven-
scr fiir individens hela r-rtvcckling och lir,. Frlrloppet
kan tänkas som en positiv cller negativ cirkcl: upp-
växtmiljön påverkar befordringsviljan, och indivi-
der n-red större befordringsvilja har bättrc chans atr
erövra en högre post, vilket ofrarc innebär ett in-
trcssantarc arbete, ökad trivscl och bättre anDass-
ning till själva arbctet.

GB finner att mycket talar fijr att kvinnorna har
stora förutsättr-ringar att passa in i den annorlunda
modell för ledarskap som framtonats under det se-
nastc årtiondet, då den traditionella auktoritära
chefsrollen börjat omvärdcras. Ledarcns förhållandc
till gruppcn har ändrat karaktär, dcn hierarkiska
rankningen håller på atr urjämnas i takt med att
"tvåvägsl<ommunikarionen" ökar gruppens inf ly-
tancle.

Dct hittillsvarandc stcrcotypa systcrner har fijr
männen inneburit påfrcstningar, som givit utslag i
en högre grad av socialmedicinska n-rissanpassnin[ar
för deras de1. Socialstatistikcn ger klara besked åm
männens dominans ifråga orn alkoholmissbruk, kri-
n'rinalitet och självmord, samr om deras lägre medel-
ålder'. Gunilla Bradley ser i en franrtida "mänsko-
roll", där krjnet icke i så stor utsträckning bestärn-
mer det sociala beteendet, en möjlighet till färrc och
mindre anpassningsproblcm för både kvinnor och
män. Varje enskild n'ränskas rätr att urvecklas ur-
ifrån sina egna förutsättningar skulle 1ättare kunna
förverkligas.

Ingrid von Trofimowitz

Arbetsattityder och befordringsintresse hos kvinn-
liga bankanställda. Licentiatavhandlir-rg a\/ Gunilla
Bradiey. Nr 6I i Personaladnrir-ristrariva Rådets
skriftscrie. Stockholrrr l()70. 208 sid.
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DE LÄGAVLÖNADE

Vid ett stormöte (anordndt aa Grupp B)'

redogjorde Per Holmberg, ledare t'ör den

s. k. låglönewtredningen f ör några centrala

B. Det förekommer stora
löneskillnader

Dessa löneskillnader kan bero På:
Utbildning. Den stora klyftan mellan inkomst-

tagarna (oavsett lön) går vid studentexamen. Kvin-
,',o. h"t ör,ervägande sämre utbildning, ofta på grund

;rv fan-rilieinstitutionens traditioner.
Kön. Kvinnor har oavsett civilstånd och ålder

dåligt betalt om de har lägre utbildning än student-
exanlen.

Civilstånd. De icke gifta männen tned liigre ut-
bildning än studentexamen har dåligt betalt' Bland
männen slår civilståndet hårt. Högavlönade män

rir sorn regel gifta. Äldern spelar särskilt stor roll
för de icke-gifta männen. Kvinnor avlönas som on1

dc vore gifta eller försörjda av någon. Gifta män

fijrutsätts alltid försörja någon. Ogifta män förut-
sätts försörja endast sig själva och ligger diirför
liinemässigt närmare kvinnorna, även om skillna-
derna den-r emellan trots allt är stora.

I

I

t'rågor.

Hur blir man lågavlönad ?

Hur fungerar personalchef er, f ackf örcningar
m. m.?

Hur uppstår höga respektive låga löner?
Svaret på dessa frågor ger en beklämmande bild'

De som bestämmer är personalcheferna eller arbets-
givarna själva. Fackf öreningarna har inte mycket
att säga till om. Företagen har ingenlörer,, jurister,

civilekonomer och datamaskiner till hjälp. Efter
kanske två till tre veckors förberedelser på tjänste-
tid kommer arbetsgivarna utvilade och väl rustade

till förhandlingarna.
Vad har fackföreninglrn:r att sättrr upp Ittot tlct-

ta? Kanske två eller tre kvällar, utan några sol'n

helst tekniska medel eller ekonomiska experter till
hjälp, är oftast allt vad en fackförening på det loka-
la planet kan prestera.

Den fackliga sidan befinner sig i ett klart under-
läge. På det lokala planet finns inte alls den balans

mellan de två lägren som existerar vid de centrala
förhandlin garna mellan t. ex. LO och SAF'

I

Två huvudorsaker till att mänskor

har låga inkomster

A. Man har ei full sysselsättning

I Sve rigc lörckonrmer clt .rrbctslöshct sorl) bcrör ca

1 miljon personer under loppr:t av ett år. Detta in-
ncbär att i miljon personer har starkt reducerad
sysselsiittning och därmed också starkt rcducerade
inkomster.

Denna arbetslöshet kan bero på:

Oppen arbetslöshet ca 40O.OOO Personer. Iriirdel-
ningen mellan män och kvinnor lika'

Dold arbetslöshet ca 6OO.OO0 Persone r. Bland
dessa befinner sig övervägande kvinnor. Det är dels

kr.innor som gärna skulle vilja arbeta, men har gi-
vit upp hoppet om att kunna få något att göra, dels

kvinnor sorn arbetar delticl. men vill arbeta heltid,
dels också de 3OO.OOO kvinnor som skulle vilja ar-

beta om barntillsynen vore ordnad.
Sjukdom. I Sverige är över 1 miljon personer sju-

ka minst 1,4 dagar per år i åldrarna 1,8-67 är.
IOO.OOO personer är förtidspensionerade och siuka

året onr. Många iir förtidspensionerade nle r eller
nrirrdre tlot sin vilja. De har i många fall väldiga
arbetsresurser som ej tillvaratas. Det finns en ten-
dens till att man hellre ger förtidspension eller so-

cialhjälp till mänskor med nedsatt hälsa än att man

ordnar lämpliga sysselsättningar åt dem.

Sjukdom och arbetslöshet är en vanlig kombina-
tion särskilt hos socialhjälpstagarna. Man är sjuk vis-
sa delar av året och arbetslös vissa.
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Uad innebär det att leva på en in-
komst au 15.000, 50.000 eller
100.000 kr per ar?

Man måste för att få en bild av detta översätta
kronor till reella rermer.

Hur bor, ärer, rekreerar man sig? Hur är ens
hälsa, ens politiska tillstånd? Svaret blir att lågav-
lönade är mest utsarta för skador urom när det gäl-
lcr röknir-rg och alkoholkonsumrion. De hc;gavlo-
nrcle röker och dricker betydligt mer än de lågav-
lijnade. Dären-ror lider de lågavlönade mer r., ,ygg-
ont, synskador, hörselskador m. m. Bostadsstandar-
den är givetvis sämre.

Man har som lågavlör-rad längre arbetstider, mera
kontroll på sig, sämre arbetsförhållandcn, svårarc
att kunna telefonera eller på annat sätt få kontakt
med yttervärlden.

Ovannämnda förhållanden leder alltså till att låg-
avlönade i stor utsträckning riskerar

1) Sämre hälsa och därmed också störrc siuklc-
dighet. Hiigavlör-rade personer kan lättare sköta sitt
arbete även om de drabbas av etr lättare olycksfall
ellcr någon annan forrn av lindrigare sjukdom. Den
faktiska hälsan är sämre hos lågavlönade därför att
de ej kan tillåta sig den hälsosammare kost som be-
hövs, eller den bättre bostad eller uppbyggande re-
kreation som är nödvändig för en god fysisk och
psykisk balans. De lågavlönade har också hälsofar-
ligare yrken, br,rller, smuts (all smuts är inte "ren',),
llaser, stoffer av olika slag n-r. m. Sådant drabbar yt-
terst sällan till exempel en Saco-medlen-r.

2) Arbetslöshet. Mänskor rned små inkomster har
sonr regel, onl de är män på grund av sin utbild-
ning eller sitr civilstånd, om de är kvinnor dels på
grund av sin utbildning, rnen i lika rtor grad iå
grund ar. sitr kön, lägre anspråksnivå. För att få det
skapligt måsre man ha hög anspråksnivå. Anspråks-
nivån är också helt olika beroende på vilken löne-
grupp nran tillhör. En obefordrad akademiker är
cn n-risslyckad akadenriker, nlen en arbctare iir cn
glad arbetare onr l-ran får stå kvar på en stabil nivå.
De lågavlönade har dessutom kortare uppsägnings-
tid och är mer berörda av säsong- och konjunktur-
växlingar. Här är kvinnor mer utsarta än män, då
deras arbetskraft ofta betraktas sonr en reserv. Stiir-
re delen av de cxtrerlr lågavlönade iir också oorga-
niserade, vilket innebär att de inte har nåeot fack-
ligt skydd bakorn sig.

3. Politisk fattigdom. Innebär enligt låglöneutred
ningens definition atr man ej har förmåga "r, ö.r.rl
klaga muntligt eller skrif tligt err beslut som en
myndighet fattat och som man av någon anledning
är missnöjd med.

Var tredje person i Sverige kan ej överklaga var-
ken muntligt ellcr skriftligt ett sådant beslut. Detta
innebär att personen i fråga ej kan ta y^ra på sina
dcmokratiska rättigheter.

Inte ens hälften av denna tredjedel har någon som
kan hjälpa der-n arr ta vara på deras rättigheter.
Over en miljon n-ränniskor är vanmäktiga i här
nämnda avseenden. De lågavlönade är politiskt ur-
fattiga. Till gruppen av politiskt utfattiga hör ock-
så arbetarl-remm af ruarna.

Om man, efter att ha hört Per Hohnbergs anfö-
r:rnde, betänker arr srörre delen av de lågavlönade
är kvinnor innebär detta att kvinnor:

Ar - beroende på de hälsorisker som fijl-
jcr med lågavliinade yrken - mer utsatta för
sjukdomar.

Ilor, ätcr, rekrecrar sig dåligt. Har sär'nre
erbctsförhållanden. Har svårighe tc r art fä
kontakt med yttervärlden under arbetstid.

Har mindre möjligherer atr delta i politisk,
kulturell eller annan skapande verksamhet. Ar
oftare oorganiserade, vilket leder till arr
kvinnor:

Ar hårt drabbade av politisk f attigdom,
som i sin tur leder till:

Låg anspråksnivå och en trygghet som är

115:,-"0 
noll, eftersom detta inncbär atr kvin-

Ofta ej är fullt sysselsatta, hur gärna de iin
skulle vilja vara det.

Drabbas lättare av fullständig arbctslcjshet.

Om man sedan betänker, att det är kvinnorna,
sor-rl med dessa urdåliga utgångsmöjlighcter skal,
bära fr;rnr det konrmande släktet och också förut-
sätts fostra detsamma undrar man faktiskt vad dc
så kallade "skapelsens herrar" och "samhällets stöt-
tepelare" tänker på? De kan narurligtvis svara, att
fostra skall de inte göra ensamma. Tyvärr är det
dock så, att en stor del av just de lågavlönade kvin-
norna har att bära detta ansvar ensamma.

Vilket gör saken ännu värre.
Hjördis Levin

I
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ASIENKOMPANIET _
ideellt aktiebolag
"Vi läser, reflekterar, diskuterar, skri-
ver och försöker övertyga, samt de-
monstrerar. Så småningom blir vi

trötta, hungriga och smutsiga . . . Men
när vi kommer hem tycks engage-
manget upphöra. Vi äter amerikans-
ka konserver och tvättar oss och vå-
ra kläder med amerikanska tvålar och
tvättmedel. Genom dessa till synes
obetydliga handlingar bidrar vi direkt
till amerikanernas tillverkning av na-

palm som dagligen faller över det
hjältemodiga vietnamesiska folket och
många andra förtryckta folk. Därför
har vi, en grupp likatänkande, som
nyligen avslutat våra studier och bör-
jat arbeta, startat en importverksam-
het i syfte att befrämja handel med

den progressiva delen av 3:e världen,

främst Ost-Asien."

En skrivelse med ovanstående in-

ledning utskickades våren 1969, då

Asienkompaniet var nystartat. Man

skickade vidare ut inbjudningsbrev
till 450 vänstergrupper och enskilda
peTsoner, som man räknade med ville
vara med och stödja verksamheten
och därmed den östasiatiska expor-
ten.

Men de unga idealisterna som själ-
va startat med egna besparingar blev
djupt besvikna. De f ick endast 15

svar på sina inbjudningsbrev och en-
dast e n beställning (från Kiruna).

Många av vänstergrupperna ansåg att
handel är smutsigt och att det vore
meningslöst att tro, att man kan hlal-
pa de fattiga länderna genom att
handla med dem innan kapitalismen
i Sverige är krossad. Men Asienkom-
paniets grundläggare säger: "Varför

är så m,ånga i detta samhälle villiga
att sälja egna och andras intellektu-
ella produkter -_ varor för 'själens'

konsumtion 
- 

men ovilliga att hands-

kas med produkter för 'kroppen', som

arbetare och bönder i de fattiga län-

derna producerat. Vari ligger skill-
naden?" ". . . det är viktigt att man är

medveten om köpets sociala inne-

bord. Att köp också är en form av
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solidarisering med olika livsfor-
mer . . ." "Det är en fråga om s o I i-
daritet. Att inte bekymrat mäta

den minimala effekten av ens egna
individuella handlingar, utan förlita
sig på att andra gör detsamma."

Att kvaliteerna inte var tillräckligt
höga och sortimentet inte tillräckligt
stort var invändningar som kom från
andra håll. Kvalitöerna visade sig
dock åtminstone när det gällde vissa

ariiklar överstiga de föreställningar
man gjort sig om dem. Och "man

kan ju tänka sig att det går till på

annat sätt. Att man är s å medveten

om köpets innebörd att man prutar
av en smula oå den s. k. kvalitön och
att man nöjer sig med ett mindre s. k.

urval. Vill man sedan ge upp litet av

sin s. k. individualism också så kan

man gå samman med vänner och be-

kanta och göra storinköp".
Asienkompaniet existerar trots allt

fortfarande och har böriat möta rnera

förståelse.

Från Asienkompaniet kan man kö-
pa bl. a.:

Opolerat Hanoiris
Olika slags teer

Torkade grönsaker med bambuskott
Torkad svamp
Dadlar från Shantung
Kontorsmaterial
Fitmaterial
Vattenfärger
Plakatfärger
Ytterligare sändningalräntas med:

Fotogenlampor, lyktor
Handcreme m. m.

Eftersom Asienkompaniet ej är pro-

fitsträvande ligger priserna lågt.
Den som köper fr,ån Asienkompani-

et stöder Folkrepubliken Kina och

DRV (Nordvietnam).

Minimisändning 150 kr I frakt.
Sändningar över 500 kronor fraktfritt
per SJ.

Adress: Asienkompaniet i Brom-

sten AB, Stridsbergavägen 36, 163 57

Spånga. Tel. 08/760 10 48.

Citaten är tagna f rän tidskriften
Kommentar nr 7, 10 i969, utgiven av

Unga Filosofer och en av de få som
från början stödde Asienkompaniet.

Hjördis Levin



ANTI MAXI .MIDI
"lJlcv glad och upplevde det som fantasieggande och
faktiskt näsran välgörande ef rer allt det förnuf ti-
ga", säger en av våra största damtidningar om maxi/
midimodet.

Textil- och konfektionsindustrins omsättning vi-
sade en nedåtgående tendens för några är sedan.
Overklassens "haute couture" var inte längre norm-
givande för konfektionen, utan denna inriktade sig
på funktionella kläder, som var lättskötta och anti-
statusbetonade. Kläderna började underordna sig
livsföringen: kortare kjolar, långbyxor med tunika
var praktiskt för såväl yrkeskvir-uror som hernma-
rnamlnor, äldre son-) yngre. De flesta hade er-r garde-
rob som de var nöjda rned.

För att bryta den sjunkande fiirsäljningskurvan
var det "företagsekonon'riskt" n<idvändigr f ör de
berörda storf i'rretagen art f ijrnr å varjc kvinna åtr
kassera de plagg hon hade.'I'rivsarnma oclr fullt
brukbara plagg måste giiras "ornvändba.ra". I sam-
arbete n-rcd rnodehusen (som till stor del ägs av tex-
tilfabrikar-rterna) ocl.r trogct trppback,-Lcle,rv dar-ntid-
ningarna lanserade nran m:1xi'inidirnodct.

Detta node är fiir cle ficsra cstetiskt minclrc till-
t:rlande, det är opraktiskt fijr cn aktiv kvinna, mer
svårskört och väseirtligt dyrare. Urrdcr stora protes-
ter från många håll ger-romför man sin genlensam-
ma (!) satsning. Den får intc r-nisslyckas - alltför
stora intressen står på spel.

Den missiyckas inte heller: i butikerna finns nu
nästan bara långr:, i moCereportege och annonser
visas bara maxi/midi. Ett socialt tryck har redan
skapats, som tvingar de flesta att mor sin vilja ac-
ceptera det nya. "Välst;inder" rnärr i bruttonational-
produkt har ökat. "Väifärden" har minskat.

Enligt min mening illustrerar denna modecliskus-
sion på ett åskådligt sätt de n-rekanismer som arbe-
tar i vår blandekonon-ri. I dcn liberala ekonorniska
teorin, som alla närineslivsekonor-r-ler hänvisar till,
heter det tingefär så här: "Fijretagen strävar i hård
konkurrens art tillf redsställa konsumenternas be-
hov. Man utbjuder varor på marknaden och kon-
slunenten ',.äljer på ett rationellt sätt de produkter,
som n-rrrxir-nerar ]ran:; n)/tta. De företag, soltt bäst
tillfreclsställcr kon:;urrcrlrcrnås iinskenrål blir kvar
på nrarknadcn, de andra slås ut. Därr-ncd får pro-
duktionen automariskt.'ien inriktning. sonr blst
överensstämmer med konsumenrernas önskemåI. När
t'öretaget rna.ximcrar sin vinst, nraximcras sanrtidigt
sarrhiillcts totala nyrra."

Den liberala teorin kan kritiseras r,red olika in-

fallsvinklar. I det här samrnanhanget är en aspekt
särskilt väsentlig:

Vår produktionsap parar är till mycket stor del
beroende av försäljning av allehanda privata kon-
sumtionsvaror. (På längre sikt kan resurserna natur-
ligtvis tas i anspråk för andra ändamål - genom
socialisering.) Företagen är därför mycket mark-
nadsinriktade och inställda på hög omsättning. På
grund av teknikens utveckling, stordriftsf ördelar
och massproduktionens segerråg används allt större
och dyrbarare maskiner i produktionen dessa
måste betalas av en allt större försäljning. Genom
massiv reklam (2 miljarder 1968) i snart sagt alla
nredier förhärligas privatkonsumtionen som livs-
form. Genom ständiga kvasiförbättringar av varor-
na (try förpackningsfärg, ny form på tvålen, ny
formgivning av dammsugaren) skapar ma.n crt rniss-
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nöje hos mänskorna n-red det de har. Genom så kal-
lat inbyggt slitage (mer eller mindre dolda kvali-
tetsförsäurringar) ök;rr man försiiljningen ytterliga-
re. Maxiimidimodet exemplifierar alla dcss försälj-
ningsknep.

Ur samhällets synpunkt är detta produktions-
mönster naturligtvis inte "optimalt" 

- 6ls1 är hor-
ribelt. I en värlcl med knappa resurser och med den
offentliga konsumtionen (daghem, god arbetsmiljö,
ren luft, gemenskapslokaler) katastrof alt eftersatt
innebär systemet ett makabert vansinne.

Maxi/midimodet är således ett av många exempel
på det kapitalistiska produktionssystemets exploate-
ring av mänskorna. Det är er-nellertid ett utrnärkt
åskådningsexempel, som lämpar sig väl vid all agi-
tation. Det finns hos många kvinnor ett latent miss-
nöje över denna nya tvångströja. Det gäller att ka-
nalisera denna irritation och betona varif rån det
hela leder sitt ursprung.

Nledan vi kämpar vidare för ctt socialistiskt sam-
hälle får vi nöja oss rncd det enda vapen den libera-
la ekonornin ger oss: köpstrejk! Bojkotta nraxi/midi-
modet!

Elisabeth Mossler
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3.
Lötto, vormo, ledigo och rörligo sysslor tre generotioner med
trödgårdsorbete och cykling. Hogor i blöckblö jersey-drökt frön
Twilfit och polojumper i rött-vitt-rondigt, Evo i hondtryckt klönning.
svort-vit, från Pokiston, Kotio iroströd Twilfit-dress.

4.
Somtol över generotionsklyfton: Evo behogfullt nedsjunken i hond-
tryckt skjortklönning frön Pokiston, Kotjo ihondbroderod klönning
med korsstygn isvort-rött, frön Rumönien,

Foto: .leon Montgrerrier.

MOT MAXIMODET.
för en färgrika ra,

gladare stil
Ocr intc hiistcns nrr.xinrocle ctt intryck rrv ritcr till
1800-talet? Nu fatras bara nruffcn också, så är kvin-
rlorna åter bokstavligen bundna till händer och föt-
L:r. Och om det nu absolut skall vara långt, varför
rnåstc der vara så fult? Varför måste snittet på klä-
derna vara så missklädsamr, färeerna så dystra och
mönstren så rnurriga?

Men dct finns andra kläder som skulle kunne
vara en motvikt. Nämligen cle asiatiska, afrikanska
och även de rumänska, bulgariska och ungerska klä-
derna.

Under min rur-rdvandrins i olilia affärer stanne-
de jag längst i er-r indisk affär.

För tre till fyra år scdan började indiska kläder
bli mer populära. Egentligen var det väl Beatles,
som, genom sitt intresse för indiskt tänliande och
indisk musik, blev orsaken till att allt flera ungdo-
mar började klä sig i tunikor, indiska skjortor och
andra mjuka bomullsplagg. F-rämsr vxr det cjc s. k.
hippies som anammade den indiska stilen.

Så småningom började emellertid fler och fler
mänskor i alla åldersgrupper atr klä sig i dc hand-
broderade, handsydda kläderna. Man började trött-
r-ra på syntetiska material och även på strikt kon-
fektionssydda rnodeller. Man började längta efter
rnjuka, följsamrna tyger, som ger en mcra naturlig
kontakt med kroppen än nylon, terylen ,r-r. -. Man
började längta efter klara, starka färger och fan-
tasifulla, ej så återhållsamma mönsrer, som har före-
kon-rmit i Sverige de senasre årtiondena, då man
tyckt sig märka en slags rädsla dels för att väcka
uppseende, dels fijr att bli betraktad som en män-
ska med vulgär och skrikig sn-rak. "Det ser så fint
ut n-rcd grårr." Kanskc bor-jade det också bli err
slags status att bära hendsytt. l\4cn kort sagr, man
började lägga av sin srå nrussliepnad och gå in fijr
en gladare stil.

Detta gick scxtiotalets ungclom i spetsen fijr, kan-
ske mycket sol'n en protesr, dels mot det viistcr-
ländska effektivitetstänliandet, dels också av med-
känsla för folk sorn bchöver exporrera för att få
igång sin industri. Detta var tccken på en ny tid,
en ny värld på framn'rarsch. Vad är då tecken på en
hclt annan inställning hösten I97O olr inte dessa
gummor som traskar {ram på gatorna i sina lBOO-
talskläder? Symboliserar inte dessa kläder även etr
tänkande, som visar att klockan vridits tillbaka ett
ganska kraftigt varv?

Var inte den korta kjolen ett tecken på kvinnans
möjlighet att ra sig fram utan hindrande rygmassor
kring benen? Om vi för dcn skull inte tycker det är
varken vackert cller niidvändigt nred såclana <jvcr-
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driftcr som xtt exponere lrcla låren och l-ralva stjiir-
tc11, nråstc vi r':il ;iurll elk;inn,r,;rtt ilt't.ir L-tclir';irrr,r-

le .rtt siippa hållr up'pr irj,.'l.trnr n.ir tttrrl l{.1r upl)
pii cn br-rss cllcr upplör erl tr.tppr.

Men vartefter de asiatiska och iiven af rikanska
länclerr-rl får sälja nrera till curopcislia liinder lion'r-
nrcr de-rrrs nriijlighct iltt utiilie sir.r ir-rcltrstricll.r ke-
plcitet xtt bli större. deres kliidcr komnrer nrer och
mer att bli maskingjorda och serietiilverkade. Ilur
kommer dettr r.tt ir-rvcrka på den fran-rtida marh-
naclen? l(ommcr cletta att giire kliiderna n-rcra lik:r
dc europcislia och finr-rs dct då r-rågon anleclning att
köpa t. ex. indiska kläder framför andra? .fust nu
är det ju det handgjorda, det pittoreska och fram-
för allt de billiga priserna, som gör den-r eftersölita.

Dessa problen-r är man r-nedvcten or-n, cnligt inne-
havaren av den indiska affären. Men framför allt
Indien l-rar cn sali som inte anclra ländcr har. Något
nytt. Och det är nyhete r som uppköpare är Llte

cftcr. Indier-r l-rar bomull. Vad är det då för märk-
vrirdigt n-red Indiens bomull, som gör att den skil-
jer sig från annan bornull? Det är kanske intc born-
ullcn son-r sådrn, utan det är det färdiga tyget. In-
clien kommer att satsa på crdpebomull, ett tyli sor-rl

genom cn spcciell spinningsmctod erhållcr cn elasti-
citet, sonr giir clct bchegligrrc att bära, lätterc att
tviitte och dcssutom inte kräver någon strykning.
Och sor-n just p. g. r.. sin elasticitet inte har dcn
hårdhet som i regel non-ironbomull bruliar ha. Den-
na spinningsn-retod har läi-rge praktiserats, nreu intc
tidigarc upprn iirksammats.

Mln kon-rmer alltså mer och rncr att gå in för att
iröia tygernas kvalitet och med detta följer, för att
tillfredsstiilla er-rropeisk smak, s. li. sobrarc modeller.
I(anske dct typislit asiatiska liommer att försvinne.
Mcn ännu så liinge cxisterar småindustrin och cie

plagg som f inns f.tt liöpa i necianståcnde alrf iircr
lionrnrer ircgel från sådan srnåinc'lustri.

,4t'ro-Art, Regeringsgatan 8-9
Arbetar helt på ideologisk basis. Siiljer endast hant-

vcrlisvaror från de flesta afrikanska liinder sarr-rt någ-
ra länder i Sydar-nerika. Vinsten går tillbaka till liin-

L1l;., 
där ofta lioopcrativa företag står för lcvcran-

AIro-,tsicrtislea Import AB (butik lnclii-r), Norrtr"rlls-
gatan 25

Säljer klädcr från Indier.i, Maroclio, Turkiet.

Boutique Ann-Ma"rgretb, Surbrunnsgatan 58

Klädel från Pakistar-r.

Fatima Boutiqu.e, Tegndrgatan 43
Iiläder från Indien, Pali.istan, Algeriet, T'unisicn,
Marocko.
Irolkloristisk stil lrån
nien.
Snryckcn frårr Scncgal,

Br-rlgarier-r, ungern, Run-rii-

'llanz.arria.
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Indisk Butik Black Sbecp,
Drottninggatan I OO

I{liider och smvckerr frårr Irrdicn.

Tokio, Slöjdgatan 8, Drottnir-rggatan 88, Solnl rorg
Kläclcr från Inclicn, Pirkisran.

Indiska Utst"illningor, I{cgcrirrssgarirn 2g och 4Z
I(lädcr {:rån Indien.

Papcgojan, Regcringsgatan 22
I(lädcr frå' Marocko m. fl. afrika'ska lii'der sa'rr

Lrdicn.
Specialbcställer bl. a. skjortor från Marocko.
Priserna håller sig för tunikor i bomull med och

utarr broderier från 26 ttll 5O kr i san-rtliga affärer.
Finarc och rr;igoc längre tunikor upp rill 95 kr.
Byxdress i bomull l:ör ir-rne- cch sommarbruk karr

r-nar-r få för 56 kr.
Elegantare byxdre:;s mcd broderi på jacka och byx-

or från 125 kr.
Vackra handgjorcla halsband från 20 lir.
De fotograferade kläderna konrrner från Ilr.rtili

BIlcli, Shccp, Drcttrrinil*atan lOO.

Hiördis Levin

PS

Vill rnan il:lädd cn vlckcr t..rnilil snrali.;.r r;å in-
disl;. mat lian man äta:

Bbuna h[eat, skuren biff med ananas och grönsa-
ker .Kryddad n-red paprikapulvcr, vitlök, cuirypul-
vcr', rödpeppar. Er-r aning sött liatnslie, men rr-r.d .n
ursinnigt stark eftcrsmali, scm ändå li-ir vara anpas-
sed cftel svenska rungor.

fulcat Cu.rr1,, srnå lanlmli.örtbitar mcd saffre_nsfär_
get r^s. I(ryddar rred vitlökspulver bllndat r.ned vit_
llikssrnör', kryddpeppar och rrassor r.r-red rorkad löli.

Cbickcn Curry, kyckling rncd ris. I(ryddacl rrecl
tcmet, currypulvcr', kryddpeppal. och lök.

Samtli{ra r:itter mecl brinnandc' eftcrsnrali.
Varning för att driclia vin till, i varje fall rött.

Sen,itrisen pel rcstalirang Dc Svarta Fårer-r vid Stor-
torgct bcrättadc, att cndast vatteu cllcr r-rirrerirlvat-
tcn rir liimpligt till incliska riitrcr.

HL

1.
Bomullstunik med broderi i rött, oronge, blött och vinrött somt medinfölldo spegeldekorotioner. pris 45-i'g kr.

lrrdisk muslinklönning ioliko förger och mön:ter. pris 55 kr.

3.
Tunik i indisk bomull. Mönster ivitt och brunt. pris 38_40 kr.

1.
Tunik ibeige indisk bomull med broderier ibrunt, grönt, vinröttoch ondro förger. Pris 45 kr. Finns ocksö i helsiden." pris' f iO Lr.

Foto: N. Khon.
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Former sökande ett gemensamt

For drygt ett år sedan, i augusti 1 969,

avled skulptören Martin Hoimgren,

bara 47 år gammal.

lvlartin Holmgren hörde inte till de

mycket kända konstnärerna. Hans vä-

sen var inte sådant; han var skYgg

och tillbakadragen. lhög grad var

han en skulptör för konstnärerna och

konsthistorikerna. Han uttryckte sig

så komprimerat att det kan vara svårt

att få en direkt l<ontakt med hans

verk.
Men det är värt mödan att försöka

förstå vad Martin Holnrgren hade att

säga. Han arbetade oerhört intensivt
och vad han bearbetade och uttryck-

te i sina verk var hans egna Problem,
de svårigheter som en ovanligt ärlig

och sårbar männlska möter nar hon

skall anpassa sig till en omgivning'
till tillvaron. Med andra ord, allmän-

mänskliga problem.

I
Den unge norrlännningen Martin
Holmgren kom 1B-årig till Stockholm
och blev antagen på Konstakademins

sl<ulpturlinje. Han blev tidigt uppmärt(-

sammad och fick stipendier. 1952-
53 kunde han tillbringa iParis och

där upplevde han i sin kroPP stor-

stadsmänniskans dilemma. Eller kan-

ske riktigare uttryckt: vad som hän-

der med en ensam människa som

olaceras "vid en vidsträckt boulevard
med tung trafik" - 

f1r att låna ett
namn från ett av hans verk. Förutom

mor-och-barn-motiv är detta vad han

arbetar med under Paris-tiden: män-

niskan som en del av en miljö. "Tra-

fikmiljö", "Karusellskötaren", "Mo-

dern ispårvagnen", "'Studie över
människa i dynamisk miljö" är vikti-
ga verk fr,ån denna tid. De handlar
alla om människans ensamhet, hen-

nes möjlighet aft överleva i en hårt
teknokratisk värld. Det märkliga är

att Mariin Holmgren redan 1953 sys-

selsattes av problem som nu uPPtar

oss alla.
n

Oversvämningen i Holland 1952, Ung-

ernkatastrofen 1956 skar in i Martin
Holmgrens privata problematik. Det

2.

verkar som om Martin Holmgrens tro
på en losning "trots allt" fått en all-

varlig knäck. Det klot som han tidi-
gare har använt som symbol för har-

moni, fullhet, bryts sönder, krossas

till ett granatsplitter iskulpturen "Ung-

ersk dag" och "Katastrofkonstruk-

tion". Men en annan skulptur ger han

namnet "Former sökande gemensamt

centru m".

I

Under några år omkring 1960, då han

bland annat reste i Jugoslavien, tyck-
tes Martin Holmgren finna något slags

syntes. Människorna försvinner ur

hans skulpturer, blir delar av ett land-

skap iden skulpturserie som han

kallar "Skapland".
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centrum

Under sina sista år arbetar Martin
Holmgren mycket med kyrkliga ut-
smyckningar. Han samlar väderleks-
kartor och studerar isobarer. Som
seglare ger isobarlinjerna honom vik-
tig information, som skulptör uppfat-
tar han dem som symboler för aukto-
riteter ovanför människornas huvu-
den. Det är nu han får beställning på
de monumentalverk som helt upptar
hans sista år: en skulptur for Långbro
sjukhus, för Akademiska Sjukhuset i

Uppsala, som kommer på plats våren
1971, "lsobartema" som nyligen in-
vigdes i llumlegården i Stockholm.

I många skolor och på offentliga
platser finns skulpturer av Martin
Holmgren. Med dem alla menade han
n,ågonting. Nu kommer det en stor
utställning på Moderna museet i no-
vember, som eventuellt också vand-
rar vidare till Göteborg. Man kan
hoppas att den kommer att göra klart
for många människor vilken bra
konstnär Martin Holmgren var. Att
många kommer att uppfatta den tids-
analys som finns i verk som "Männi-
ska nära vidsträckt boulevard med
tung trafik."

!

Martin Holmgren uttryckte sig lika
klart och exakt också när han skrev,
lika lakoniskt. Betraktar man hans
skulpturor och läser hans aforistiska
dagboksanteckningar kan man kanske
ändå tä ett grepp om vad Martin
Holmgren ville säga.

K. W.

Att skulptera är att ta ställning.
Allt som inte innehåller ett löfte skall du rensa undan.
Man skall el tillföra naturen något 

- endast hänvisa till den.
Vi investerar med varje hus en mängd räta vinkla r i vär miljö, vi jämnar ner
till plus minus noll när vi bygger. Nivåkurvornas auktoritet beskärs. lsobarer-
na är de nivåkurvor vi möter när vi flyger. Kondensslingorna efter reaplanen
bandar den blå himlen.

Att med skulpturen ge ett stöd för ögat och människan, en riktpunkt i en hårt
urbaniserad, teknokratisk arkitektur och miljö. En vilopunkt.
Man måste redovisa allt tvivel för att kunna redovisa (all) tro.
Att "lyckas" förutsätter begränsade målsättningar 

- beEränsade krav.

4.
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Mortin Holmgren och skulpturen',Former
sökonde gemensomt centrum,,.

2.
"Flicko med störthjölm'.

3.
"lsobo r-dunge". Modell.

4.
"Mönniskor nöro boulevord med tunq
fik."

29



Apropa diungeln.o.

Jag sitter med en månadsgammal tigerkatt i knäet.
Dä jag tog hand om den var den inte mer än någorr
vecka och kunde varken se eller gå - alltför liten
egentligen för att bli skild från sin mor. En vän på
besök från Phnom Penh hade köpt den som leksak
till sina barn, men då han inte förstod sig på att ma-
ta den och insåg att han inte skulle kunna få den le-
vande med sig hem, gav han mig den. Ett litet offer
för människornas tanklöshet: för en futtig kronas
skull berövades en mor sina båda barn varav den ena
dog redan efter ett par timmar. Och detta är bara
ett exempel av många, för vad allt fraktar inte dc
kinesiska köpn-rännen till staden av djurungar: mar-
kattor, gibbonar, tigrar, rådjur . . . En apunge kan
man komma åt bara genom att döda deras mor, och
det är särskilt tragiskt ifräga om gibbonen, efter-
som denna charmcrande människoapa nu hotar att
dö ut.

Phnom Kulens fauna är hårt utsatt; överallt i sko-
gen ligger det fallgropar och hänger det snaror, ocl.t

kilorncter efter kilometer är ingenting annat in ra-
dcr av fällor. Här i vår by utgör villebrådet ett till-
skott eller en ornväxling i kosten, men det finns
andra byar där n-ran knappast har något lantbruk
alls utan lever på vad man kan samla i skogen av så-

väl växter som djur. Jag kan inte påstå atr jag ar
glad då jag ser männen bära iväg med tjogtals fällor
eller komma släpande på sköldpaddor, piggsvin, me-
terlånga ödlor och jag vet inte allt. Ändå år jag med-
veten om att den skada de gör i viltbeståndet är ett
intet mot den som vi västerlänningar gjort och gör
oss skyldig till. Det är först när vi kommer med
våra skjutvapen och andra moderna påfund, sonr
dödandet blir allvarligt, t. ex. den nattliga jakten
från bilar, där ett dödande skott lossas mot varje
ögonpar, som glimmar fram i det bländande ljusske-
net utan att hänsyn tas till varken art, kön eller ål-
der. Och det var först när vi förde in vår kortsik-
tiga vinningspolitik, som utrotandet av hela arter
blev ett faktum. I Afrika t. ex. lät europeiska rege-
ringar, oförmögna som de var att på hemmaplan
kunna ordna försörjningsfrågan för sina växande be-
folkningar, organisera hela massakrer på villebråd.
Där arterna inte helt försvann decimerades diurstoc-
ken till det otroliga. Den rent luxuösa efterfrågan
på skinn och pälsverk förde till liknande resultat:
chinchillan i Sydamerika är så gott som försvunnen,
giraffen i Afrika (vars hud blev till sandaler och
svanshår flätades till armband) likaså, och redan vid
sekelskiftet hade boerna lyckats utrota guagga-seb-
rorna tack vare ett effektivt "jaktsystem": hela hjor-
dar jagades utför branten av ett stup! Rofferiet på
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clfenbcn är et klassiskt exempel; på de afrikanska
elefanter som nu lever i reservaten sättcr människan
av i dag en desperat förhoppning: att dessa hjor-
dar, väl skötta (!), skulle kunna utgöra ett bidrag
till att hjälpa henne igenom den världshungersnöd,
som beräknas vara ett faktum om ett par tiotal år.
E,n sådan köttreserv hade också de amerikanska bi-
sonoxarna kunnat bli; man har uppskattat deras an-
tal till 50 milioner för bara ett sckel sedan. I stora
hjordar strövade dc över den nordamerikanska kon-
tinenten, tätt följda av indianerna, vars främsta fö-
da de utgjorde. I och med de vitas ankomst började
ett massdödande så effektivt att arten vid sekelskif-
tet var nästan utdöd - endast i sista ögonblicket
lyckades man rädda några hjordar till reservatcn.
Ett dödande som i sin n-reningslöshet kan anses sot.t-t

karakteristiskt för den vita rasen: genom att förinta
bisonoxarna berövade man landets rättmätiga invå-
nare deras möjlighet att existera. Det är sant att man
också tog vara på köttet; men så "dyrbar" var tiden
redan då att det ansågs mer lönande att skjuta cn
ny oxe än att vända på den redan fallna för att ta
vara på köttet på den sida, som låg ncråt.



Man räknar mcd att 600 däggdjursarter nu hållcr
på att försvinna runr om i världen. Under bara de
senaste två åren har 110 arter dött ut; till en början
skedde detta med en hastighet av en art varr fem-
tionde år, under 1800-talet blev det till cn var ader-
tonde månad, och nu är det cn om året. Motsvaran-
de förhållanden inom fisk- och fågclvärlden art för-
tiga. Som parcntes kan nämnas arr i Indien, där dju-
rens liv respckteras av religiösa skäI, har under mot-
svarande tid inte en enda art försvunnit. Denna de-
cimering av faunan är vad vi vita lämnar i arv till
kommande släkten, och trots att vi har hungersnö-
den för dörren och borde sätta in alla våra gemcn-
sårrlma krafter på att söka mota den, tillåter vi det
västerländska prof itsystcmet att fortsätta. Så har
t. ex. ett affärsföretag tecknat kontrakt med ett afri-
kanskt land om 25.000 krokodilcr uran att den
minsta ekologiska undersökning gjorts eller kom-
mer att göras, medan ett annat försäkrat sig rätten
till sebrakiitt f or hundkonser\rer ! Västvärldens
samvetslösa vinningslystnad möter här u-ländernas
skriande behov cftcr valura - på längre sikt till bå-
das nackdcl.

Den västcrländska civilisationen har under dc sis-
ta seklerna satsat allt på vctcnskap och teknik. Det
kunde blivit till oanad välsignelse för människosläk-
tet. I stället blev det till instrumenr i de hänsynslösa
makt- och penninglystnas händer, och därför står vi
idag inför enorma problem, väl de störsra i mänsk-
lighetens historia. Vår egen del av världen har vi
lyckats förstöra med bl. a. storstadsbebyggelse och
vägar, förblindade så av vår fartdyrkan och vårt
storhetsvansinne att vi alldeles glömde bort att det
var av själva jordens produkter, som vi alla till sist
skulle leva. Luften vi skall andas är förgiftad av all-
sköns förorenin€lar, vattnct vi skall dricka likaså.
Att bygga reningsverk för tätorrernas avfallsproduk-
ter gick inte ihop med kommunalpolitiken om syn-
ligt vinstgivande investeringar, och det gjorde det
än mindre i industriföretagarnas moral om omedel-
bar förtjänst till varje pris och utan ansvar. Nu dör
fisken i jungfruliga sjöar i Norrland därför atr det
faller ner svavelsyra i regnen, ditförd som svavel-
dioxid av vindarna från städer och industrier hun-
dratals mil borta. All fisk från t. ex. Vänern är för-
bjuden för försäljning därför att den innehåller
kvicksilver, utsläppt från industrierna, i för männi-
skan direkt skadlig mängd. Det påstås att Köpen-
hamn funderar på att ta sitt dricksvatten från Vät-
tern; clå tycks de styrande inte ha klart för sig att
Vättern håller på att gå samma öde till möres som
Bodensjön och Lago di Con-ro, som inte lär kunna

renas i historisk tid med nu kända metoder. Sam -

tidigt som naturtillgångarna minskar katastrofalt
växer jordens befolkning med explosionsartad has-
tighet. Människans reproduktionsförmåga tycks va-
ra obegränsad - "om tio år måste barnbegränsning
komma att betraktas enbart som en medicinsk, inte
en politisk eller teologisk fråga. Det kommer atr bli
lika naturligt att varje kvinna steriliseras efter sitt
tredje barn som det nu är med vaccinering". Äveir
om vi helst vill tro att detta problem gäller länder
långt borta, som vi inte alltför allvarligt behöver
engagera oss i, kan vi dock inte komma ifrån att
också Europa är överbefolkat. Medan Indien har en
befolkningstäthet av 1,60 människor per k-r, är
motsvarande siffra för England 2tO. Att engelsmän-
nen bättre än indierna klarat sitt överbefolknings-
problem beror på olika faktorer, av vilka den intc
minst betydelsefulla å.r plundringen av länder pä
andra sidan haven. Och det dr pä samma ohållbara
grund, som vårt eget välstånd vilar; art köpa rå-
varor till underpris från fattiga länder och sälja
dem tillbaka, som industriprodukter, till överpris,
är den moral, som fortfarande präglar i-ländernas
handel med u-länderna. Men det förbigår vi med
tigande tystnad, i motsats till den futtiga lilla pro -

cent, som vi efter mycket diskuterande kan anse oss
i stånd att storslaget erbjuda som "hjälp" åt u-län-
derna.

Phnom Kulen kan anses som ett världen i minia-
tyr, för här råder i liten skala de stora världsproble-
men. Jakten i skogen vore kanske inte så allvarlig,
tvärtom skulle den kanske vara en av de faktorer
som sörjer för balansen i naruren, oD den stod i
proportion till förekomsten av villebråd. Det gjorde
den säkert förr, då människornas antal var begrän-
sat, och det var det inte minst på grund av stor
barnadödlighet. Men så kom vi västerlänningar och
blandade oss i ocksä där med vår typiskt kortsiktigr
politik. För vi gav dem antibiotika och andra läke-
medel, så att barnen inte dog så mycket som förr.
"Gav" är ett vackert uttryck, för vi sålde dem till
höga priser. Kanske trodde vi att vi gjorde en god

- "[g6x11" - gärning? Det fullkomligt ansvars-
lösa sätt, på vilket okunniga lekmän får lov art hand-
skas med de starkaste gifter låter emellertid ana att
det låg mer av profitlystnad - "afi fä en marknad"

- än av människokärlek bakom detta handlande.
Vid minsta infektion, där kanske en enkel behandling
med tvål och vatten skulle vara lika effektiv. an-
vänder man t. ex. de kraftigaste antibiorika; att man
inte fullföljer kuren utan avbryter den då man kän-
ner sig "frisk", säger sig väl självt. Det är sant att
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detca lctt till en folkökning - men vad vet vi vad
detta kommer att få för efterverkningar i framtiden,
i form av immunitet, biverkningar, förgiftningar?
De läkare, som en gång skall reda upp i detta medi-
cinförgiftningens virrvarr är allt annat än avunds-
värda. Det faktum att vi räddar barnen från en rela-
tivt snabb sjukdomsdöd för att i stället låta dern
tyna bort i en långsam svältdöd (som t. ex. i Indien)
talar inte heller för någon humanitet. Men låt oss

vara snälla och säga att vi handlat i god tro, d. v. s.

utan tanke på konsekvenserna. Så har vi dagens re-
sultat, som här på Phnom Kulen är att varje familj
l-rar i genomsnitt fyra barn, vilket ju är två för myc-
ket för att jämvikten skall kunna bibehållas. E,kono-
min i detta lilla samhälle som direkt bygger på r-ra-

turtillgångarna) hotar nu att rasa sarnman. Det har
ännu inte skett utan skog och mark ger ännu allt
vad man behöver och dagens liv skiljer sig därför
inte till det yttre från gårdagens. Liksom skandina-
verna lever Phnom Kulen-borna i en lyckligt sluten
liten värld, som har nog i sig själv, och så länge allt
går sin gilla gång har man inget intresse av att tän-
ka på framtiden eller de stora sammanhangcn. Dock
bör det påpekas att dessa människor, i motsats tiil
våra landsmän, än så länge saknar bakgrund för att
kunna tillgodogöra sig en upplysningsverksamhet
liknande vår, även om dc hade någon. Det är därför
naturligt att de med misstro, förvåning och rädsla
möter den omvälvning, som nu tar form i deras
samhälle.

Det som gav larm här var att våttenståndet i den
flod, som förser hela Siem Reap-slätten med vatten,
började sjunka. Då floden har sina källor häruppc
var dct inte svårt att sätta vattcnminskningen i sam-
band med skogens försvinnande. Regeringen handla-
dc med bcundransvärd snabbhet och beslutsamhet,
och från och med nästa säsong är all bränning av
skog förbjuden. Det för emellertid med sig att invå-
narna inte längre kan odla sitt ris, vilket är deras
huvudnäring. Regeringen har erbjudit dem risfält
och bostäder nere på slätten, men av mänskliga skäl
vill de inte flytta. Inom parentes sagt hoppas vi att
det hcllcr intc skall bli nödvändigt, eftersom det
vcrkar som om cicras lantbruk kunde omorganiseras
med tonviktcn lagd på frukt- och grönsaksodling.

Här liksom i alla tropiska djungelområden byg-
gcr nämligen risodlingen på svedjebruk. Ett styckc
skog bränns och förvandlas till risfäit, men redan
efter en säsong är den magra jorden utsugen och
övergcs, och ett nytt stycke skog fiirvandlas till as-

ka. I sig är detta system inte sämre än andra, för de

brända onrrådena blir liggande sorn spridda öar inne
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i skogen, som fortsätter att fungera sonr vattenreser-
voar och temperaturutjämnare, samtidigt som den
förser de övergivna fälten med frö till ny beväx-
ning. Efter 12 till 15 år har växtligheten repat sig
så pass att det lönar sig att bränna på nytt, och på

så vis får man ett slags växelbruk, där man åtmins-
tone vart femtonde år återvänder till samma mark,
samtidigt som den övriga, ursprungliga skogen kan
lämnas i fred. Kanske är det skäl att betona att den
frapperande snabba värtligheten i tropikerna omfat-
tar ris, buskar och småträd av ringa värde, medan
en någorlunda fin skog behöver en växttid på 60 år
och en äkta tät djungel på tre vegetationsvåningar'
ett pår hundra år. Katastrofen kommer därför med
en växande befolkning, eftersom då fler och fler
orörda skogsområden måstc tas i bruk, så att till slut
hela djungler försvinner. För bara ett tiotal år sedan
ansåg de modernt skolade europderna djungeln sonr
något onyttigt, farofyllt och inte minst hindersamt
för mänskliga företag. Ju mer som kunde omvand-
las till odlad mark, desto bättre ! Av bittra erfaren-
heter vet vi nu ått skogen i många trakter av tropi-
kerna är den enda tänkbara formen för växtlighet,
och likaså har vi lärt att där den en gång försvunnit
kommer den aldrig tillbaka. De tropiska lerorna är
närnligen otroligt fattiga på näringsämnen - kväve,
fasfat, kali - som följd ay ^tt de under årmiljoner-
nas lopp har blivit genomspolade av kraftiga regn, i
motsats till våra leror, som undcr långa tider legat
skyddade av isar. E,mellertid har växterna här an-
passar sig till förhållandena på så vis att dc själva
håller den största delen av näringen bunden. Då de

dör nedbryts den hastigt i det varmfuktiga klimatet,
och de så frigjorda ämnena upptas omedelbart av
de levande organismerna. Härigenom hålls näringcn
i oavbruten cirkulation. Dessutom tjänstgör skogen
som en vattenreservoar; under regntiden absorberas
vattnet av dess rötter och blad, och under torkti-
den andas den sakteliga ut fuktigheten och skänkcr
därvid svalka och friskhet, d. v. s. liv. När nu sko-
gen bränns eller huggs ner, så att marken blir blott-
lagd, bryter solskenet genast ner den sparsamma hu-
musen, och med den första säsongens regn rinncr al-
la näringsänrnen definitivt bort. När dcn nu hunrus-
lösa leran på nytt utsättes f ör solhettan, f rigörcs
järn- och aluminiumhydratcrna och kristalliserar sig

till hårda lateritkakor, som ingenting kan växa i,
ock öknen blir ett faktum. Hela Kambodja vilar
med ett tunt jordlager på en sådan lateritgrund;
det var ftir övrigt av sådan laterit, som khmeerna
till stor del byggde sina tempel. I Afrika omvandla-
de de vita enorma arcaler till kaffe-, bomulls- och



jordnötsplantagcr, som måstc övcrgcs efter fyra till
fem år eftersom jorden då var totalt ,rtr.rg..r. Halv-
öknar och öknar är vad vi lämnat till de ,ry. ,rrr.t,
länderna som tack för lånet av deras en gång livs-
bejakande skogar. På sextio år har inte minJre än
två tredjedelar av Afrikas djungler på detta vis blivit
till steril öken; Afrika kallas nu "en döende konti-
ne nt".

Skogens försvinnande har också en annan, för oss
människor ytrerst viktig konsekvens, nämligen syre-
sättningen av luften. Amerikanska forskare har fun-
nit att lufthavet får allt mindre syrc från växterna,
och att detta beror på tre orsaker: ,'att miljontals
hektar skog huggs undan varje år, att enorma area-
ler täcks med asfalt och betong, och atr havets grön-
alger, som försörjer lufthavet med Tlle av dess syre,
hämmas häri av DDT-förgiftning". Redan i en iralt
av ett milligram på ett ron vatren verkar DDT för-
giftande på algerna. Enbart USA sprider ZO.OOO ton
DDT om året, en mängd som är tillräcklig för att
fördärva 10.OOO.OOO km2 havsyra rill ett djup av sjr,r
rneter, eller en areal som ar 20 gånger så stor som
Sverige. Vi vet så gott som ingenting om DDT:s
långtidsverkan; art der kan komma att allvarligt på-
verka syrehalten i luften är bara en av dess egen-
skaper. Vad vi däremot säkert vet är art der äi ett
av de stabilaste ämnen som existcrar; utan att ned-
brytas vandrar det nu runt rill alla delar av världen
och finns i praktiskt rager allting: vatren, mikrober,
växter, djur, människor. Vi går själva omkring me.l
en ständigt stigande mängd av det inom oss; och det
till och n'red eskimåcr som bor i trakter, där detta
gift aldrig har använts. Nog kan man med bävan
undra vad denna stigande halt av DDT i människo-
kroppen så småningonr kon-rnrer arr lcda till för för-
giftning . . .

Dersamma gäller om de växtdödande medlen, her-
biciderna. Vi vet att de är ytterst stabila men vi ver
ingenting om vilka skadeeffekter de i det långa lop-
pet kommer atr ge inte bara på växterna .tt"n ockiå
på människor och djur. Ett av dem har man nyligen
funnit verka på människan på så viss att lungornas
luftblåsor växcr samman) vilket leder till cn lånesam
livävning till döds, och det efter det att giftei för
längesedan har lämnat kroppcn. På grund av sin gif-
tighet och den ringa kunskap man har om deras ver-
kan är en del av dessa medel helt förbiudna i USA

- vilket dock inte hindrar USA från att i år spridr
50 miljoner liter av just dessa gifter över Sydvie,t-
nam. Vilken framtida verkan det kommer att få vet
vi sonr sagt inte; Llrom givetvis att växr- och djur-

värld komtrcr att försvinna och dc människor, sor-r-r

cventuellt koinmer att klara sig, kommer arr bli fy-
siskt och psykiskr deformerade. Som om detta inre
vore nog har amerikanarna till yttermera visso
framställ- en "förbättrad" form av den mikrosvamp,
som i alla tider hotat och ibland förstört Asiens ris-
odlingar. På denna nya variant lär inga motgifter
kunna bita. Ingenting garanterar för ått den.intc
kommer till användning en dag i detta krig utan an-
svar och förnuft. I så fall kommer den knappasr att
hålla sig inom några militära gränser .rrrn spricia
sig över hela kontinentens risfält - och vilka kon-
sekvenser det skulle få bör var och en som har en
gnutta fantasi själv kunna räkna ut.

Kriget i Vietnam kostar på en dag lika mycket
som hela FN-familjen använder undcr ctt å.. D.t
betyder art om detta krig (för art bara ra det sonr
exempel som ligger oss närmast) fortsätrer err år till,
har lika srora summor lagts ner på ödeläggelse sorn
vi, i nuvarande blygsamma rakt, skulle kur,.r, 

",.,-vända till uppbyggnad under 360 är.I liuset av atr
mänskligherens hela vara ellcr icke-vara hiinger på
dct närmaste halvseklet blir detta till en i-po.r.,..n-
de tidsrymd. Med nuvarande takt - och den lär i
va,rje fall inte minska - fördubblar mänskligheten
sitt antal vart tretriofemte år. Det innebär att å.
2O0O har jorden en befolkning av sex miljarder, oci-r
att dcn hundra år senare skulle vara uppe i 45 mil-
jarder. Det är det knappa 150 år, alltså inte ens hälf-
ten av den ovannämnda 360-årsperioden. Men om
jordens gräns till att kunna bära människor sätter
även de mest optimistiska ekonomer iust ett invå-
naranral pä +S miljarder; då skulle alla hittills orörde
tillgångar vara ragna ibruk och alla leva på ett exi-
stensminimum. En del lär mena atr vetenskapen
skulle kunna lösa överbefolkningsproblemet €icnonlatt sända iväg människor till andra plancte.. Men
då bör nog alla de krafter, som nu läggs ner på de-
struktionsmedel runt om i världen, omedelbari k.r,-,-
centreras på der-rna nya uppgift. Det skulle rriimli-
gen komma att röra sig om ett "passagerarantal,' av
inte mindre än 1OO miljoner människor per år!

Idag har bladen glittrat i fuktgrön livsbejakelsc
i d9n kambodjanska djungeln, idag har otaliga män-
niskor, djur och växrer dömts till undergång i det
vietnamesiska grannlandet. Idag l-rar vi på öde1äggel-
se kastat bort ännu ett helt års möjlighet till upp-
b1.ggnad, och idag har 15O.OOO nya smlmänniskoan-
lag sett dagens ljus. "Der finns idag 1OO miljoner
barn i världen, och av dem komm "t 65 milionei ald-
rig att r-rå vuxen ålder, därför att de skall svälte
'l '..lrtlnjal' Kickan Hansen
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Flore' Tristarr

"Mitt konstn:irliga centrultt är i mirt hjärna
ingen annanstans, och jng ar stark därför att
aldrig låter mig vilseledas av andra och för att
skapar av det sorn jag har inom -ig."

De orden, som Paul Gauguin en gång skrev till
sin danska hustru, Mette Gad, kan uppfattas som

något av hans andliga testamente. Envist och själv-
förbrännar-rde kämpade han för sitt konstnärliga mål
under en livs{:ärd sorn förde honom från Paris till
Söderhavet, från civilisation till en primitiv tillvaro
under svåra påfrestr-ringar. Men även om detta själv-
förverkligaude genom konsten var det väsentligaste
för honom tog han vid många tillfällen under sina

år på Tahiti och Marquesasöarna parti för inföding-
arna mot kolonisatörerna, och han förde denna kamp
modigt och häftigt.

Paul Gauguin fOddes revolutionsåret 1848, på själ-
va den dag då revoltett blossade upp, den 7 juni'
i Paris, och han hade också ett revolutior-rärt påbrå.
Hans far, Clovis Gauguin, hade medverkat i en radi-
kal tidning och tvingades gå i landsflykt rned sin

hustru Aline, en fernårig dotter Marie och den tre-
årige Paul, när Louis Napolöon gjorde sin statskupp
1851. Den lilla familjen reste till Peru, där hustrun
hade inflytelserika släktingar. Metr under färden dit
insjuknade Clovis Gauguin och hans döda kropp
fick sänkas i Maghellansundet.

En del av den kompromisslöshet och frihetsläng-
tan som fanns hos Gauguin var säkert ett arv från
fadem. Men betydligt färgrikare var släkter-r på

hans rnors sida och främst av allt gäller detta mor-
nrodern, Flora Tristan. Hou var en av de första
"kvinnosakskvinuorna" i Europa, lidelsefull socia-

list och förkämpe för kvir-rnorna - och tydligen en

sällsynt fängslande personlighet.

George Sand kallade henne härsklysten och häf-
tig, meil horr var också högt begåvad, lidelsefull
och livshungrig. Hon härstammade från en mycket
rnäktig spank-peruansk adelssläkt och hade utarl
tvivel inkablod i ådrorna. Hennes farbror hade ge-

nom spekulationcr skapat sig en enorm förmögen-
het i Peru. Under sina barndomsår - hennes far
var kapten i spanska livgardet - fick Flora säkert

ofta höra talas om sin rike och givmilde farbror
på andra sidan havet, Don Pio. När fadern dött
flyttade modern till Paris, där Flora växte upp till
en ovanligt vacker ung kvinna. Artonårig giftes hon

bort med en litograf och födde honom i rask takt tre
barn, två söner och en dotter, Aline. Men vid det
laget hade hon också fått nog av äktenskapet med

den beundrande men tråkige och obetydlige Chazal.

J+

och
jus
j^g

Hon placerade barr-ren hos sitt uror och tog själv plats

sorn barnjungfru hos eu er-rgelsk farnilj.
Drömmeu otn den fina släkten i Peru levde inonl

henne, och hon beslöt sig för att resa dit. När hon
kom till Don Pios stora hus, son myllrade av släk-
tingar, tycktes den rike manrlen till en början för-
tjust över att ha begåvats med en ung, vacker brors-
dotter. Mer-r - om pengar ville hair ir-rte tala. Allt
har-r erbjöd henne var ett rlrligt apanage på 2.500

francs.

Drömmen hade brustit. Flora, ett antingen-eller-
kvinna, kände sig utstött av sin släkt, ursinnig och

förtvivlad. Nu ville hon liän-rpa för att återfå sitt
n-ränr-riskovärde, som Folkets dotter. Hon skrev ar-
tiklar för arbetartidningen La Phalange om ensam-

ma kvinnors svåra stälhring och i En parias luffar-
liv berättade hon förbluffande öppenirjärtigt om sig

själv och sitt ganska vidlyftiga liv. Genom Victor
Considdrant, redaktör för La Phalange och driv-
kraften inom den socialistiska rörelsen, kom hon

Floro Triston, Poul Gougins mormor, 1838.



nlecl i kanrpcn fi;r arbctlrlillsscns mcdbor*crliga
rättighcter.

Samtidigt tvingades hon till en förnedrande kamp
med sin övergivnc äkta man om vcm som skulle
ha hand orn barnen. Han anr-näldes r. o. rl. för
blodskam och satt tre månader i fängelse, där han
tyvärr fick tid att läsa En parias luffarliv. När han
sliipptes fri övadc han sig i ett halvår att skjuta med
pistol. En dag inväntade han Fiora vid hennes bo-
stad på Iluc de Bach. Skotten träffade ibröstet,
mc,n hon lyckades kasta sig in i en butik och und-
kom levande. Dcn process sonl följde hörde till
årcts nrest skandalomsusacle. Chazal dömdes till 20
års straffarbete.

Aven om Floras rykte blivit ganska skamfilat
hadc hon ändå vunnit en frihet, som hon kunde
utnyttja fullt och hclt. Hon kastade sig åter ir-r i sitt
sociala arbetc. Sin dotter Aline sartc hon i lära som
n'rodist - hon skulle bli "arbeterskA". Hon åter-
r'ände till London fijr rtt liira sie "principcrna,' i

det sociala Arbcret", och redogrir grundligt för sina
crfarenheter i boken Vandriniar i Londor. H.nn.,
nästa verk var srorr och ambitiöst upplagt: idet
sociologiska verket Arbetarnas förbund ville hon
visa rnöjligheterna att samla arbetarklassen i ett enda
storr, internationellt förbund. Boken väckte stor
uppmärksamhet nen också häftigt motstånd.

Hon beslöt sig för arr propagera för sina idder
genom att göra en föreläsr-ringsturnd genom Frank-
rikes viktigaste irrdustristäder. Under åtta månader
besökte hon tjugo större och rnindre sräder, bl. a.
Lyon. Men turndn tröttade ut henne, i september
1846 insjukr-rade hon och när hon mot slutet av må-
naden kom till Bordeaux drabbades hon av hjärn-
blödning. Hon kämpade sorn hon hade levat, hårt,
oförsonligr, mot sjukdomen, men den 14 november
nråste horr ge upp. Hon var då endast 41 &r gammal.
Irtt år efter hennes död gifte sig hennes dotter Aline
rned Clovis Gauguin och två år senare, 1848, föddes
i detta äktenskap Paul Gauguin.

Katia Valddn

Vår tid är så fylld av ting.
Fullproppad med saker av
porslin
plast
papper.

Vi nöts mot dem
och trängs med dem.

Våra ögon behöver vila från tingen.
Vi längtar efter tomma rum
efter plats att andas.

Vi behöver gå ut och se himmel
utan att ha bagage med oss.

Bara gå som vi är
med ansiktet mot vinden
och låta oss smekas.

Vår tid är så fyl ld av ting
Kanske porslinet krossar oss en dag.
Plast och papper kanske kväver oss.

Vi kommer att orka med tingen.

Dammet som lagrar sig på dem
kittlar våra näsborrar.
Våra ögon vill sluta sig
inför virrvarret av samlat gods.

Vi kommer att fly från tingen.
och hav Men de kommer att förfölja oss,

tränga sig på oss
med fräcka åtbörder.

Vår tid är så fylld av
och vi är barn av vår

H:.?[: ;1!;r1;rTi;:o;:,,T"ll Utsiven ov Förenode Förrottore,
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Daghern oeh

I'-ör rrct kl:,rrgöra dc ckonolnisk,r konsckr.cnscrn,r
för stat och korr-rn.run rv ctt öket daghcnrsbyggan-
dc har LO:s familjcråd givit Bcngt Jönsson vid
Nationelekonon'ristr.,r institutioncn vid Lunds uni-
ve rsitct i uppdrag :rtt rcdogtira för dc s,rnrhällse ko-
nomiska aspckterna på drghernnrcn. Resultrtet har
prcscnterxts i en skrift - Daghem och samhälls-
ekonomi.

Skriften innehållcr bl,rnd rlnnilt fiilirrnclc k,riritcl

Familjeekonomisk kalkyl
Eftcrfråg.rn på drglrcrrrspl.rtser
Ved inncbär claghcrrsplatser för frrrriljcn?
Vlrför fin|rs dct för f,i drrehcntspl:rtscr?
Vad kostar våra daghem?
Komunalfinansiell kalkyl
Kommunalekonomisk kalkyl
Landstingsfinansiell kalkyl
Statsfinansiell kalkyl
TotalfinansielI kalkyl
Samhällsekonomisk kalkyl
Produktionsekonomisk kalkyl
Hur bör daghemmen finansieras?

Tabellerna 4 och 5 är här-ntrrcle ltr kepitlct "Kontn-ttt-

nrrlfir-iansiell kelkyl", trrbe 1l 6 ur "L:rrrdstingsfinensicll kal-
kyl", tabcll 7 ur "statsfinrrnsicll kelkyl" och tabcll 8 ur'

"T<>trlfir-rensicll kelliyl" srrnrt trrbcll 9 r-rr lirrpitlct "FIur
bör cllghcnrnren finrrnsicrls?"

'fabclt 4- KorrtrtrrrttalskuttL'inkont.\'l(t nus t)krtitrg t'id ttliku irt'
l, r trrt.rtttll (r rt e! it,

IIu* "",;i;;* S ,,* li,xX, I 7 500 1o rtoo l{) {)()f) +t, t,n,l t i

landstinget.s skatteinkontster vitl olika

Hustruns inkomst 8 000 l3 000 17 500 20 000 30 000 40 000

ökad skatteinkomst då

hustrun tar förvärvs-
arbete
(7 kr utdebitering) 100 1 600 2 450

-l-abcll 7. Dct rtat'sf itrort'sicllu ttt'ttr'l prr ldgltettttplulr vil ttlika

i t t k o rtt.s tal I c r tr rtt i t'

'150

Nlannens inkornst
I Iustnrns irtkontst

F-anriljcinkonrst
okad inkonrstskatt
(inkl. fol kpcnsi()n\irvg. )

Okud indirckt skatt
Srrnrrra skattcinkolttstcr

tiidrag till konuttuttcn

Stlrtsf inltnsir'l l1 nr'tltl

t20(x) 17001)

ft0()0 ll(x)0
20 00() 30 00{)

i 9.5{) I 700

| 000 I .+00

I 9.s0 J 100

-l l(x) --l l0()
250 r 900

1,5 000 l0 ()00 40 0()()

l{) (xx) .11) (xx) 40 000
.1.5 ()oo 60 000 l.t0 (xx)

22.s(X)

I 7 -s{X)

.10 0(t0

I J00
I S00

_5 100

.l l( ){)

I I000

.l 7.50 5lt.s0
2 000 I ()(x)

-s 7_50 8 8-s0

I 100 -.1 
100 -

r155t)-r5650 L

e t50
.1 ()00

1..r t.50
,l 200

9 9-50

'l alrcll u. 'l'ttttillitrurt.sit'llt rtctttt Jtcr loglrctttspluts iiirtttc i)kttirrc

ur' I ur t ti I j t t t.t tI i.s pt t n i lt I o i r t kt t t r t s l

\l:rnnens inkontst 12 000 17 000 22 500 2-5 (XX) 30 0(X) 40 000

I |ustruns inkontst ii 000 I .l 0(X) | 7 -500 l0 (XX) l0 000 '10 0(X)

Frrnil.jeinlorrrsr l0 (x)0 l0 (xx) l0 0(x) 45 0(x) (r0 {xx) tl(} (xx)

SLrnrnra inkonrslcr föl'

:tut, konrttttttt tlclt llttttl.-
ting per tlughe nt:pl:tls '1 l0() 6 S-i0 q 60() I I 050 16 750 2l 750

Urgift 1--r daghcnr\plll\ l0 500 l0 500 l() 500 l() -500 l0 500 l0 50()
'lirtalfin:rnsicllt rrctlo -(r '100 -'--l 6-50 - 900 I 5-s0 'l-6 2-50 -f l.l 2-50

Okning i funriljcns tiisp.

irrkonrst* -s 6(x) lJ 700 1 1 J.sr) ll 150 llt 600 2l 000

-' <Irrr-"-t.t"gt*,u,*gIi"''*,]"1,.l" "t.r'*f,,, 
*.*crna cj rir fr.intirlgnlr

Okatl konrnrunulskrrtt
gcnorl hustluns
lirrllilvserbetc+

'x Prinrärkonrnrunrl utdcbitering 1.1 kl per skattckrtlna. Flustrun har

ltntagits ha tlcn lri-qrc inkonrslen uv nlrkurrlr oclt llllsir tillfijrts fijr-
vlirvseldrugeI.

lrrlrcll 5. I)c ktttrtttrtutullittutt.ricllu tlltktcrtru på kttrt 'rikt av'

i t l; tt t tl tt q I t u r tr/r.t',g1,rtrtrlr'

t{50 1 -{-s{) I S(X) I 2(X) 4lt-50 kl Hur bör daghemmen finansieras?
"Det har ofta i debatten frarnhållits att den nuva-
rande fördelningen av utgifter och inkomster mel-
l:rn stat och kommun är felaktig. Man har ansett
att staten borde höja driftbidraget till kommuner-
na. F{ur stämmer detta med de beräkningar vi gjort?
Låt oss jämföra det finansiella nettot för stat, kom-
mun och landsting (se tab. 9).

Av tabellen framgår att kommunerna, som l-rar

att besluta om utbyggnaden av daghemsverksamhe-
ten, har det sämsta finansiella utbytet av utbygg-
naden. Om vi ser i exempelvis kolumn 4, mannens

inkomst 25.OOO och hustruns 20.000 kr, framgår att
kommunen för daghemsplatsen får betala en netto-
utgift pi 2.900 kr, medan staten erhåller en netto-

\lirnncn: irtl'ottt.t ll 0lX)

Ilu:tnrtts inkottt'l S (XX)

[:rnriljcinkontst ]0 (X)0

I rr k onr:tc r.' d agir c ltt: pla t s

()krrdc \kirttcinl()ntstcr I 51)

[) ughe nr suvgi ftc r

Stirtsbid rag
Sunrnra inkortrstc-r 'i 250

Lrtgift.i da-thenrsplats l0 .500

i.*y'a!:1.':'j" il--tl t'l 
I
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riooii il soo :i o,xr :o txxr ,{o 00rl

t..t 0(x) l7 500 20 000 i0 000 40 000
'i0 000 .10 000 J-5 000 60 000 tlO 000

9()0

I 2()0

t-5{) tJ-5{)
I _500 2 200
j 200 I 200

.5 -s50 6 850
t0 .s()0 lr) .500

J 9s() -,1 65()

I 80() -l 20() .1 850

2 600 -r 100 3 300

.r 200 I 200 3 200

7600 9500 ll-150
l0 -s00 t0 .500 l0 500

--2900 -l 000 +850

sarnhällsekonorni
Tabell 6. Ökningen av

inkomstalternativ



'l'abcl[ 9. ,liintli)ralsL' trrcllatr dct littutr.sit,llu u(il()l li)r .tlut, l,rtrtr-
trttttt ttc'lt luttd.stitt,tl t,id t tli k u i nl; otrt.r tttl / ertt ut tv

\llrnncns inktrnrst
l{trstruns inkontsl

Fanriljci nkonrst
St:ttsfirransicllt nclto
I\ () llr nt u n a lf in a n sie l II

netto
I -unrlsl ingrl in:rnsieilt
l)CII()

'fotalnctto

t2 (x)0 17 0()() ll _s00 2.s (xx) 3() 0(x) .10 (x)o
lr (xx) l] (xx) I7 -s00 20 000 :]() 000 40 000

t0 000 l0 (xx) ,{0 000 45 000 60 (xx) lJO 00{)
- :-s0 .1 900 .r : o00 I I5-s0 . 5 6j0 I 9 9-_50

-6 2-s0 _4 9-s0 _:t 6.s0 _2 9(x) _l (x)0 +8-50

-f 100 +100 + 7-50 .+ e(X) -t | 600 I 2 4-s0

-6.1(X) -.1 
6-50 _900 . -s-s0 +6 2-501_ 13 250

irrlromst på 2.550 kr och landstinget err nerroin-
komst på 900 kr. Visserligen förbättras den kommu-
nalfinansiella kalkylen om vi tar hänsyn tiil rnir-r-
skade socialutgifter ocl-r långsilitiga effeliter, merl
det får ändå anses rroligt arr den nuvarande finan-
sieringsfördelningen försvårar en snabb utbyggnad
av verksamheten - detta trots atr det statliga drift-
bidraget höjts från 1.600 kr per plats till 2.800 kr
per plats. En ytterligare ökning av statsbidraget
måste därför anses vara ett rin-rligt iirav som sraren
knappast kan ha någon ar-rledr-ring att intc tillncjtes-
gä, speciellt som man deklarerat art utbyggandet av
daghemsverksamheten är cn n-rycliet angelägen åt-
gärd.

En princip sonr disirutcrats för förd,:lnir-rgcn .1.v

tutgiftcrna iör..Jrghcmnrcn är art föräl.irarna bcte-
lar 20 procenr ar driftkostnadcn och stat och kom-
nlun vardera hälften av åtcrstoden, dvs. 40 Dro-
ccnt. Enligt denna princip L.'orde driftbidr-aget lgZO
ha uppgått till 3.800 kr, 1.OOO kr mcr än som fast-
ställts. Ett statsbidrag av denna storlck fär dock
anses vara i minsta laget. En rirniig princip är att
hela statens nettoinkomst överförs till kornmlrner-
na, vilket skulle innebära atr den kortsiktiga finan-
siella kalliylen även för kommunerna skr-rlle sluta
på plus minus noll. Detta skulle motsvara ett srat-
ligt driftbidrag på 5.OOO kr per daghernsplats. Ett
bidrag av denna storlek skulle helt undanröja kom-
munernas betänkligheter ir-rför f inansieringen av
verksamheten. Det innebär att diskussionen om hu-
ruvida man i kommunen skall lrygg" dagl-ren-r eller
ej kunde koncentreras på frågan om viiket behov
man har av verksamheten. För närvarandc tycks de-
batten ha grundstött på finansieringsfrågan.

Ett driftbidrag av storleken 5.OOO kr per d"g-
hemsplats skulle medföra att staren kom att svara
för ca /5 procent av personalkostnaderna. Fiir att
undvika eftersläpning i uppjusteringen av bidraget
ef tcr kostnadsutvecklingen kunde man lämpligen
:rnknyta det till personalkostnaderna. Dessa utgör
den dominerande utgiftsposten och den utgiftspost
som ökar snabbast. På så sätt skulle man undvika
att finansiella orsaker lade hinder i vägen för ut-
byggnaden av en starkt efterfrågad service åt barn-
f amiljerna."

Foto: Nils Johon NorenlindlTlO, Stockholm.

Daghem och samhällsekonomi. Av Bengt Jönsson.
Ett kor-rstruktivt inlägg i diskussioner-r om daghem-
nrcns löns:urher. Bokförlaget Prisrla i san-rarbete med
l-andsorganisationen i Sr.erise, Stockholnt I970. 47
sid. Pris 6 kr.
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möbler
f tirmå nligt

E,xempel:

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

RECES

MÖBEttAGER
Drottninggatan 110
1 tr. ner - ovanf. Tegn6rg.

Måndagar öppet till kl. 20.

DAX NU
skoffo

familie'KONTO
och klö fqmilien elegont.

I0 månqders befqlning till kontontpris

BAGARMOSSEN:

Nyheter vorie vecko

O, L:s
Textil

Ernågatan 29 Bagarmossen

Tel. 48 03 47

BTOMMOR OCH

IUTGOTTER FRÄN

Logoplons
Konfekt & Blommor
Lrgrplen 6 - Tel. 49 58 87

Julgrupper Krukor - Frukt

Völkommen

Carlbo?ns HERR och DAMKTÄDER
Karlbergsvägen 40 ' Tel. 34 04 90 vx

(T-bana till Odenplan och s:t Eriksplan)

Måndags- och frcdagsöppct till kl. 19.

Pricken: Vår specialbutik för ungt dammode, Karlbergsvågen 46.

GöTEBORG:

Vid köp av

Radio-TU-Kylskåp
kontakta

Philip Garlsson
Radio o TV

Flusargatan 24, Göteborg.
Tel. 11 15 86

Siuhäradsbygdens
Trycken AB
Borås - Tel. 033/11'70 30
rätt adress för trycksaksbes tälIare

. ger förmånliga priser

. /sAr stora resurser
. . . få, större resurser

[änsmannsgårdens

Tobak

Tel. 54 45 72
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RECENSIONER

H.

I denna revolutionära epok. Utrikes-
politiska essäer 1966-1970. Av Ca-
leb J. Andersson. Raben & Sjögrerrs
Tema-serie, Stockholm 1970. I 75 sid.
Pris 1 4:75 kr.

Nyttigt att minnas ql,ms bort mitt i viilfårclen, cten oer Vi nråste lära oss levat rned de ut-

upprysningar och bra försrag Tril iet :'i,9"n,.1"'" " 

vi lvckas ordna ett sam'
Caleb J. Andersson har samlat en del värdefullaste hör kapitlet om de hälle dar så få som möjligt b I i r ut-

av sina utrikespolitiska essäer isia handikappades sexualliv, ett problem slagna' Ett samhälle där konkurrens

och Aftonbladet i en pocketbok "l som de flesta av oss skyggar inför, ersatts, med samarbete, den heliga

denna revolutionära epok" och avsnittet "Socialvård 
- under- lÖnsamhetsprincipen modifierats till

Aven om man ibland inte kan deta stöd eiler service?,, Man hoppas aft r.,#ijil 
il ;::rjilnlj""?,ll"J;,hans meningar innesluter boken en den kritik som sven o. Bergkvist så nr;;,; ;råuu' lrar oroats av ung-rad dokument, siffror och fakta från intensivt formulerar _ mot byråkrati, ,^_-_"--,; "

åren 1g66_jg70, om konflikterna i dumhet och fantasilöshet 
- skall . domsproblemen har anledning att lä-

Asien, Afrika och Latinamerika, sär_ sitt må1. Hans bok är värd att läs sa den här boken. Författarna talar

skilt om USA:s imperialistiska fram- av alla dem som skrive*n6"' 
'u? luqnt och sakligt' det inger förtro-

fart. Det är bra att ha dem samtade i Lars Ahtins ord: ,,om jamtitrreten i?1 ;::: ".^ 
ert visst hopp inför framti-

denna lättillgängliga form. te finns måste vi uppfinna den." vs"' 
K. W.

och som 
- hoppas mitn --- kommer

att genomsyra 70-talet: brytningen
tned den gamla veta-hut-inställninqen
till förmån för den nya, terapeutiska.
Viktigt ar avsnittet om det terapeutis-
ka samhället, där man redovisar ett
engelskt experiment och försöker dra
konsekvenserna för vår del.

l(- W. Vård eller förvaring? Ungdomsvårds-
skolan inför 70-talet. Av Bertil Gö-

Främlingar i välfärden. Av Sven O. ransson och Janerik Larsson. Flabe,r

Bergkvist. Rabön & Sjögrens Tema- & Sjögrens Temaserie, Stockhoinr
serie, Stockholm 1970. 110 sid. pris 1970. 191 sid pris 11:90 kr.
10: 75 kr.

NORRBOTTEN
FlrFfämlingaf Våfd ellef föfVafinq "Norrbotten" är en liten skrift som

i välfärden Vad händer esentrisen pa ,nsoo,,-s- 3:J: ;J":""J":;äil^1ti"",ä1,1il:.
vårdsskolorna? En populär uppfatt- Den är"enk"t o"h koncentrerad, kan_Författaren Sven O. Bergkvist har i ning är att de bara är utbildningsan- ske oet nasta som överhuvudtagettio års tid vistats på sanatorier och stalter i brott, där de unga definitivt .nn",ir'", 

-Norrlan,lsproblemen.
vårdanstalter. Han vet alltså vad han fastnar i knark, alkoholism och Författarna bör f,å en speciell erogetalar om, och det är kanske också bokstavligt talat 

- i tjyvsamhället. för sitt sätt att levandegöra komplice-anledningen till att han inte fått någon
riktig distans till ämnet. Tonen ar, av Fullt så illa är det väl inte. De bå- rad statistik. Boken tar någon timma

lättförklarliga skä1, sårad och hetsig da författarna Göransson och Lars- att läsa. Ingen bor missa den.

ibland. " son nyanserar bilden. Efter en histo_ C. p.

risk översikt berättar de om de fram_ Norrbctten. programhäfte för teater_
Hans bok innehåller många upprö- steq som faktiskt har gjorts och den pjäsen "Norrbotten". Gidlunds fortag,

rande exempel på människor som nya inställning som håller på att födas Stockholm 1970. Pris 5 kr.

+++++++++* +++++++++++++++++++++++*+++++*+++ +++++++++++*++++++++++++++++++++
* 

111441-114

*+*+
+I avatarerna ;;jilffiT::::",",T: ::l ;illi:il,1:;:?i',' I* 

^. .-t-.-^.-- - +* Avararerna Merope +
* är de som funnit Dold är sanningen A..^r^- ___ I
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Välkommen att
se alla de nya

böckerna hos

E. H. Carr

RYSKA REVOTUTIONEN

1917 - 1923
del 1-3 caPris 19:-

Bo Caaefors Bokförla,g

Expresslotter Snabblotteri

Tombolalotter Kvicklotteri
Lägre priser, snabbare leoeranser

Illwstrerad. Prislista På begäran

c. v. GAJNER AB
Alvilisvrigen 47,

Box 15039, 17615 Bromma

Tel. o8/25 84 oo.

KU NGSBROBAREN

KUNGSGATAN 82

REKOMMENDERAS

Telefon 50 20 18

Betald annonsPlats

@lturcirkeln
måtet för qllq BOK-,

KONST- och MUSIK-

inlresserqde

UINNÅs HOBBY
Asögatan 194

har julklappur fiir
rnoclcllbyggarctt

IM
DAM-
SALOI,{GER

Kl i PPni ngss Pecicr I isler
KvÄttsÖPPET

Sryrmansgatan 2. Tel. ez 09 90 - Långsjövägen 93, Alvsjö. Tel.86 33 66

I ädet tävlan btand all världens

KRABBOR
går Ghatka och AKO segrande fram



För Vietnams kvinnor oeh barn

Vrrmt tack till allr de läsare av r'år tid-
ning som svlrat på vår vädjan om bidrag
till insamlingen och irnr'änt det bilagda in-
betalningskortet i vårt förra nummer. När
detta skrives återstär bara några dagar tills
ri får besök av två kvinnor från Svdviet-
nam. Era bidrrg gör det möjligt för oss att
iiverlänrna en bra sl:rnt till denr för vidare
befordran till kvinnorna i den nltionella
befrielsefronten och till deras barn. Tack!

Snart är det jul. V;rrför inte tänkr på en

iulklrpp till Vietnams blrn! Även om vi har
dvrtid och bekvmmer l.rärhemml så plane-
rar vi väl alla för julen och för små gåvor
till barnen som stir oss nära. Låt också
Vietnams barn räknas in bland dem. Låt
r'ärmen och omtanken gälla också dem! Var-
je iire som kommer in reclovisar vi nogsamt
och vi vet att varie krona vi skänker ut-
ny ttias maximalt.

VÄRT POSTGIRONUMMER: 5 ll23 -.1OCH ADRESSEN SKV, BOX 3021. 161 O]
BROMMA 3. Skriv på talongen "Vietnams
kvinnor och bern".

Och nu till redovisningen. Vi börirr med
de givare som velat hedra minnet av en god
vän och kamrat som gått bort: Maria Lind-
quist i Stockholm' 

Tr..r.\p,)rr r.l5.lr6: cl

Till Maria Lindquists minnc:
I-innca o. Lrili Åndcrsson, Giitcborg
Ännl Karlsson, Stocliholnr
-\nna o. llcrtil 13orgnr:rn, \':a Frii-

luncla
Grcta Har;rlcl, Hlgcrstcn
Florrr', [,,]is Karlsson. Stocliholrl
Karin (lcrtsson, Stocliholnr
Flnnv Falk. lJronrnr:r
Yalborg Slcnsson. llrorrrnrrt
T. \\'ikstriinr. Stocliholnr
,r..i Is Hiirniclclt, Stocliholrr
Farr. Ilell o. Ilirgcl Svcnssor.r o.

Sir' I{ickcnberg. Sthlnr
Agncs Fornstcclt, Sunclbr bcrg
l{ut Harald, Htrddingc
Kirrl Axclsson, Huclclingc
VPK. Storstockholnr
Bcrtha Stcnbdck, Stochholnr
G. Törnblonr, Stocliholrn
Il.. Anricrsson, Stockholnr
l larrr l.indquist, Stockholnr
l.. Flociin, Stockholnr
"]:tt rrntal r'änncl i Sthlnr sont r clat

hcclra \laja [.indquists nrinnc"
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Ovriga g;ivrre:
Gunborg Kihlrrran, Häccrsrcn
Gustav Fröbonr, Porjus
Hilclur Liirrnstriirn, Por;us
Ånr.rv L)hnran, Porjus
Asa (). Annir Ilrännnran,

.[iinkiiping
(lnr \'1ia ['.nrsheirrcr, Stockirolnr,

biiss in sarl l.
Irlttlt r,. harl \\ t'nrr.tcn. t .l.lc-

ralla "Till Hjalnrar .[ohanssons
nrinnc"

[:lisabcth Nlossler, Stocklrolnr
Toldr Sandblad, Handen
Solvcig I lansson. Farsta
Ilos:r Ilergstriinr, Nliilnclal
\largit (ilrlsson, l..nebvbcrg
L.ste r Larsson. Malnrbcr gcr

Illrbro Hernrclin. Stockholln
Gun [-irrsson, Orcbrtr
Anna l)ettcrsson, Gär'1.

.[ohirnncs Lindbäck, Kalix
A. Ln,rrrriirrr, Ln.kt'dt
G. Anclcrssor.r, \':ir Frii]uncla
Cunni I{osdirhl, I Iälsinsborg
l:clith Hiibincttc, \r:a Fliiluntla
Nlärta Nilsson, Nlalnrii
K;rrin Svcnsson, Alnrhult
Alice Itrrdn, Hägcrstcn
l:bba .f ohansson, Sunclbi bcrg
Helnrl'Oberg, \'idscl
Agncs lirir, Lulcå
Dolli i\'logrcn. Stocliholnr
\'lagrla Solrlbcrg, Stockholnr
Nainra Zandcr A:son, .f olranncsht,r
Llrs-l:.rili Pcttcrsson, FlLrddinsc
i:ivor \larkluncl, Kirunir
Frida Iiorsscll, Orebro
I{. Ltinn, Hägersten
l:lisabcth l.unclön, Stockirolnr
Il,agnhild Anclcrsson, \':a Frijllrncla
Ilcrta .[ohansson, l]orirs
\1ia Vcsterbcrg, Falun
I ngrid Ilostriinr. Koppirrt--crg
l{. Luncltln, Avcstir
Irnra Schcnling, Girtc[rorr
"()liänd", Anrbji;rbv
\l.riv,'r' l!,'r-. I 1",1,,',,.'

GLrnb,rrg []crsnran, Stocliholnr
I{utlr Liljcholnr, Stockholnr
Llsa [icrg)uncl, Solna
[.-Ir. Ferrrstriinr, Hucliksvr]l

.|c n n r [] rän nstrijnr C lo nr nr c rs t r'äsli
Ilargit Striinr, Ilanclhagcn

Ilans (lohn, Solna, "Hirns iör
Kersti"

I. Adiclson, Gijteborg
Anna Pcttersson, Hucldrn*c'

I stcr .l,r)r,trtr\()n, \l.r]n)ii

Hilda l)cttcrsson, Kiruna lC: -Lvdia L.riksson, Kiruna 25: 
-Davida Nils6n, Luieå 20: -Signc 1.. Hcdman, .[olranncshov ]5: -Nlärta Anclcrsson, Söclertäljc 15: -11. \ all, .fohanneshor' 5C: -Stina Skantzc, Götcborg ICC: 
-I{argarcta Hansson, Sä vcrl,rlr'n 1O: -Xlargit Palnracr-Waldl'n, Orebro lO: 
-Esthcr Eklall, Vällingbl lC: -Karin F.lilundh, Vällingbv 10: 
-\{argarctir ()lsson, Stockht,lrr 1O: 
-Iljurs)itts SKV-avd.. Gijtcbors ICO: 
-\'äs.tre SK\r-avd., Giiteborc IOC: -Kvibcrg-Ocntrala SKV-artl.,
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Giitc'btrrg
Iliilndals SKV-avd., Nliilndal
"t_L"
Karla Bcrgstr'önr, Gijteborg
Disl \\'cnnbcrg, I-ulci
Yera Karlsson, Solna
F-va \\'illrLrp, Malmö
Linnca .[ohansson, .Jonse retl
l. \"ännran, Untcii
\largit Sji)striinr, Unrei
.'\nn.r LindbcrH. \.'rrkiipirr:
11ärtha Vallberg, V:;r Frijlr.rr.rda

S. Asklund, Johanncsl.rov
Anna Hedin, Vlllinuby
Stina Nordberg, Vä)lingbr,

listinsirnrl.
Eira Andcrsson, Älta
Klara Lr.rndberg, Miilndal
F. Ilogiranrnrar, Stocliholni
Estcr L)bcrg, ilrcdsel
()ls,r Hcll['clg, LiJingi;
l). .[ohansson, Halrrstacl
Enrv Sjiigrcn, L)rcbro
t)'lilr' \ilss,,rr, \l't.rl.r
Signe Karlsson, [-indonrc
Karin \ordla:rclcr, -fohanncsh,rv
\\'ivi Karlsson, .fohanneshov
Valborg Wcstcrlund, Älvsbr n

Gercla [-Lrndin, Stockholrrr
I lanna Pe rsson, Stocliho]ll
E. .foss, \':ir [-unclbvarc].,

Giitcborg
Ånrrr Larssor.r, Iloclcn
I{osa \\'iencll, Dejc
G. Cidlund, Stockholnr
Linnea [-lfstr'önr, 1]ronrura
-t\. Anclersson, Hisings Ilacka
Siglicl Bouvin, Västcrvik
Brita Holgcr', Stockholnr
Astricl \{unthc dc \',rlfc, \'rrrholnr
Sallv Siiderqvist, Stocliholrl
S. Fiill. Farstir
I:stcr Carlsson llrafis
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