


SKUJnsamlingen
för Uietnam
närmar sig 20.000
Till SKv-insamlingen för Vietnam har till
och med den 3 februari influtit 19.180:43.
Glädjande är att så många enskilda per-
soner uppmärksammat insamlingen och
syälva sänt in sina bidrag över SKV:s post-
girokonto 5 73 23. Det år både små och
itora bidrag men alla vittnar om den ökan-
de solidaritet med Vietnams folk som väx-
er fram bland den svenska allmänheten.

En pensionär från Uddevalla har sänt
2Oo kronor av sin januaripension till in-
samlingen och han har förutskickat att det
ska komma mera. Det tänker han åstad-
komma genom att knappa in lite på det
egna matkontot. Hällefors SKV-avdelning
fick fin hjälp av avdelningskassörens make

- Erik Lindgren - som tog rned sig en
lista till valsverket och samlade in 226: -kronor på ett enda skiftlag. I Göteborg har
SKV-avdelningarna genom en bössinsam-
ling på stan fått ihop 1.157 kronor. Kiru-
na-avdelningen som tidigare svarat för fina
resultat återkommer med 553 kronor.
Skövde och Huskvarna redovisar 550 re-
spektive 5OO kronor. Och så kommer hela
raden av Göteborgs-avdelningar som ut-
över nämnda bössinsamling också redovisar
goda resultat från listinsamlingen.

De insamlade medlen redovisas nu di-
rekt till de kontakter som upprättats med
FNl-representationen i Moskva, Prag och
Berlin. I slutet av november månad över-
lämnades mediciner till ett värde av 4.000
kr till FNL:s ambassadör i Moskva. Det
skedde genom välvillig medverkan av en
delegation som reste till Sovjetunionen och
där SKV:s ordförande Eva Palmaer ingick.
I januari månad överlämnade förbundsord-
föranden 3.000 kr i kontanta medel till
FNl-representationen i Berlin och tidigare
har i olika poster överlämnats drygt 4.000
kr genom KDV och direkt till den kvinno-
delegation från Vietnam som deltog i råds-
mötet i Salzburg.
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Soenska Kaonnors
Vänsrerförbund
uppstod är l93I och har utvecklats ur för-
cningen Frisinnade kvinnor, som bildades
19i4. Det bygger på samarbete mellan olika
åsiktsinriktningar och har därvid alltid häv-
dat sin tro på kvinnornas särskilda uppgift
för fredens sak och sin övertygelse att sam-
hället måstc omdanas till att motsvara även
de kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk sektion
av Kvinnornas Demokratiska Världsförbund
(KDV), som omfattar över 200 miljoner
kvinnor i 80 länder. Kl)V och dess natio-
nella organisationer kämpar för att vinna
och praktiskt förvrekliga hvinnornas rättig-
beter: rätt att rösta och rått att väljas, rätc
till arbete, till lika lön för lika arbete och
till befordran; rär.t till undervisning och yr-
kcsucbildning och till social trygghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella organisationer
kärnoar för att tillförsäkra alla barn ett
tryckiigt lia i tryggbet ' undervisning och
goda bostäder, hälsovård, sund litteratur,
goda fritidssysselsättningar. KDV vill sam-
la all världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar av
{reden.
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l|lehfrrl
"lJr nottomhölido tider" - io i sonning. Under

helq livet hqr mqn hoft dåligt somvete över sin
skyddode tillvoro ien vörld qv mönskligt lidonde.
Och nu Vietnom.

"Krig ör iu något underligt obstrokt," skriver
Kote Fleron i Frit Donmork, "utorn för dem som
lemlöstos qv det eller dem som ser sino born eller
föröldror brönnos till dads ov nopolmbomber; eller
för dem som finner sin hyddo spöckod med gro-
noter nör de återvönder efter flykten. Eller för
dem som hostqnde och stönonde försöker få luft
igen och röddq livet efter giftgosongrepp. Eller
för dem som torterqs. Eller för dem vilkos skörd
ödelögges ov fosfor som kostots ned på risod-
lingorno."

Nu skriver vi 1966. lngo fredsförhondlingor ör
isikte. President Ho Chi Minh vidhåller qtf målet
oförönderligt ör qtt "beslutsomt försvorq Viet-
nqms oberoende, suverönifet, enhet och territori-
ello okrönkbqrhet". Dettq innebör ott mon ien-

lighet med Genöve-ovtolet från 1954 kröver ett
upphöronde sv USA:s oggression och ott de ome-
rikonsko trupperno drqs bort från Sydvietnom.
Förr vill vi inte förhondlo söger den nqtionello
befrielsefronten. Vi ör den okuvligo generotionen
söger Vietnoms 20-åringor.

Och under tiden vet vi qllq ott det göller önnu
mer ön Vietnoms lidonden och omerikonskq sol-
doters liv. Helq vörlden står vid ovgrundens rond.
Skq ll det bli möiligt ott f ro m provocero ett kine-
siskt ingriponde? Skoll i så foll ett vörldskrig med
körnvopen kunno undvikos? Är terrorbqlonsen -
hittills vårt endq ynkligo hopp - önnu orubbqd?
Hur lönge?

"Jog fruktor", söger Gunnor Myrdol, "ott vi
håller på ott vönio oss vid ott levo helt glott och
skötq dogens qngelögenheter uton otf ögno
mångo tqnkqr åt möiligheten och sqnnolikheten
ov det otönkboro som ligger frqmför oss".

A. A.

Kuinnen$ plass

er huor
oI,

är titeln på det programutkast för debatt
som utarbetats av Det Norske Arbeiderpar-
tis utredningskommitt6 rörande kvinnairs
ställning i samhället. Vi citerar ur samrnall-
fattningen och konstaterar att förhållan-
dena i Norge och Sverige är ganska likarta-
de och det är också de krav som ställs upp
för att föra frågan om jämlikheten mellan
kvinnor och män framåt:

"Vi önskar en demokrati uppbyggd och
ledd av kvinnor och män i gemenskap.

Kvinnor och män ska vara lika inför la-
gen och ha

- samma möiligheter och uppmuntran till
utbildning i förhållande till förmåga och
anlag,

- samma rätt till allt avlönat arbete,

- lika lön för arbete av samma värde,

- samma möjligheter till anställning och
befordran utan hänsvn till kön.

- samma plikt att 6idr" till samhällets
utveckling i form av arbete och aktivt
deltagande i organisations- och samhälls-
liv,

- samma ansvar för familjelivet och bar-
nens uppfostran genom försörjning, om-
vårdnad och samvaro.
Vårt samhälle upprätthåller alltjämt vär-

deringar och normer för mänsklig samlev-
nad som står i strid med denna målsättning.

Stora förändringar måste äga rum på
områden där dct f inns förhålland':vis få
nröjligheter att öva inflytande. Det gäller
farniljeliv och barnuppfostran, och det gäl-
i;r det privata näringslivet, reklamen och
tu,,cerhållningsindustrien. De ideal och fö-
rebilder som här är tongivande, medverhar
till att upprätthålla en rollfördelning mel-
lan kvinnor och män som hindrar likstäl-
lighet" Vi måste rähna med att det kan ta
tid för en ny inställning att på allvar tränga
lgenorn.

Bara en del kan ändras genom åtgärder
av administrativ eller juridisk art."

Därefter anger kommitt6n några aktuella
arbetsuppgifter, bl. a.:

- Staten och kommunerna måste genom-
föra en planmässig utbyggnad av dagin-
stitutioner för barn.

- Aven män bör utbildas för arbete med
minderåriga barn.

- Nya boendeformer sorn kan göra hus-
hållsarbetet enklare och lättare uppmunt-
ras och stödjes bl. a. genom intensifierad
forskning och försöksverksamhet.

- Skolan skall stimulera flickorna till att
skaffa sig bästa möjliga utbildning och
att utnyttia de möjligheter som finns
för ett mera varierat yrkesval.

- Det bör tiilsättas en offentlig utred-
ninsskommittd för att utreda kvinnornas
behov av särskilda utbildningsformer, sär-
skilt med tanke på att lägga förhållande-
na bättre tillrätta för kvinnor som vill
fullfölja en utbildning som avbrutits, som
vill omskola sig eller fortbiida sig.

- De gifta kvinnorna skall inte betraktas
gorn en arbetskraftsreserv, utan sorn en
självklar och nödvänclig del av arbets-
hraften.
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informationsblad fi;r Wo-

r.nen Strike for Peace i USA att
"iiaerlämnandet av cle 7 t.0A0 julkortcn

1n'red begärdn om t'recl i Vietnam) till Vita
Hwset tlen I5 december blev båe{e dramatiskt
ocb mycker meningst'ullt t'ör dc 100 WSP-
krinnor som deltog i uppadktningen. De
z,ar aäl bevaleade av tidningsreporters oclt
TV-hameramän. Krsinnorna fråa San Fran-
cisco, Los AngeLes, Detroit, Pbiladelphia,
Massacbusetts ocl.t t'rån många städer i sta-
terna Ne:a.' Yorle ocb Vasbington, r,,anclrade
i högtidlig procession med clt,t t'yrsicliga jul-
kortet i jätte t'ormdt i spetsan. De bar ock-
:å med sig en riktig julgran öperböljd az,

kort ocb överbring,tde den med ttt budskap
med t'arhoppningar on fred till Mrs ./ohn-
son.'

J



Andrea Andreen:

vinrrorm och silrrhallel
Det ör inte boro en frågo om trivsel och röttvisq.

Vår likstöllighet ör inte ett siölvöndomål

uton frömst en förutsöttning.

Vi hor en sqmhöllsinsots ott göro.

I våra dagar lever alla jordens kvinnor r

manssamhällen. Aven om det i socialistiska
länder råder mera iämvikt mellan manligt
och kvinnligt samhällsinflytande än hos oss

finns där dock kvar så rnycket av patriar-
kal surdeg att de ej kan räknas som mäu-
niskosamhällen i Elin Vägners mening: "En
värld framsprungen Llr samarbete mellan
män och kvtlnnor".

Hur var det från början? Vet man nå-
got om det? Början ja. Geologerna vet ju
mycket om alla de miljoner år då det fun-
nits liv på jorden. Och antropologerna vet
nu en hel del om den sista miljonen - el-
ler två - är då det funnits människor i
vår mening - om den oerhört långsamma
utvecklingen, fördröjd av långa nedisnings-
perioder'.

D'c första samhällen människorna skapa-
de var utan tvivel iägarsamhällen. Vi skym-
tar dem redan i 

-d; 
grottmålningar som

finns bevarade från perioden mellan de bå-
de senaste istiderna.

Jacquetta Hawkes som är arkeolog och
antrofolog och därtill en framstående för-
fattare skriver att människan för unge-
fär 12.OOO år sen stod färdig att böria sin
märkliga färd, bärande inorn sig arvet från
sitt enorma förflutna. Då böriade isen smäl-
tr efter den senaste istiden. Under de för-
sta årtusendena gick utvecklingen långsamt,
en tid av lugn återhämtning. Men så kom
i samband med temperaturstegring och ut-
torkning en snabb förändring. För vår del
av världen vet man att människor under
istiden haft boplatser kring Tritonsjön som
då var nästan ett innanhav, beläget i Tuni-
sien söder om Atlasbergen. När värmen
kom och öken började uppstå vandrade
människorna med sin spirande kultur här-
ifrån åt olika håll. En del av dem kom via
Nubien till Egypten. En annan stor grupp
drev vidare upp i mindre Asien och ham-
nade slutligen i trtalien - etruskerna. En
tredje grupp korsade Gibraltarsundet.

Här, omkring femtusen år före vår tide-
räkning, böriar i samband med att männi-
skor blir bofasta en stor tid för kvinnorna.
"Mannen", säger Jacquetta Hawkes, "har

T̂

alclrig glömt det jägarliv som mänshligheten
levat under en hundra gånger längre tid
ain dess historia som jordbrukare och med-
borg;are". Det är klart att kvinnorna, hur
kraftiga de än varit, måste ha legat under
i jägarsamhället. Under sina korta liv som
vuxna rnåste de oftast ha gått havande el-
ler ammat. Och så blev kvinnorna fram-
för allt forskale och kännare av markens
gröda och av läkeörter.

Alla forskare tycks vara överens om att
kvinnorna skapade åkerbruket. Jacquetta
Hav'kes säger försiktigt: "Om kvinnor nå-
gonsin varit jämlikar med män eller till
och med överlägsna så var det när våra
f örfäder först blev bosatta odlare." Det
var också kvinnorna, säger Peter Rohde,
sorn fann på att göra stora lerkärl att be-
vara säden i. Och slutligen var det kvin-
ltrorna, anser han, som uppfann sländan och
vävstolen för att göra kläder av husdju-
lens, fårens ull.

Det är möjligt att upptäckten av jord-
bruket gjordes i sydvästra Asien där man
vet att våra nuvarande sädesslag växte vil-
cla, men i varje fall började åkerbruket i
iordens stora floddalar. Till arbetet med
jorden hnöt sig magiska föreställningar.
Jordens förmåga att bära frukt liksom
djurens och männishornas förmåga att för-
öha sig troddes ursprungligen samrnanhänga
med att kvinnorna hade ett hemligt sam-
band med högre makter. Aven när denna
tro bleknat kvarstod mycket länge en
vördnad för kvinnorna såsom ansvariga för
produktion och reproduktion. Detta för-
hlarar att vid historiens början ungefär
4.OOO år före vår tideräkning gudomen
överallt i de äldsta åkerbrukscivilisationer-
na är en kvinna: den stora modern, moder-
gudinnan. Jorden runt, i hela det bälte som
var gynnsamt för åkerbruk uppstod dessa
kulturkretsar med modersrätt, släktskap
och arv genom kvinnorna (maternella, txä-
trilineära i vissa fall matriarkat).

Det är Margareta Bonnevies stora för-
tiänst att i lättillgänglig form ha meddelat
forskningsresultat som visar att såväl den
egyptiska som den sumeriska civilisationen

var matriarkala från början. Dessa kultu-
rer växte fram kring Nilen respektive kring
Eufrat och Tigris. Däremot är det ovisst
om hon har rätt i sin förmodan att de
var världens äldsta. Det är möjligt att su-
mererna kom från Indien där Induskultu-
ren, buren av en dravidisk ras, blomstrade.
Redan 1934 skriver arkeologen Axel Pers-
con om denna kultur att de rester man
funnit från omkring år 3000 f. Kr. tyder
på att det finns betydligt djupare kultur-
Iager. Han säger också att en engelsk fors-
kare trott sig kunna urskilja en stor mo-
dergudinna av samma typ sorn den stora
modern i Mindre Asien. Aven Flanna Rydh
framhåller 1,947 att det i Indusområdet
var fråga om en kultur med modersrätt.
Man väntar sig liknande fynd från Ganges-
omr'ådet.

Såvitt en amatör kan döma har forsk-
ningen ännu ej utrönt de modersrättsliga
hulturernas ålder i Indonesiens övärld, i Po-
lynesien och på Nya Guinea" Vi vet genom
Margaret Mead och genom Eric Lundqvist
att rester av dessa kulturer lever kvar än
i dag. Från Kina läste man för ett par år
sen att utgrävningar vid Gula flodens krök
i Shansiprovinsen avslöjat urgamla boplat-
ser. D'et finns flera bevis på en ursprunglig
matriarkal åkerbrukskultur i Kina. Detsam-
ma gäller orn Tibet och om Japan. Ringen
av modersrättsamhällen jorden runt sluts
när man spårar modersrätt i de högt ut-
vecklade åkerbrukssamhällena på Andernas
sluttningar (nuvarande Peru) före inkatiden
och när man vet att modervälde var en
vanlig samhällsform hos Nordamerikas ur-
sprungliga invånare.

Orn man vågar dyka ned i den enorma
materialsamling som Briffault har i sina tre
tjocka volymer inser man att vi här gett
endast spridda exempel på den moders-
dyrkan. det modervälde, den modersrätt
som var den universella samhällsformen i
de äldsta åkerbrukskulturerna.

Hur gick det till att kvinnorna förlo-
rade sitt inflytande i samhället? Processen
har för Greklands räkning följts i detalj
av Robert Graves. Han visar att det gick



långsamt, nnder närmare ctt årtusende,
clet andra före vår tideräkning. Det liom
1re olika in'rasioner av indoeuropeiska
stcmrnar med jägarhultur: den aeolisira,
clen ioniska och sist och värst den dorisha
på 11OO-talet f. Kr. Då hade järnålclern
bör jet, vapnen var bättre. Dessa samfund
hade hanske alltid varit av patriarkal typ.
De hade attraherats av berättelser om hur
lätt och rilit man levde i ålierbruhscivili-
snlionens Iänder. Och så hom de till ett
samhiillc där åkerbruhet var livinnornas
hcXiga prerogativ. De hade ingenting att
göra o:h så tänkte de småningom ut en
massa gudar och en manlig övergud, Zeus,
och gjorde Hcra, modergudinnan, till hans
gemå1.

I andra fall blev den matrialkala kultu-
ren helt utrotad - så shedde med sume-
rerna och med Inkafolkets föregångare
och nära nog med Nordamerikas indianer.

Som avslutning på kapitlet oi-fl l(vinnor-
nas tid,ga historia Iåt mig citera slutorden
i Efreim Briems doktorsavhendling (1918):
"I-äuge levde dyrlian av den stora fruht-
b:rrhets- och modergudinnan kvar, himla-
drottningrn, på en gång majestätisk och
nåderik, frulitansvärd i vrecle rnen mild
o:h lirirlcksfull i förböner. Hennes namn
skiftade liksom tider och platser för hen-
ne; dyrkan men i stort sett är det dock
samma gudinna som än i clag anropas av
miljoner människor såsom den himladrott-
ning vers hjälp allena räddar i nöden."

Dct f örsta bidraget till vår tids f orsli-
ning om rnodersrätt hom från Amerika. Är
1.724 trychtes i Paris en stor avhandlin3
av en icsuitpater, Jean Lafitau, om "Moe-
urs des sauvages amelicains, compardes aux
moeurs des prerniers tcmps". (De vilda ame-
likanernes seder jämförda med seder un-
der äldsta tider.) .lag fann ett intressant
citat ur detta verh i dåvarande professor
Briems bok, "På trons tröskel", posthumt
trtgiven 1918. Det visade sig att verhet
finns på Kungl. B,blioteket, två skinnbund-
na livartovolyrner med namnet Carl Gustaf
T'essin i guldtryck (troligen var Tessin som
diplomat i Paris när verket kom ut). La-
fitau bodde i fem år bland Huron- och Iro-
keserindianerna vilka levde i åkerbruksbyar
vrd S:t Lawrencefloden. Han hade en äld-
re kollega som bott där i många år och
kände deras språk och dialekter. Citatet
lyder som följer: "Ingenting är mera verk-
ligt än denna kvinnornas överlägsenhet. På
kvinnorna vilar egentligen nationen, blo-
clets adel, stamträdet, generationsföljden,
upprätthållandet av familjen. Hos dem lig-
ger all verklig auktoritet; landet, fälten och
hela skörden tillhör dem. D'e äro själen i
r'ådsförsamlingarna, skiljedomarna över krig
och fred."

Här rådde alltså ett verkligt matriarkat.
Det medger Briem som annars är angelägen
att betona att under det att fadersrättsliga
kulturer alltid är patriarkala så att män-
nen härskar ar iångt ifrån alla moders-
rättsliga kulturer matriarhala.

Man kan inte lämna kvinnornas tidiga
historia utan att tala om Elin Vägners
"Väckarklocka". Den boken kom ut år
l94l men där finns hela tankegången i det
som nu berättats. Elin '$/ägner var fullt
medveten om att hvinnorna var jordbru-
kets upptäckare. Hon hade läst Briems dok-
torsavhandling och citeral honom i fråga
om de stora kvinnor i den sumeriska ci-
vilisationen som Margarete Bonnevie stödd
på nytt material från 195O-talet skriver
mera utförligt om. Elin Vägner hade vall-
färdat till Delfi och berättar i korthet sam-
ma historia om moderväldets fall som Gra-
ves ger oss utförligt och med vetenskapligt
belägg. Hon var på Kreta 1937 dä Evans
utgrävningar var avslutade men ingen text-
tydning förelåg. Hon berättar om den fred-

Dc t'örsta levinnorna bom in i ,iksdagcn 1921. I dag i januari t966 utgör de 12,6
procent av det totala antaLet riksdagsleda möter!

liga liretensislie hulturen med ungefär sam-
rua ord som Monnevie och slutar sitt kapi-
tel om Kreta med orden: "Den kretensiska
kvinnan som gått där så fri och säker på
sin mark rned blottat ansikte och blottad
balm, hon stoppade slöjans flikar i mun-
ncn och teg."

Och så säger Elin 'Vägner några ord som
iru efter nära ett kvartsekel är än sanna-
re: "En jätteanalys av mänsklighetens barn-
clomrhistoria ligger numera inför möjlig-
heternas område."

Ingen av Elin Vägner-stipendiaterna har
än så länge tagit upp den handske hon
hastade. Om Gunnar Qvist inte inskränkt
sin forskning i kvinnohistoria till vår tid
sliulle han ha varit bätre skickad att recen-
sela Margarete Bonnevie. (Dagens Nyheter
1816 1965.) Mot slutet av uppsatsen anty-
der han faktiskt att grundf orskning kun-
cle vara av intresse. Det var just vad Elin
Vägner önskade och det intresserar oss
kvinnor idag. Om det sedan skulle visa sig
att det inte finns något hopp för världen
ävcn niir kvinnor har lika stort samhälls-
inflytande som män ia, så är det en
allnan och sorglig historia.

Så sent som år 1724 av vår tiderähning
r'åder alltså kvinnovälde hos Huron-Iroke-
set'stammarna. När den amerikanske antro-
polor:en Lewis Morgan mer än hundra år
se nare studerade Irokesernas samhällsf orm
var den tydligen på väg att förfalla. Kvin-
nornas betydelse för produhtionen tycks ha
upphört medan den matrilineära ärftlig-
hetsgången med dess ekonomiska betydelsc
levde kvar. Morgan publicerade sin första
uppsats 7847 i American Review. Av hi-
storiskt intresse är att den lästes av Karl
Mat"x och ledde till en korrespondens mel-
lan dem och till att Marx gav Engels i
uppdrag att publicera Morgans resultat.
Det dröide emellertid ända till 1877 innan
Morgans undersökningar gavs ut i bok-
form. Kanshe var det svårt för Morgan
som var adopterad av Irokeserna att göra
något under idianförföljelsernas epok.

I varje fall hann Bachofen under mel-
lantiden att ge ut sitt verk om moders-
rätt år 1861 och blev därmed begreppets
skapare i modern tid. Bachofen var en
schweizisk iurist som på grundval av sina
studier av grekisha drarner, gravkonst etc.
tvangs fram till att "återskapa den sjunkna

värlcl där hvinnorna präglade livsformcn,
moder'åldern" halvt mot sin vilia ef-
tersonl Bachofen "ser Ijusets och tankens
seger sclntidigt med mannens".

Irlär Engels 1884 fullgjorde sitt uppdrag
och gav ut boken om "Familjens, privat-
egendornens och statens ursprung" erkände
han till fullo att Bachofen var den förste
och att hans upptäckter var betydande
men underkände helt Bachofens åsikter om
olsaks:ammanhangen. Intressant är att var-
ken Morgan, Bachofen eller Engels visste
om kvinnans forna betydelse för produk-
tronen. Engels säger "försörjningen hade
ständigt varit mannens sak". Emellertid
fastslår Engels att "kommunistisk hushåll-
ning bctyder att kvinnorna har makten i
hlrset; lilisom clet faktum att man uteslu-
tande erkänner en köttslig moder eftersom
clet år omöjligt att med säkerhet känna
till någon köttslig fader betyder en hög
grod av ahtning för kvinnorna dvs. möd-
rarna". Engels anser också att modersrät-
tens störtande var det kvinnliga hönets
viirl dshistoriska nederlag.

Här är hanske platsen att nämna En-
cyclopaedia Britannica, en av världens
främsta uppslagsböcker. Där finner man
(.rppl. 1964) i artikeln om Bachofen: "No
society in which women were predominant
has ever been found."

Så är vi då framme vid vår egen tid. Hur
är det med kvinnornas samhällsinflytande
idag? Har vi återvunnit våra anmödrars
värdighet och värde? Knappast. Inte är
det heller lätt för oss. En sådan upptäckt
sorn åkerbruket görs inte mer än en gång
i mänsklighetens historia. Barnafödandet
som gav oss så stort anseende är inte lika
märkvärdigt i en tid då man ropar på färre
barn i världen.

Dct är oförnekligt att man under det sis-
ta århundradet i många länder skapat de
nödvändiga förutsättningarna för ett kvinn-
ligt samhällsinflytande i jämnbredd med
männens. D'etta gäller f rämst de socialis-
tiska länderna men i betydande utsträck-
ning även ett land sorn Sverige.

Av fundamental betydelse i vårt land var
riksdagsbeslutet år 1840-47 om obligato-
risk elementär undervisning för alla barn
utan könsskillnad. Nästa steg i fråga om ut-
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ett litet tal

om ett stort problem

Vod kon vi då göro? Bevoro vår indignotion levonde. Skörpo vårt sprök, och som'

tidigt tolo lugnt oclr sonsot, Inte hoto Ameriko, men onse ott det finns fog för ett

sådont hot hör och dör och ott det hotet ocksö kon kommo ott omsluto oss, ott det

till sist blir frögo om å eno sidon de som hor, ö ondro sidon de som inte l-ror och

möste ho.

Vi öterger hör det tol som förfottoren Folke lsoksson höll vid det offentligo opinions-

möte som Komponjen mot otomvopen onordnode i december i fjol.

På vitt kakel någonstans i Stockholm
där mycket folk passcrar står det med
svart skrift: USA utrota Viet Congl Om
denna imperativiska sats skall uppfat-
tas som en allvarligt menad protest
mot prote'sten, i stil med den som nu
organiseras på konservativt håll i Arne-
rika, eller bara som en cynisk klåfing-
righet, vet l^g inte. Men j^g vct att
den som ber den bönen blir bönhörd
i varje sekund. Där borta.

Det som händer Där just i clirg, bor-
de egentligen angå oss ännu mer än

det som hände i Victnam förrl året
eller i somras, då den stora debatten
rasade. Det är nämligen inte bara så

att USA i denna stund håller på att
utrota det som vi nyss i vår okunnig-
het liallade för Viet Cong. Det är intc'
bara så att dct nu finns snart tvåhund-
ratusen amerikanska soldater i Sydviet-
nam - och fyrahundratusen vid näs-

ta års slut enligt Björn Ahlander - och
några tiotusen soldater f rån lydländer
som Sydkorea, Australier-r och Nya Zee-

land, och att dessa soldater inte längre
kallas rådgivare och ?1tt kommandot
inte längre förs av någon fåfäng och
lastbar sydvietnamesisk överste som fa-
sar för mörkret och låter bli att full-
följa inringningsoperationen. I dag förs
kriget med en helt ny effektivitet och
utan några opraktiska förevändningar,
hänsyn till människovärdet, Genövc-
konventionen eller någon fiktion om
det sydvietnamesiska folkcts frihet. Det
är inte längre ett krig fiir abstrakt:r

6

värden, rättvisa, demokrati, och det
demonstreras inte längre på gatorna i

Saigor-r, vilket enligt Exprcssen i som-
ras visade på "möjligheterna av en de-

n-roliratisk utveckling på lång sikt". Det
ir inte längre ett krig för någonting
annat än för att vinna ett krig.

Kriget regerar, den stora maskinen,
och för varje d"g som går blir dess

rnakt större. Den tål inga motsägelser,

och när den väl har etablerats överväl-
digar den genom sir-r ofantliga dyna-
nik. Den blir lika odiskutabel som ele-

menten.
Förändringen kon-r jr, som Dlvid

I{alberstam berättade för Svcn Lind-
qvist i Warszarva, inte i och med bomb-
ningarna av Nord-Vietnam utan mecl

den strategiska bombningen av Syd-
Vietnam som inleddes någon vecka sc-

nare, den 19 februari 1.965. Resultatet
av detta är inte bara att FNI. håller
på att utrotas. Gerillakriget går sämre,

och i \X/ashington är man idcl leenden

och att göra uppror mot ctt krig som

nationen håller på att vinna är irästan

en orimlighet. (Det var en annan sak

f or intellektuella fransmän att göra
uppror mot Fra,t.r'krikes nederlag i Vict-
nam.) Kriget gå. sämre för Befrielse-
armdn, därför att dess apparat för för-
störelse är mycket svagare än den ame-

rikanska, och nu tycks krigföringen
dels utviclga sig desperat, till stora slag,

dels dra sig samman till den tidigare
strate gi enligt vilken FNL skymtadc
och drog sig unclan, slog till och upp-

löste sig i rliirliret, blev en spiikermö.
Men nu handlar clet inte enbart om

armöer i Victnam. Soldater har inte
hus, soldater har inte bufflar, soldater
har inte barn och därför kon.rmer Be-
f rielscarmdn fortf arande of t,t undln.
Bönderna gör det inte, det kan faststäl-
las med n-rycket enkla matentatiska ope-
rationer'. Bernard Ilall, sot-t-r hör till de

verkligt auktoritativa Vietnam-kännar-
na, har i en beriimd artikel i New i{c-
public och Lc Nouvel beskrivit de n

verkan som det nya kriget i Sycl-Viet-
nam har, det hänsynslitsa kriget ntot
civilbefolliningen. I Mekong-deltat bor
människorna nära vlranclra, hundra per
kvaclratkiiornetcr eller upp till fyrrr-
hundra, och det finns inga möjlighcter
diir att gräva siii ned ijorden. NIr
B-52-orna iägger ut en bombmatta i
det området, blir verkan sådan att clet

fijr detta bara fir-rns ctt uttryck, det
som Gocbbels kal1aclc, "det totala kri-

Det utrotningskrig som Amcrika i

c{ag för i Vietnam väckcr vår oro och
vår indignation, därf ör xtt det är så

orir-nligt grymt. Det drabbar inte bara

en fiendc utan också otaliga försvars-
lösa, och det drabbar dem som ingen
stämma har i världen, som inte kan
girra sina röstcr hörda, som inte har
någon plats i FN. Det skr"rile inte var;t
tänkbart att USA förde ett sådant krig
mot ett hårdnackat litet land i dcn ci-
viliserade värlclen, n-rot Finland eller Ir-
land, nrot Greklancl cller Ungern. I)et



sliulle se för ill:r ut, dct sl<.ulle skorra
alltför hårt nror allt möjligt, och Irin-
lands öde eller Ungerns öde under en
sådan järnhäl skulle inte ägnas några
väl avvägda leclare i r.åra välförståndi-
ilaste tidningar. Vi skulle resa oss sorx
cn nlan) och markcn skullc skaka av
r,årt engage nrans. De t skulle komnra
oss nära, det son-r sli.edde cliir; det skul-
lc handl:r också orn oss, om vår frihet,
vär undc.rgång.

Nu är det intc riktigt så. Ändå
nyss lå,g Vietnam så Jångt borr,r, der
\/ar bara ert stycke politisk exotisnr.

Vi har sedan något år komr-nir myc-
ket närmare, därför att världen för var-
jc n-rinut komn-ier närmare, clärför art
vi alltrncr börjar 6h en mänsklighcr. Mcrl
Victnam har också komn-rit oss när-
nrare, därför atr dcr nu börjar gå upp
fcjr oss att cletta trots a\rstånd och alla
sl<iljaktigheter sarntidigt berör oss, arr
detta krig så lätt skr-rlle kunna utsrräc-
li as, etr vrirldens öde li anskc a vgij rs
just här. Att vi sedan r.i liist denna
fråga också kan lösa andra, oclr att vi
om vi intc löscr dctta problcm kon-r-
ffrer att hamna i cn allt hotfullare årer-
vändsgränd.

Vad kan vi då göra? Bevara vår in-
dignation levande . Skärpa vårt språk,
och sanrtidigt tala lugnt och sansar. Intc
hata An-rerika, nren insc ett det finns
fos för ctt såcJar-rt hat här och ciär, och
rrtt clet hatct också kar-r kontntrt ;1tr oltt-
sluta oss, att Cct till sisr (li.anskc snart)
blir fråga om å ena sidan clc sonr har,
å anclra sidan de sonr ir-rtc har ocl, mås-
tc. ha. Inse att när cn stat har fått en
sådan makt son-r USA har i dau, så spc-
lar der kanske inte så stor roll om dct
iir fråga om en diktatur eller en formell
den-rokrati - enligt ;rlla fysikaliska la-
gar måste dessa energicr bli farliga.

Sov jct visar i dag, cf tcr Chrust jev,
intc enb:rrr prov på lilokhet och balans;
Sovjet demonstrerar också d;rg eftcr dag
sin svaghet. Det är inte längre, tyviirr,
fråga om den perfckta terrorbalansen)
och c{ären-rell:rn kan vi i dag inte välja
en hygienisk tredje stånclpunkt. Vi som
gör motstånd eller vill föra motsrånd,
vi hör i dag inte hen-rma någonstans,
utonl i mänskligheten, vi bildar inte
något läger. Vi iir b:rra oss själva, myc-
ket svaga, och dct enda som vi kan
hoppas på är att vi blir fler och fler,
att vi blir talrik;1 som sandkornen i ha-
vet, att vi blir en clementarkraft, er1

våg som kan ställa sig nrot clen andra
vågen, den destruktiva, art vi kan tryc-
ka den tillbelia. Vi rnåstc trycke på
och tryck^ pä.

Vi måstc anviincla alla nredcl: också
patetik, också cynism, skriva nred srora
bokstäver, inte vinnlägga oss om våra
inhemska anständighetsregler, vårt he-
derliga bondsvenska ansikte. Vi måste
oc,kså skaffa oss kunskap, mer kunskap
än 'n'åra statsråd har. och föra den llrr-r-

skapcn vidarc, och samridigr påpeka
förcnklingarna och historieförfalskning-
en som nu så energiskr sprids från
\Washington. I jämfrjrelse med detta är
r,år marknad i Mellanvästcrn ett obe-
tydligt kapital.

När Pastemak upplevde sin svåra
stund och stämningen var upphetsad
också här, förklarade en av våra aka-
derniledamciter, herr Martinson, att han
var beredd att riskcra vad som helst.
Han riskerade ingentirrg, och på samma
sätt riskerar vi, vi som är här och den
svenska regeringen och den svenska na-
tionen, ingenting. Vi skulle kunna bör-
ja med en liten handling. Vi har redan
sagt, genom Olof Palme, att detta an-
går oss, att vi är intresserade, samt att
sociala revolutioner in,te bör bekämpas
med en krigsmaskin. Vi kan sträcka oss

två, tre steg längre och fortfarande inte
riskera någonting. Vi kan erkänna
Nord-Vietnam, så som vi erkänner Syd-
Vietnam. (Det är en handling som skul-
le kosta oss mycket mindre än arr er-
känna Osttyskland.) Der skulle åtmin-
srone visa att vi inte gick i ledband.
Det skulle också ge Nord-Vietnam en
liten legitimering. Nord-Viernam exi-
sterar inte för de flesta länder, och där-
för är det lätt att säga f<jr \Washington
att ctr förhandlingsanbud inte nått
fram eller inre var värt att tagas på all-
var eller tyvärr kom mitt under pågå-
ende valkampanj.

Vi skulle genom en liten handling nå-
got liter begränsa entydigheten i värl-
den, och samtidigr - vågar vi? - ge
oss själva ert nytr anletsdrag.
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Dick Urban llestbro:

!"- ställdhet I klbbutzen?Fm!

Inspirerade av samma anda som skapade den ryska revolu-

tionen kom i olika vågor stora grupper av unga sionister

från Europa rill Palestina med föresatsen att bygga upp ett

socialistiski idealsamhälle. Förutom den okuvliga viljan att
med bara händerna få öknen att blomstra förde dessa grupper

med sig en kanske ännu absurdare önskan att förverkliga sina

socialis.-tiska ideal, som även omfattade jämställdhet mellan

män och kvinnor:. Det har ofra frarnhållits att denna jäm-

ställd,het var en ekonomisk nödvändighet, en följd av de hår-

de villkor som pionjärlivet innebar. Det kan emellertid

knappast ifrågasäitas arr jämlikhetsidealet spelade en helt

,lal"stlnd;g o;h avgörande roll vid grundand_er av de flesta

kibbutzer.rr. v.r..anerna ville till varle pris bryta med den

borgerliga, patriarkaliska rniljö som de kände från sina för-
älci;he;. M.r, pionjärlivets primitiva forhållanden var också

en viktig orsak för lika hårda Villkor för kvinnor och män.

Idag kri kibbutze' r,isa upp ert betydande vdlstånd och

körisrollsmönstrer finns trots detta kvar i sina huvuddrag.
Vissa ,'revisionistiska" förändringar har ägt rum, men ändå

finns det få san-rhällen som kan visa upp samma grad av likhet
i behandlingen av könen son-r kibbutzen.

Bland vereranerna var det alltså ett imperativ att arbets-

uppgifter och andra samhällsfunktioner skr,rlle tilldelas, inte

"f,;; arv eller kön, utan efter individuella egenskaper ocl-r

färdigheter. I viss harnesk till de kommunistiska staterna bru-

k". fibb.rtzniks skryta med att vara de enda som förverk-

ligat den komn-runistiska prir-rcipen: "Från var oc,h en efter

hln, förmåga, till var och en efter hans behov". Ätminstone

vid kibbutr..rr födelse var denna ledstjärna, enligt samstäm-

miga uppgifter, en princip uran prutmån. således arbetade

k"i""oi"" ute på fältet sida vid sida med männen och satte

en ära i att utfbra samma fysiska prestationer som de. Kan-

ske förleddes många kvinnor att anstränga sig utöver sin för-

måga. I varje fali havdar många atr veterankvinnorna led av

det tunga arbetet och att kibbutzen så småningo,m var tvung-

en att årretgå till ett mera "naturligt" system' Att männen

också led talar man däremot om med mera stolthet.

FAMILJEBANDEN STARKS

Vid kibbutzens grundande valde man att accePtera familjen

som grundenhet för samhällets uppbyggnad. Inom de mest

uä,rrtärro.ialistiska kretsarna diskuterades ett tag f amiljens

r.rpplösning, rnen den radikalismen stannade i salongen. Idag

k;; man få se en så framstående kibbutzsociolog som dr

Darin-Drabkin utan längre utläggning fastslå att familjen

är samhällets urcell. Samtidigt som man avskaffade ekono-

miskt beroende mellan barn och föräldrar och antog en syn

på barnen som tillhöriga hela samhälle't gick -man 
in för att

,rä.rn orn familjegemenskapen och förstärka kontakten mel-

lan barn och föråldrar. Trots att två viktiga karaktäristi'ka

för den traditionella familjen avskaffats (ekonomisk gemen-

skap och gemensam bostad) har familjen således inte upp-

lortr. I stäfet har det visat sig att familjebanden ur viss syn-

vinkel är betydligt. starkare i kibbutzen än annorstädes. Psy-

kologer har å"empelvis funnit att kibbutzbarn är positiva_re

till slna föräldrar än motsvarande grupper av barn i vanlig

nukleär familj. I början tillämpade somliga veteraner poly-
gami, -en d.r, dominerande andan var tämligen puritansk

åch -onogam. Idag är troligen såväl skilsmässor som otro-
het ovanligare i kibbutzen än utanför. Man kan skönja ett

tilltagande-giftermålsraseri och en viss undantagsställning för
de .Å"*rtående. Man bör inte glömma atr den judisk-patri-

arkaliska traditionen antagligen fortf arande har eLt starkt

grepp om israelernas tänkande och arr exempelvis en så en-

kel-saL som bostadsutformningen kan låsa prin-rärgruPpernas

kontaktmönster inom en snäv ram.

KIBBUTZENS UPPFOSTRINGSSYSTEM EN SUCCE

Den kollektiva barnuppfostran har naturligtvis 'bidragit till
atr ge kibbr.r,tzens familjeliv sin speciella karaktär och ar

självtlart en viktig förutsättning för kvinnornas frigörelse.

Man gör emellertid ett misstag om man tror att kvinnornas

Barnsleötershan ocb t'örskollärarinnan har hand om kibbwtzbarnen

större delen art dYgnet.
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frigiirelse var der cnda skälet fijr kibburzcns kollektiva barn-
uppfostran. De socialistiska idealen innefattade en stark tro
på gruppfostran och uppfostringsfrågor har intagit en cen-
r.raI plats under hela kibbutzens utveckling. Idag är olika
psykologiska forskare tämligen ör'erens om att kibbutzens
uppfostringssystem är något av en succd. De studier som
gjorts på kibbutzbarn visar få av de allvarliga defekter som
samhällsbevarare runt om i världen varnat för. I stället har
man funnit ett flertal egenskaper som de flesta skulle anse
högst positiva. Det bör också påpckas att kibburzens barn-
institutioner inte kan jämföras mecl våra daghem och leks,ko-
lor eftersom dc inte tillkommir som ntjdhjälp för föräldrarna

;:ä.;:,.r 
gruncllig överläggning om vad som är bäsr för

I dcn svenska kibbutzdebatten gör man på vissa håll stor
sak av det faktum att föräldrarna ibland vill ha sina barn
hos sig på natten. Såväl nrotståndare som anhängare av denna
ordning framhåller emellerticl starkt atr "föräldrasovander"
inte innebär uppgivande av gruppfostran. Den kollektiva
uppfostran håller de flesta mycket starkt på vare sig de är
anhängare av "föräldrasovande" eller "barnhussovande". En-
dast 1O av de 230 kibbutzerna har infört föräldrasovande och
clå efter myc.ket divergerande principer: i vissa kibburzer för
de äldre barnen och i vissa endasr för de yngre.

Ätminstone efter amningsperioden kan således mödrarna
sägas ha samrna ställning som övriga medlemmar. Barnen
är i barnhusen, maten i matsalen, tvätten i tvätteriet och
kläderna i klädförrådet, varför det inte finns någon anled-
ning för 'kibbutzhustrun art sranna hemma. På vissa håll kan
det dock hända att de återstående minimala hushållsbestyren
tas som ursäkt för att låta en kvinna ibland slippa undan
med färre arbetstimmar. I somliga kibbutzer har man gått
så långt som rill generell arbetstidsförkortning för kvinnor
och det oberoende av civilstånd, barnantal eller individuella
egenskaper; etr steg som till och med är för reaktionärt för
de flesta svenska borgarc. Vicl diskussionen med kibbutzniks,
speciellt de unga, framgår också att de flesta förutsätter att
modern har mcr ansvar för barnet än fadern och att det är
viktigare för en man iin för en kvinna atr urföra sitt arbete
vä1.

JAMSTALLDHET I FORHALLANDE TILL BARNEN

När det gäller jämställdheten i förhållande till barnen
kan man säga att det förhåller sig ganska bra. Efter arbetet
hämtar föräldrarna sina barn från respektive barnhus och
familjen samlas på verandan eller gräsplanen utanför föräldra-
hemmet för att verkligen ägna sig åt varandra ända fram
till läggdags. Inga hushållsbestyr, läxövervakning eller lik-
nande som kan störa samvaron. Alla sammanträden och kul-
turella aktiviteter är förlagda till efter barnens läggdags. De
frustrerande och fostrande plikterna sköter barnträdgårds-
lärarinnan eller (i ännu högre utsträckning) de äldre barnen
om. Det enda som förenar barn och föräldrar är således det
ömsesidiga vänskapsförhållander. Det förefaller mycket tro-
ligt att tiden för verklig s a nr \r a r o mellan barn och för-
äldrar är längre än i erempelvis ett svenskt hem där modern
ofta är så lbunden vid sitt barn att hon aldrig kommer på
tanken att verkligen umgås med det.

Kibbutzpappans drg d,r också uppgjord så att han skall
kunna umgås med sin familj osrört. För en svensk mans-
emancipationist är det en ren fröjd arr en eftermiddag {lanera
runt i en kibbutz och se alla pappor (och även andra män)
pyssla eller busa mc,d barn i olika ålclrar. Vid läggdags tar
mamman det ena barnet och pappan det andra och tågar iväg
till var sitt barnhus där ofta en uppsluppen godnattceremoni
vidtar.

MANGA FöRDOMAR KVAR

Dessa lycklig förhållanden bör dock inte förleda någon att
tro arr kibbutzen lyckats bryta ner könsfördomarna helt

Fortsättning på sidan 17

På et'termiddagen samlas

Barnet står i centrwm ocb

hela familjen t'ör att ,uard tillsammans.

t'öräldrarna är dem till lags.

V indr,wr.,e plockning
avsleytt. Diskning

är ett typiskt kr;innoarbete ocb är allmänt
är däremot ett typiskt manligt yrke.
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au Ursula Eberle

Den som hor vistots i Berlin och inte hoft möjlighet ott besöko

Berliner Ensemble för könslon ov ott ho försummot någonting.

Vorje teoterölskore könner till denno teoter, som ör sö intimt

förbunden med tvö nomn - Bertolt Brecht och Helene Weigel'
"Die Weigel", en ov århundrodets störsto tysko skådespelerskor,

ffi

ffi

ör på sommo göng teoterns chef, Hon ör könd långt utonför

DDR:s grönser och behöver ingen "publicity", Hon gör intryck ge-

nom sin scenpersonlighet, genom sin vördighet och mönsklighet

och sin bekönnelse till sociolismen. Hennes mon, Bertolt Brecht,

hor beskrivit hennes utstrålning med orden: "Teoterns nyo tidsöl-

)
I

Helene '\Yeigel som fru
Flinz i homedin med
s(7mmd ndfttn sorn applörts
av Berliner Ensemble.

Helene'Weigel reciterar
vid en Brecbtsammankomst
t'ör barn (ovan t.b.)
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der börjode nör "Mutter Couroges" töltvogn rullode in pö det
ödelogdo Berlins scen. Ett och ett lrolvt år senore, idemonstro-
tionstöget den försto moj, pekode mödrorno ut 'Die Weigel' för
sino born och völsignode freden."

Allo sino storo kvinnoroller hor Bertolt Brecht skrivit för henne.
Nör mon tönker pö henne ser mon somtidigt fromför sig Mutter
Couroge, Fru Corror, Pelogeo Wlossowo frön Gorkis "Modern"
och den judisko kvinnon i"Tredje rikets frukton och elönde". Mon
ser fromför sig den foscineronde kvinnon med sin körvo skönhet,
de kloko, vönligo ögonen, den mörko, föngslonde rösten och oll
hennes chorm.

Som sextonårig skolflicko lömnode Helene Weigel lyceet i Wien
dörför ott rektorn hode förbjudit henne ott ho med sig Heinrich
Heines diktsomling "Buch der Lieder" till skolon. Trots föröldror-
nos motstönd blev hon så småningom sködespelersko och redon
efter tre mönoders teoterstudier, fick hon sitt försto engogemong
iFronkfurt om Moin. Senore kom hon till Stootstheoter iBerlin
dör hon lörde könno Bertolt Brecht, Ären 1925 och 1926 spelode
hon hos Mox Reinhordt, den tidens frömste tyske teoterledore, på

Deutsches Theoter i Berlin.
Mötet med Brecht förde hennes liv in på nyo bonor. Hon löm-

node den troditionello teotern oclr sin borgerligo publik och er-
övrode en ny publik, err proletör publik. Hennes mon kollode det-
to: "Helene Weigels nedstigonde till öron". 1932 spelode hon
för försto göngen Pelogeo Wlossovo i Brechts "Modern".

Nör nozisterno hode iscensott riksdogsbronden i Berlin lömnode
hon tillsommons med sin mon Tysklond och upplevde de bittro
åren i emigrotion. Osterrike och Schweiz blev de försto stotioner-
no. Dörefter tillbringode fomiljen Brecht nögro lugno ör iDon-
mork. "Die Weigel" göstspelode då iPoris med en ensemble
emigrerode Berlin-orbetore. Nör nozisterno hotode ocksö Don-
mork fortsotte fomiljen Brecht vio Sverige, Finlond och Sovjet-
urrionen till Ameriko. En Iånq rod smörtsommo erforenheter vön-

tode dör böde diktoren och sködespelerskon. I drömfobriken Hol-
lywood fonns det, med undontog för en mycket obetydlig roll, ingo
uppgifter för "Die Weigel". Men trots ollt vor desso år ovgö-
ronde för skådespelerskons konstnörligo utveckling.

Hennes storhetstid börjode med öterkomsten till Tysklond. Un-
der hennes ledning uppnödde Berliner Ensomble, som ligger i

stodens centrum nöro Friedrichstrosse, den eno fromgöngen efter
den ondro. Hon leder oss inte boro med sitt intellekt uton också
med hjörtot, söger hennes medorbetore. Den godo kontokten
med personolen och förstöelsen också för skådespelornos, scen-
orbetornos och de övrigo medorbetornos vordogsbekymmer ör
betecknonde för mönniskorr Helene Weigel. Hennes 65-örsdog i

moj 1965 vor en festdog för ollo. Sködespelerskon hor fött flero
högo utmörkelser ov DDR:s regering och hon hor utnömnts till
prof essor.

14 utlondsturn6er som bl,o. gått till London, Wien, Worszowo
och Moskvo, till Leningrod, Prog, Stockholm och Helsingfors, till
Budopest och Bukorest hor medfört stöndigt nyo fromgångor. I

ougusti 1965 göstspelode teotern på nytt iLondon med 22 före-
stöllningor på den brittisko notionolteoterns troditionsriko hem-
moscen, "Old Vic". Londonpressen betecknode göstspelet som

årets storo teoterhöndelse. Times skrev: "Det vor den mest över-
tygonde reklom för livet på ondro sidon som hittills skådots idet-
to lond."

Fromstående utlöndsko förfottore, regissörer och sködespelore
kon röknos blond Berliner Ensembles stöndigo besökore. 1962 vor
t. ex. Vittorio de Sico en entusiostisk åsködore ov Tolvskillingsope-
ron och Arturo Ui.

Våren 1966 reser Helene Weigel med sin ensemble pö ett göst-
spel till Moskvo. Hösten 1966 kon konske Berliner Ensomble också
hörsommo den ör efter år förnyode inbjudon till ett göstspel vid
Biennolen i Venedio.
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Som ett opropå till den svensko debotten

om fomilien citerqr vi i detto och nösto nummer

ov vår tidning ett por ovsnitt ur den köndq

engelsko förfottorinnon Do r is Less i n g s

romon "Den femte sonningen",

Richard kom in i rumme't. Han var i
medelåldern men såg yngre ut med sin
jämna solbränna efter en försommar-
semester i Italien. Han var klädd i snäv
grl sportskjorta och nya lätta byxor.
Yarle söndag äret om, sommar som
vinter, var Richard Portmain klädd
som en friluftsmänniska. Han var med-
lem av ett flertal passande golf- och
tennisklubbar men spelade bara nd.r af-
färerna påkallade det. FIan hade en
sportstuga men skickade farniljen dit
ensrm utom de gånger då det kunde
vara lämpligt att inbjuda affärsvänner
över en weekend. FIan var en stadsmän-
niska ut i fingerspersarna. Sina lördagar
som söndagar ägnade han ät att gå från
klubb till pub till bar. FIan var en gans-
ka kortväxt, mörk, kraftigt byggd, näs-
tan fetlagd man. Hans runda ansikte
som var charmfullt när han 1og blev
trilskt på gränsen till vresighet när han
inte log. Hela hans bastanta person med
det framskjutna huvudet och den fasta
blicken hade ett uttryck av envis be-
slutsamhet. Otåligt räckte han nu Molly
nyckeln som var löst inlindad i hennes
röda scarf. Hon rog emor den och lät
det mjuka materialet glida mellan sina
kraftiga vita fingrar. "Jasså, du ska ut
och lapa lantluft, Richard?" sa hon.

Han var förberedd på en pik av just
det slaget och nu log han stelt och ki-
sade mor det bländande solskenet. När
han upptäckte Anna gjorde han en ofri-
villig grimas, nickade stelt och slog sig
snabbt ner i andra ändan av rummer.
Så sa han: "Jag visste inte att du hade
en gäst, Molly".

"Anna är ingen gäst", sa Molly.
Hon väntade med flit tills Richard

hade hunnit se dem ordentligt där de
satt idolent utsträckta i solskenet och
betraktade honom med välvilligt spör-

iande min.

1,2

"Vin, Richard?" undrade Molly. "Ol?
Kaffe? Eller te kanske?"

"Gm du har en whisky skulle j^g
uppskatta det."

"Står bredvid dig", sa Molly.
Men sedan han klargjort sin masku-

lina smak satt 'han kvar i stolen. "Jag
ko'm för atr diskutera Tommy". Han
kastade en blick på Anna som slickade
i sig det sista av sina jordgubbar.

"Men du har redan diskuterat det
här med Anna efter vad jag har hörc,
så nu kan vi diskutera det alla tre."

"Anna har alltså . . ."
"Ingenting", sa Molly. "Det här år

första gången vi hafr möjlighet art
t räffas. "

"Jasså jag kommer och stör er första
förtroliga lilla pratstund", sa Richard
med ett allvarligt försök att vara god-
modigt överseende. Men han lät so,rrl efr
viktigpetter och de båda kvinn,orna be-
svarade det med att se roat generade
ut.

Richard reste sig häftigt.
"Ska du redan gå?!" undrade Molly.
"Jag tänker ropa på To'mmy." Ffan

hade redan fyllt lungor,na för att ut-
stöta det myndiga rop som båda vän-
tade sig då Molly hejdade honom rned:
"Skrik inte på honom Richard. Han är
inte någon liten pojke längre. Förres-
ten tror jag inte han är inne."

"Visst är han inne."
"Hur vet du det?"
"För att han tittade ut geno'm fönst-

ret en trappa upp. Det förvånar mig
att du inte ens vet om din son är inne
eller ej."

"Varför det? Jag springer inte och
val<tar honom.

"Det är nog gott och väI, men vart
har du kommit med det?"

De såg nu på varandra med öppen
fientlighet. Som svar på hans "vart har
du kommit med det" sa Molly: "Jrg

tänker inte diskutera hur han borde ha
uppfostrats. Låt oss vänta tills dina tre
barn har vuxit upp innan vi sätter po-
än9."

"Jag har inte kommit för att disku-
'tera mina tre barn."

"Varför inte? Vi har diskutera[ de,m

hundratals gånger. Och det har väl du
och Anna också."

Det följde nu en paus under vilken
båda behärskade sin ilska, förvånade
och oroade över att den reCan hunnit
bli så stark. Mollys och Richards histo-
ria var följande: De hade träffats 1935.
Molly var djupt engagerad i det republi-
kanska Spaniens sak. Det var Richard
också. (Men som Molly brukade påpe-
ka, då han talade om detta som ert be-
klagligt förfall till politis,k exotism:
"Vem var inte det på den tiden?")
Portmains, en förmögen familj som helt
förhastat utgick atr detta var err bevis
för permanenta kommunistsympatier,
hade dragit in hans appanage. (Som
Molly uttryckte det: "Kan man tänka
sig inte ge honom en enda penny!"
Richard var givetvis överlyoklig. De
hade aldrig tagil honom på allvar för-
ut. Med stöd av detta skrev han genast
in sig i partiet.) Richard som inte hade
något annat än ännu oupptäckt talang
att tjäna pengar försörjdes av Molly i
två år medan han skulle lära sig att bli
författare. (Molly 

- naturligtvis några
år senare: "Kan man tänka sig något
mera banalt? Men det är klarc arr
Richard måste vara slätstruken i allt
han företog sig. Varenda en skulle bli
stor författare - utan undantag! Kän-
ner du inte till spöket i den kommu-
nistiska garderoben den verkligt
förfärliga sanningen? Det å.r den att
varenda en av partiets gamla stridshäs-

tar du vet, folk som man trodde
aldrig hade tänkt på annat än partiet i



åratal, varenda cn har ctt manuskript
eller en bunt dikter i en låda någon-
stans. Varenda en tänkte bli vår tids
Gorkij eller Majakovskij. Ar det inte
förskräckligt? Ar det inte rörande?
Misslyckade konstnärer. J.g är säker
på att det är beteckannde för någon-
ting, om jag bara visste v a d.") Molly
fortsatte på rent trots att försörja Rich-
erd flera månader efter det hon hade
län-rnat hono'm. Hans reaktion mor
vänsterpolitik, som kom mycker plöts-
ligt, samrnanföll med hans övertygelse
att Molly var omoralisk, slarvig och
bohemisk. Men till hennes lycka hade
han redan inlett en förbindelse rned
en flicka som trots att den var kort-
varig ändå blev så pass känd att han
vid skilsmässan inte kunde få vårdna-
den om Tommy, vilket han hade hotat
meC att kräva. Han återbördades i fa-
miljens sköte och accepterade der som
Molly med ett lätt förakt kallade för
"ett jobb i city". Hon hade inte ens nu
en aning om vilken mäktig man Richard
hade blivit i och med att han accepte-
rade samhällställningen som sin arvedel.
Richard hade sedermera gift sig med
I\zlarion, en mycket ung, varm, behaglig,
stillsam fliclia av relativt god familj.
De hade tre söner.

A4olly som var begåvad i så många
olika riktningar ägnade sig under ri-
den en smula åt dans - men hon hade
strängt tagit inte rätta kroppsbyggna-
den för en ballerina. Hon gj,orde etr
sång- och dansnummer i cn revy men
tyckte att det var för ytligt. Hon tog
lektioner i croquis men slutade med
det när kriget bröt ut. Därefter arbe-
tade hon som journalist men gav upp
journalistiken för afi a;gna sig åt kultu-
rell verrksamhet inom kom'munistpar-
tiet och drog sig ur det av samma skäl
som andra - det var så dödande trå-
kigt att hon inte stod ut med det. Se-
dan blev hon skådespelerska i andra
planet och hade efter åtskilligt lidande
fönsonat sig med tanken att hon i själ-
va verket var en dilettant. Hennes käl-
la till självaktning var att hon inte -som hon uttryckte det - hade gett upp
smugit in i tryggheten. In i ett tryggr
äktenskap.

Och hennes hemliga källa till oro var
Tommy om vilken hon utkämpade en
segsliten batalj med Richard. Han tyck-
te speciellt illa om att hon hade resr
bort på etr år och låtit pojken sranna
hvar hemma och sköta sig själv.

Nu sa han harm'set: "Jag har träffat
Tommy en hel del under det senasre
året när du lämnade honom ensam. . ."

Hon avbröt honom: "Jag fönsöker ju
hela tiden förklara det 

- 
jag tänkte

igenom alltihop och kom underfund
med att det skulle vara nytrigt för ho-
nom att vara ensam. Varför pratar du
alltid om honom som om han vore en
barnunge. Han hade fyllt nitton, dispo-

nerade ett bekvämt hus och hade peng-
ar och allt annat ordnat."

"Varför medger du inte att du l-rade

kolossalt roligt när du kuskade om-
kring i Europa utan Tommy som en
black om foten?"

"Visst hade jag roligt - varför skul-
le jag inte haft. det?"

Richard skrattade, ett högt och obe-
hagligt skratt, och Molly sa otåligt:
"Ä för Guds skull, der är klart jag var
glad över att vara fri för första gången
sedan Tommy föddes. Varför inte? Och
du själv - du har Marion, den präk-
tiga lilla hustrun som år bunden till
händer och fötter av pojkarna medan
du gör som du behagar. Men det är för-
stås en helt annan sak. Jag försöker ju
hela tiden förklara det och du hör ald-
rig på. Jag vill inte atr han ska växa
upp till en sån där förbas,kat moders-
bunden engelsman. Jag ville art han
skulle bryta sig loss från mig. -[a, skrat-
ta inte, men der var inte bra att vi båda
var tillsammans här i huset. Vi var all-
tid så tätt inpå varann och visste all-
ting som den andre gjorde."

Richard gjorde en irriterad grimas
och sa: "Ia, jag känner till dina små
teorier på den punkten."

Varvid Anna sköt in: "Der är inte
bara Molly - alla kvinnor jag känner

- 
j.g menar verkligen kvinnor, är oro-

liga för att deras söner ska växa upp
som . . . de har haft goda srkäl att oroa
e1('"^b'

Richard riktade nu en fientlig blick
mot Anna, och Molly iakttog dem noga.

"Som vad då, Anna?"
"En smula olyckliga i sitt sexualliv

kanske", sa Anna ljuvt. "Eller skulle du
vilja påstå att det är en alldör stark
överdrift, hmmmm?"

Richard rodnade, djupt och oskönt.
Så vände han sig till Molly och sa:
"Nåja, jag påstår inte att du rnedvetet
gjorde något som du inte borde göra."

"Tack."
"Men vad tusan år det fel på poj-

ken? Han har aldrig tagit en ordentlig
exanen, han ville inte till Oxford, och
nu sitter han bara och grubblar och . . ."

Både Anna och Molly skrattade högt
åt ordet grubbla.

"Pojken oroar mig", sa Richard. "Det
gör han faktiskt."

"Han oroar mig också", sa Molly
försonligt. "Och det var det vi skulle
diskutera, inte sant?"

"Jag erbjuder honom det ena efter
c{et andra. Jrg tar med honom över-
allt c{är han kan tråtrfa folk som han
kan ha glädje av."

Fortsättning på sidan 16
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lseborg

stlrg;l, hände det sig att clen fula iln,ast-
häxan Ron-rba-Romba kom svävande på
sin kvast över Liliedalen. Barnen fort-
satte sitt spel därnere, de kunde ju rakt
inte vcta, att själva Romba-Rornba flög
omkring i skyn och tittade på dem; för
häxan hade den vanan att göra sig osyn-
lig när hon liom i närheten av männi-
skor. Och så gott var det, f örresren,
för anr-rars hade ju barnen sprungit in
till sitt.

- Eller också hade luftvärnet i trak-
ten skjutit ner henne, det är så klart,
sa Svantc.

- 
'fog hon Sanningens pärla, und-

ruclc Kall-Olle.
_- Dct gjordc hon, sa mormor. När

hon f lög därurppe i lufte n f ick hon
plirtsligt sc, att Dagg-Lisa hade glömt
hvar sitt trollsjö på en rosenbuske.

Vart hade Dagg-Lisa gått? sa

Anne-Gull. Hacle hon gått och badat?

- N.'j, sa mormor, hon hade gått
fiir ;1tr r,ara mecl i iilvdanscn i skoes-
brynct.

Dct var slarvigt av henne att
glön-rr-r-ra kr,'ar trollspöet, sa Svante.

- Mi", lite tanklösr var det väI, sa

mormor. Men nu måste ni vara tysta,
b:rrn, för annars kan jag inte berätta
min saga.

Barnen lovade att var:1 tysta. Och så

fortsatte mormor.
Romba-l{omba tog Sanningens piir-

la och flög upp i en talltopp för att
titta på den fina tingcsten.

- It{insann, kraxade kvasthäxan, har
jag ir-rte funnit Sanningens pärla. Det
'n'ar då frjr rart. Nu flyger iag genast
bort till rnin gode vän, gubben Lögn,
och säljc'r pärlan åt hononr, så får jag
bra bctalt.

- Kära hjärtanes, sa Lasses nlamma
när klockan slog åtta, är inte barnen
hemkomna ännu. Lasse lovade ju att
säga till barnen att vara inne klockan
sju. Och så gick Lasses mamma och glän-
tade på gardinen och kikade ut mellan
pelargor-rion'ra, sor-n lyste och doftade i

fönstcrsmygerl. - Äcii, åsli, åcli, srr Las-
ses rnamma och riste på huvudct, åck,
åck, åck, håller di ännu på och lekcr.

Och så gick mor ut till barnen och sa:

- Varför irommer ni inte in, barn?

- Nähej, sa Olle, som r.ar elva år
och hadc egen klocka, vi ska inte kom-
11111 in fijrra"n h,rlv tio, det har Lasscr

sagt.
Då sprang Lasscr raka l,;igcn in i stlrs-

kammaren och gömdc sig bakor-n siing-
en. Där låg han och skämdes. Ja, hen
skämdes så att han grät. och eftersc-rr-n

han ändå grät, så grät har-r riktigt or-
dentligt. Men Lasse fick ingen n-rat dcn
kvällcn, därför att han hade talat os:ln-
ning.

När Dagg-Lisa l,.on-r tillbalia tili ro-
senbusken och f ann att he nne s pärla
var stulen, blev hon nräkta beclriivad.
Nu hade en lögn sagts i Liljeclalen och
det var illa nog det.

Men en som inte grät var den fr-rla

häxan Ron-rba-Romba. F{on satt på :iir
kvast och skrattade och kraxade och
hade väldigt livat. Men rned ens blev
hon allvarlig. Hon kändc att pärlan
likson'r brände i handen, och när l-ror-r

flyttadc den över i andra handen, lyste
den till med ett sådant starkt sken, att
hon sånär hade förlorat synförmågan.

- Fy på dej, din otäcking, morradc
kvasthäxan Romba-Romba.

Mcr-r de orden brydde sig Slnningens
pärla inte ett dugg om. Hon br:indc
häxan i dcn andra handcn ocliså, så cict
blev ingen Annan råd för Ronrbrr-Rom-
ba än att putta ner pärlan i kaffcpan-
nAn, sorrr hängde över kvastskaftet. Diir
låg nu den stackars pärian i kaffesunr-
pen. Men hon lyste i alla fall där hon
låg, för hon var en äkta pärla.

När klockan \/Ar tolv på natten snriig
sig Lasse r,rr husct. Han såg först eft.'r
att nror so'n, och scn smet hln ut.

När pojken liom ut i förstugan snrr-

vade han på något och fi;ll på näsan.
"Ojojoj", tänkte Lasse, "nu vaknar

väi mor". Han r'ågadc knappast andas

medan han lyssnade. Nej, mor vaknade
inte och det tyckte pojken var skönt
för han kände hjärtat i halsgropen, oc-h

det var inte så trevligt. Lasse såg efter
r.ad han hade snavat på de't var
fotbollcn.

- .fasså, var det vara du, nin vän,
sa Lasse.

- Jag är ingen vän n-red dej, sa bol-
len, för du är en lögnare.

Hå-hå-ja-ja, suckade l-assc, j.g
r.r-råttc vara en rysligt dålig pojke.

- [aha, det iir du allt, rnente fot-
bollen. Och så hoppade han upp och
srnällde pojlien på näs:rn.

När pojken kom ut på gården stod
månen högt på himlen. Månen r,ar inte
på något vidare gott humör, och där-
för räckte han ut tungen åt Lasse. Lasse

tänkte räcka ut tungan han också:, men

Mormor Stina berättar
av Harry

- Det var en gång cn pojkc sonr hette
Lasse, berättade mormor. Han var åtta
år, precis som Kall-Olle, och han var
en riktig odygdspåse.

- Precis som Kall-Olie, insköt Svan-
tc.

- Pjetit tom Tall-Ollc, härmadc. Liil-
Byttan och pekade finger.

- Jr, nästan, sa mormor och fort-
satte: - Lasse bodde med sin mamma
i en socken som hette Liljeclalen, och
i den socknen brukade man aldrig ljuga.

- Varför det? sa Ar-rn-Gull och höll
upp Pian så ett dock;'Ln skr.rlle hiira or-
clentligt.

- Naj, sil mornror, clct frlltl'ts clt gocl
ic sor.r.r skyddade alla nrcd sitt trollspir.

- Vad hettc' hon? sa Kall-Ollc,

- Dagg-Lisa, sa monror.

- Hur såg det där trollspör ut cgcnt-
ligen? undrade Svante som villc veta
hur allting var gjort.

- Äh, dct var ett fint trollspii nrå
r-ri tro, sA mormor. S jälva spiict var
gjort av en månstrålc och i toppen på
spöet gnistrade och lyste en dian-rant.

- Diamant? Va ä de fijr någe? sa

Anna-Gull.

- Asch, sa Kall-Olle, det vct du väI.
Mamma har ju en diamant i sin ring.

- Jasså, den som hon har köpt på
I1PA, sa Ann-Gull.

- Just den menar jag, sa K:rll-Olle
oc,h såg viktig ut fiir att han visste vad
en diamant vår.

- Det är ingen riktig cii:rnrant, sa

Svantc, det är en imitation.

- Va ä en imitation, undradc Anna-
Gull.

- Dct är något sc'rnr intc iir äkta r.a-
ra, sa mormor, men Dagg-Lisas dianrant
var äkta vara, ja, dcn kristallen v:lr rc-
r-rast bland de rena, och därför kalll-
des den "Sanningens piirla". Och henr-
ligheten rned den pärlan var den, att
så länge den satt kvar på toppen av
Dagg-Lisas trollspö, kunc-le ingen lrign
bli sagd i Liljedalen.

Men en kväll när barnen höll på att
spela fotboll på planc'r-r utanfcjr l-11ss€s
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Fiirst cn sAnrnri'rl fin historir:
I',rr poliskonstapei kommcr fyr:r trrrp-

por Lrpp i ett hyreshus. H;rn rir-r*cr på
clörrcn till en viss liigenhet, och niir
den öppnas, sägc1 han så här: "Irn man
vid namn Schubert skall ha blivit miss-
handlad här i lägenheten".

Den son-r iippnadc clörren såg f recl-
lig ut och verkacle inte r'ålclsam på nå-
sot 'sätt. Misstagec klaracles upp så små-
ningom. Någon Brannes nerver hade
stre jkat r.icl åhöranclet ev pianoklink.
och clenr.re någon hacle i sin nöd ringt
till polisen, sonl tagit ann-rälan helt bok-
stavliet.

Man kan ta clet från en annan svn-
pr-rniit också.

en man uid namn Schubert., "
På sistr ticlcn har clet blivit allt van-

liga rc rn ecl s m å, snr å rad ioappa rat cr,
:;or.n folk biir n-rcci sig till och n'red, fiir
ett iutc ett iigor-rblick vlra t\/Lrn!a1111 iltt
tuncll,arrr clen poprnusik, sclnr strömmar
ur cless hålighcter. Ibland är clet inte
bar;r. pop heller, trtrtn "vecker" nrlrsil<,
s()lr-r spel:'ts.

Mo-r hur?

.fu nrinclrs:rpprretc:rnl iir, c{css minrl-
rc iir clennr frirmåga att bärrl franr to-
ner, från cle djupaste till de högst;r. Så-
dana där små mottagare, ibland inte
större än en stor tändsticksask, ,kan vara
utmärkta på många särr, till nyheter,
ticlgivning och annat nyrtigt, nren vad
jag vill säga mecl det här är, rrr vi inte
i ticl och otid ska låta dern återge musik.
Det blir ju ett hån mot allt vad musik
heter, inte bara klassisk och "fin", nej,
också "vardagsmusik", som vi piggar
opp oss med vid städning, disk etc. Är
vi så räclda för tystnaclen, atr vi måstc
ha det där skrällanclc't på gång jämt?

Lrge t ont om popmr.rsik. Schubert
li..-n ju s;ä1;as ha varit en av sin ticls "tio-
i-to;-rp-artister". Blar-rd Ileethoven, Mo-
zrrt, Flayclr-r, Ilrrch och anc.lra. Men när
n-r;rn sliulle spela clenr, sä hirc{e man ett
piano eller två, cn fiol, en cello, eller
ociiså sjöng nrrn. Det var levande mu-
sik" Och om än någon amatiir satt och
"rr-risshancllaclc" noterna, så var clet h,'rns

cnsali istort sctt, dct r.lr fiirrcsten intc
så lytt i huscn sonl nu.

Men transistormusik är väl värre
misshandel än så.

För att återge musik fordras en viss
förmåga hos app:rraten att ge ifrån sig

oliktr klangtärg, något som de minsta
totalt saknar. Vi får ett tonlöst slam-
mer i ställc't för musik. Där står en så-

clan där liten otäcking och väser fran.r
den gamla vackra "La Paloma".

Det är mycket synd om musiken.

.lrg :ir erg i cleg.

Chi-yuan

kvinnornq om somhöllet
Fortsättning irån sic{an 5

bildningsrnöjligheter togs vid riksdagen
1865-66 då kvinnor fick rätt atr srudera
vid universitet och av!ägga examen. Under
årens lopp har det ej sällan förekommit
att kvinnor varit r.ltestängda f rån kurser
vid ämbetsverk som kvalificerat för högre
tjänster. Numera sammanhänger kvarståen-
de diskriminering huvudsakligen mecl slen-
rianmässigt könsbestämd yrkesvägledning.

Civilrättslig likställighet för kvinnor
grundlades när den lika arvsrättens €ienom-
fördes år 1845. Nästa steg kom 1858 då
ogifta kvinnor blev myndigförklarade vicl
25 ärs ålder. 1919 fick kvinnor rösträtt och
valbarhet. De första kviirnorna kom in i
riksdagen 1921. Nu finns det omkring 40
kvinnliga riksdagslernamöter av totalt 380./)
Kvinnornas civilrättsliga likställighet är nu-
mera fullt genomförd hos oss.

Möjlighet för kvinnor att försörja sig
senom etiet arbete på samma sätt som män
har i vårt land varit svårare att nå. Den
är ännu cndast delvis förverkligad. Är 1846
fich kvinnor rätt att driva handel. 1853
fick de rätt att undervisa i mindre skolor"
Är 1909 öppnades statstjänster i princip
för kvinnor, först 1925 fastställdes "grun-
clerna" så att beslutet kuncle träda i krafr.
1958 öppnades de sista statsrjänsterna. de
prästerliga, för k vinnor.

Jämställdhet i fråga om försörjningsmöj-
lighet innebär även lika lön. Här släpar
kvinnorna efter både inom den lägre stats-
tiänsten och inom industrin. När full lika-
lön nu är i sikte beror det mest på arbets-
kraftbristen och mindre på våra egna strä-
vanden som i så många år varit av ringa
verkan.

Ett annat exempel på bristande likstäl-
lighet är kvinnornas koncentration på låg-
löneyrken. När det gäller de högsta tjän..
sterna måste man homma ihåg att mycket
få kvinnor före 1925 ansåg det lönt att
kvalificera sig för tjänster som i varje fall
ej stod öppen för dem. Nu har en ny gene-
ration hunnit bli konkurrenskraftig och
;nan ser att t. ex. antalet kvin riliga pro-
fessorer växer snabbt. Svårare är det att

förstå varför endast 20 av 8OO rektorer i
den obligatoriska skolan är k',,innor, vil-
ket Gudrun Lantz påpekar möjligen
iir kvinnliga lärare mindre benägna 

-än

män att byta undervisningen mot l(ontors-
;rrbete.

Att det finns så mycket fler kvinnor än
nrän i låglöneyrken har många orsaker.
Anda tills helt nyligen har långt flera flic-
kor än män nöjt sig med att gå direkt från
"folksholan" till något arbete med tanke
på att efter några år byta ut denna för-
sörjning mot äktenskap. Sann rlikt komrner
bristen på arbetskraft att leda till en ur-
jämning. Flickor kommer ätt lockas att
kvalificera sig för nya s. k. manliga yrken
med avancemangsmöjligheter. Det sägs nu
att "produktionstekniska förluster av kata-
strofala rnått är ett tungr vägande skäl när:
det gäller att bekämpa hrinsdiskrimine-
rinS;en". Man har anledning vänta sig att
situationen på arbetsmarknaden skall un-
derlätta reformer som hvinnor länge käm-
pat för.

En sådan reform är särbeskattning. Hur
länge skall vi ha kvar sarnbeskattningen
som "rätteligen hör hemma i ett förgång-
et (?) patriarkaliskt samhälle där mannen
var hustruns målsman och förmyndare".

Kanske skall vi nu äntligen få tillräckligt
mycket statsurderstödda vårdmöjlighcter
för barn från spädbarnsåldern upp till de
första sholårel r.

Kan vi hc,p:as på en verkligt kraftig
propaganda för att bägge föräldrarna skall
dela arbetet med hem och barn?

Hur länge dröjer det innan det blir all-
mänt erhänt att en far är lika viktig som
ert mor?

Om behovEr av hvinnlig arbetskraft
utanför hemmen kunde leda till en valfri-
het för föräldrarna att mellan sig efter håg
och f allenhet f ördela hemarbete och bar-
navård då vore ett stort steg taget i rikt-
ning mot ett människosamhälle.

Bland de omständigheter som fördröier
kvinnornas likställighet i samhället bör inte
minst framhållas den efterblivenhet ungdo-
men möter i veckopress och annonser. Här
är det kapitalstarha amerikanska inflytan-
det verkligen av ondo. Ava Helen Pauling
skrev nyligen i tidskriften Friendship Uni-
versal att kvinnans ställning i USA är säm-

re än i andra socialt framshridna länder.
Visst har vi mycket att vara tacksamma

för, vi kvinnor i ett land som Sverige år
1965. Vi är tacksamma för de pressröster
som allt oftare komrner till kvinnornas
hj:ilp. Vi är tacksamma och stolta över en
rad hunniga arga unga kvinnor som för
vår talan i böclier, artiklar och föredrag.
Vi är också tacksamma för de stora kvin-
nor i olika länder som banar väg - för
varje Alva Myrclal, för varje kvinnlig no-
pelpristagare.

Men trots allt kommer det att dröia
länge innan kvinnor får ett samhällsinfly-
tande i jämbredd med männen. Det finns
nämligen ännu inte en verklig allmän opi-
nion ens bland hvinnorna för ett männi-
skosamhälle.

Vi kvinnor vill ha fulla medborgerliga
rnittigheter - 

ja visst. Vi vill he lika lön

- naturligtvis. Vi vill ha samma möjlighe-
ter som män att välja det arbete sorn passar
oss så klart. Men varför vill vi allt
detta? Det är inte bara en trivsel- och
rättvisefråga. Vår likställighet är inte ett
siälvändamål utan främst en förutsättning.
Vi har en samhällsinsats att göra.

Eller är det inte så? Man kan tvista om
hur mycket olikheten mellan män och kvin-
nor i fråga om en enda kromosom bety-
der arrlagsmiissigt. Min gamla tes att skill-
na.den mellan individerna är långt större än
skillnaden mellan könen - bortsett från
f ortplantningsuppgiften håller säkert.
Men lika visst är att samhället lider skada
när hälften av dess medlemmar saknar in-
flytande eller har oproportionerligt litet att
säga till om. Det är numera självklart att
den s. k. arbetarklassen ska ha lika stort
inflytande som den s. k. intelligensen eller
de välsituerade. Vi böriar bli medvetna om
att rasdiskriminering och könsdiskrimine-
ring är samhällssjukdomar som måste be-
kämpas. Orn vi för den kampen energiskt
och framgångsrikt så ska det kanske visa sig
att Mrs Pauling har rätt när hon säger:
"Idag har kvinnorna rösträtt och kan vara
en politisk faktor att räkna med i de flesta
länder i världen. Kan kvinnorna återta
makten och skapa sunda förhållanden på
jorden? Jag tror att de kan det och att de
måste det. Hela mänsklighetens existens be-
ror på detta."/) I januari 1966 48 kvinrror i riksdagen.
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I:ortsättning f rån sit!tn l.]

Molly skrattade igen.
"Ja, skratta och håna du. Men efter-

som det nu är som det är har vi inte
råd att skratta."

"När du sa ha glädje av troc{de jag

att du menacle kiinslomässigt. Jag glöm-
mer alltid vilken liten uppblåst snobb
du er.

"Det skadar ingen att bli åthutad",
sa Richard med oväntad värdighet.
"Skäll på mig om du vill. Du har levt
på ditt sätt och j^S pä mitt. Det enda
j^S säger är att jag har möjlighet att
erbjuda pojken - 

j^, allt vad han vill
ha. Och han är helt enkelt inte intres-
serad. Om han gjorde något konstruk-
tivt tillsammans med dina likasinnaclc
vore det en annan sak."

"Du prat^r alltid som om jrg för-
söker hersa upp Tommy mot dig."

"Det gö1 du också."
Om du menar att jag alltid har sagt

vad jag tycker om din livsstil, dina vär-
deringar, din prestigejakt och allt det
där, då har du förstås rätt. Varför ska
jag behöva hålla inne med allt jag tror
på. Men jag har alltid sagt att du har
din far, du måste lära känna hans värld,
den finns där i alla fall."

"Storartat av dig."
"Molly uppmuntrar honom alltici att

träffa dig oftare, sa Anna. "Det vet jag
att hon gör. Och det gör jag också."

Richard nickade otåligt och antydde
därmed att vad de s a var betydelse-
1..lost.

"Du är så enfaldig när det gäller
barn, Richard. De tycker inte om att
vara splittrade", sa Molly. "Se på män-
niskor han lär känna genom mig
konstnärer, författare, skådespelare och
så vidare."

"Och politiker. Glöm inte kamrate,:-
na."

"J^, varför inte? Han ,kommer att
växa upp med en viss kännedom om
den värld han lever i, vilket är mer än
man kanske kan säga om dina tre -det blir Eton och Oxford för hela slan-
ten. Han ,ser inte världen ur överklas-
sens trånga ankdammsperspektiv."

Anna sa: "Ni ko,mmer ingenstans
om ni går an på det här sättet." FIon
lät arg, hon försökte rätta till det med
ett skämt: "För det första borde ni två
aldrig ha gift er, men det gjorde ni . . .

och för det andra borde ni inte ha
fått något barn, men det fick ni . . ."
Hennes röst lät arg igen och hon däm-
pade den på nytt och sa: "Inser ni att
ni har sagt samma saker om och om
igen i äratal? Varför accepterar ni inte
att ni aldrig kan komrma överens om
någonting och slutar upp med det där?"

"Hur ska vi kunna sluta upp rned
det när vi har Tommy att tänka på",
sa Richard retligt och mycket högljutt.

"Måste du skrika?" sa Anna. "Hur

'l (,

vct ciu att l-r:rn ir-rtc har hört vlrtenclt
ord? Det är troligen det som är felet
mecl houom. Han måstc kännir sig sttn't

eit ständigt tvistef rö."
Molly gick raskt bort till dörren,

öppnade den och lyssnade: "Prat, j^g
hör hur han skriver maskin däruppe."
Hon kom tillbaka och sa:

"Anna, jag har svårt att stå ut med
clig när dtr blir så där cngels'k och till-
knäppt."

"J rg avskyr högl judda röster."
"N4en 1ag år judinna och jag tycker

om dem."
Richard led åter synbart. "Ja, och du

kallar dig miss Jacobs. Miss. I ditt obe-
roendes och din identitets intresse
vad nu d e t kan betyda. Men Tommy
hlr en miss Jacobs till mor."

"Det är inte miss du protesterar
mot", sa Molly glatt. "Det är Jacobs.
Ja, det är det. Du har alltid varit anti-
semit."

"4", sa Richard otåligt.
"Säig mig hur många judar finns det

bland dina personliga vänner?"
"Enligt dig har j^g inga personliga

v.l.nner, jag har bara affårsvänner."
"Förutom dina kvinnliga vänner för-

stås. Jag har med intresse noterat att
tre av dinl kvinnor efter mig har varit
iuclinnor."

"För Guds skull", sa Anna. "Nu går
jag henl." Och samtidigt klev hon ner
från fönsterbrädet. Molly skrattade, res-
te sig och föste tillbaka henne igen. "Du
måste stanna. Var ordförande, vi behö-
ver tydligen en."

"Som du vill", sa Anna bestämt. "Jag
ska stanna. Men sluta gräla. Vad gäller
saken egentligen? Vi är faktiskt över-
ens allihop ooh vi ger samma råd, inte
sant ? "

"Gör vi?" sa Richard.
"Ja. Molly anser att du ,bör erbjuda

Tor-r-rmy ett jobb i någon av dina rörel-
ser." Liksom Molly talade Anna med
vanemässigt förakt om Richards värld
och han gjorde en irriterad grimas.

"En xv mina rörelser? Och du in-
stämmer, Molly?"

"Om du gav mig en chans att svara
så sliulle jag säga ja."

"Där ser ni", sa Anna. "fnte ens skäl
till diskussion".

Richard hällde nu upp en whisky åt
sig. I hans ansikte fanns ett uttryck av
roat jämnmod och Molly väntade med
roat jämnmod.

"Då är det alltså klart?" sa Richard.
"Irrte riktigt"- sa Anna. "För Tom-

my måste ju också vara med på det".
"Dä fär vi alltså borja om från bör-

jan. Får jag fräga dig, Molly, varför du
inte har något emot att. din dyre son
ger sig i lag med Mammons trälar?"

"För att jag har uppfostrat honom
på så sätt att - han är en bra männi-
ska. Han år prima."

"Och därför kan han inte fördärvas
av mig?" Richard behärskade sin ilska

och log. "Och får jag kanskc fråga hur
l'ran kan ha en så utomordentligt stark
tro på dina ideal - de har väl fått sig

en ordentlig knäck under de senaste två
arell i

De båda kvinnorna utbytte blickar
och sa: Det där var väntat, låt oss få
det överstökat.

"Har du aldrig tänkt på att den verk-
ligla svårigheten för Tommy är att han
ha.lva sitt liv varit omgiven av kommu-
nister eller så kallade kommunister -
de flesta av de människor han känt har
varit insyltade på ett eller annat sätt.

Och nu ska allihop lämna partiet eller
har redan gjort det - tror du inte det
kan ha haft en viss inverkan?"

"Jo, tydliger", sa Molly.
"Tydligen", sa Richard med ännu en

irriterad grimas. "Det låter enkelt
men vad har inte dina fina ideal kostat

- tänk på att Tommy alltid har blivit
matad med det underbara sovjetiska
fosterlandets skönhet och frihet."

"Jag diskuterar inte politik rned dig,
Richard."

"N.j", sa Anna, "det är klart att ni
inte ska diskutera politik."

"Varför inte, när den hör hit?"
"Men du diskuterar inte", sa Molly.

"Du bara använder floskler ur tidning-
arna."

"Om jag säger så här då? För två år

sen rände du och Anna På möten och
organiserade allt ni fic,k syn på . . ."

"Inte jag i varje fall", sa Anna.
"Rid inte på ord. Molly gjorde det

åtminstone. Och hur är det nu? RYss-

land är impopulärt och vad är kamra-
rerna värde nu? De flesta har fått ner-
vöst sammanbrott eller tjänar en massa

pengar såvitt i^g förstår."
"Saken är den", sa Anna, "att socia-

lismen seglar i stiltje här i landet . . ."
"Liksom allting annat".
"Ja, för alldel. Om du säger att en av

Tornmys svårigheter är att han upp-
fostrats till socialist och att det inte
är någon särskilt lätt tid att vara socia-

list i - 
då håller vi förstås med dig."

"Det kungliga vi. Det socialistiska vi'
Eller rätt och slätt Annas och Mollys

'\tt

"Der sociali'stiska i det här fallet", sa

Anna.
"Och ändå har ni gjort en helom-

vändning under de senaste två åren."
"Nei. det har vi inte. Det är fråga orn

en livssyn."
"Vill ni jag ska tro att er så att säga

anarkistiska livssyn är socialistisk?"

Anna gav Molly en snabb blick. Mol-
ly skakade nästan omärkligt på huvu-
det, men Richard såg det och sa: "Ingen
diskussion i närvaro av barnen år
det så du menar? Det som förvånar mig
är din fantastiskå arrogans. Var får du
den ifrån, Molly? Vad d,r du för nå-
got? För närvarande har du en roll i ett
mästerverk som heter 'På kärleksns
vingar'." Fortsättning på sidan I8
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och hållet. Stora brister återstår. Annu har ingen framåt-
strävande ung man vågat sikta så högt i sina karriärplaner
som till barnskötare. "På dc.r området har vi misslyckats",
säger några radikala veteraner. "Det är mot naturen att män
sköter barn", hävdar några unga kibbutzniks. Här liksom
på andra ställen visar det sig svårare för männen att bryta in
i traditionellt kvinnliga sysselsärtningar än för kvinnor att
förkovra rig i traclitionellt manliga.

Det svåraste brotter mor jämställdheten måste dock sägas
vara uppdelningen av arbetsuppgifter efter kön. Som nämn_
des tidigare gav man efter en första period av trohet mot
principen vika för mer revisionistiska idder. Samridigt som
den ökade mekaniseringen gjorde argumenret om skilnaden
i genomsnittlig fysisk prestationsförmåga allt svågåre, sårr€
man igång atr genomföra en allt starkare uppdel.ri.rg 

"r. 
,.-

betsuppgifterna. En viss obalans i vissa yrkesuppgifter är na-
turligtvis ofrånkomlig; bevattningsarbete med-i.tng" järnrör
är exempelvis en sysselsättning där man kan förvänta sig att
ytterst få kvinnor klarar sig. Nu när man övergåtr tiil alumi-
nium och till och med plaströr är enkönigheten inte längre
så nödvändig.

I jordbruk finns det kanske en srörre andel uppgifter där
den fysiska prestationsförmågan spelar stor roll, -en der kart
inte råda något tvivel om att den nuvarande relativt starka
könsuppdelningen dirigeras såväl av grumligt klichdtänkande
som av rationella överväganden. En titt på vidstående dia-
gram ger klarr besked om förhållander inom den socialdemo-
kratiska kibbutz-rörelsen (mapals) som inte torde skilja sig
nämnvärt från de 2 övriga i detta avseende.

, produkt,irr s(.rliec un.lcr_Irrl'dolul( erbctc (cl , (rnk"l. ,. risning iir rigt
loroDruKl DtrnvJrdJ

Män: 17-18 85

ogit'ta 6t
git'ta i3

aeteraner 33

I

2

6

6

Kainnor:17-18 6B

ogifta 27
gif ta 11

veterancr 7

[,tt tela'clc utslag av c'lcnna diskrimincrins är 
'ttryckct"den fjärde militärt jänsten", som avser flickornas tuårrgr-

komn"renderi.g till köket det fcjrsta halvårct efter återkomr-
ten från deras ordinarie militärtjänst (som omfattar pionjär-
arbete, militär grundurbildning samr specialutbildning). I
princip skall clenna "fjärds militärtjänst" clrabba även poj-
karna, men då dessa anses behövas för "viktigare" sysslor blir
det i praktiken endast flickor kvar i den avskydda köksregio-

Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att köns-
rollsintresserade veteraner tycker sig f inna ett allt starkare
missnöje hos kvinnorna i många kibbutzer. De sägs tänka
alltrner på att gifta sig i stället för att gå in för arbetet och
kibbutzen. "Det är kvinnorna själva som vill der", förs vara,r
sig någon. Det intressanta är emellertid varf ör de i så
fall vill det. Kan det månne vara omgivningens förvänt-
ningar som skapar 'denna vilja? Kibbutzen är ingalunda så
iso_lerad från y-11s'världen som man på grund av dårs geogra-
fiska läge skulle kunna tro. och utanför kibbutzen fiins*ett
normalr könsreglerat samhälle som exempelvis har mycket
låg kvinnlig förvärvsintensitet med allt vad det betyder för
könsrollsuppfattningen i s'rort. uppenbarligen finns det åt-
minstone. några som anser att den ökade segregeringen är
ett allvarli'gt problem, ty på högsta ort har -rtt borlat in-
tressera sig för saken och bl. a. diskutera åtgärder som skulle
kunna stimulera de unga kvinnorna ntt ,ribilda sig i jord-
bru,k.

om kvinnorna på detta sätt avhåller sig från att engagera
riq i sitt yrke finns det risk för arr de kompenserar av-
saknaden av till'fredsställelse i yrkel med exempelvis ökade
lrrav på atr fä njuta av samvaron med sina br.n. således
kan denna bristande jämställdhet i yrkeslivec äventyra
hela den kollektiva uppfostran. Lägg märke till att det inte
främst är oro för den kollektiva uppfostrans negativa ver-
kan som får vissa mödrar att kräva sina barn på natten utan
mödrarnas allmänna otillfredsställelse. Kanske kan förstärkt
utbildning ändra på dessa förhållanden, men det förefaller
oroande att så många tar så lätt på saken.

DET FINNS KVINNLIGA TRAKTORFöRARE
OCH KVINNLIGA BASAR

:2i Fö_r at6 inga missförstånd skall uppstå skalr här genasr på-
:t^r^ pekas att alla dessa tabugräns.., Å.d undantag ,i det tbo-100 Fortsättni-ng på sidan 1g
100

Gott från det
SOLIGA BULGARIEN

SKALADE
TOMATER

- precis som färska
Skalade men ändå
hela.

DONAU
SALLAD

- färdig att servera
coo "naiui"ll 

öoä
till fisk, god till kött.
Pröva själv!

TOMAT
JUICE

Framställd av sol-
mogna, färska to-
mater. Ett härligt
vitamintillskott i vin-
termörkret.

GENERALAGENT: AB s. J. NORMAN, styrmansgatan 5, stockholm ö

o/o
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Diagram över fördelning av kibbutzens ar.betsuppgifter på
kön och ålder från omkring 1960. situation..r to.äå inte ira
ändrats sen dess. Siffror i procenr.

MANNEN DOMINERAR I JORDBRUK OCH INDUSTRI
Av diagrammer framgår med all önskvärd tydlighet att män-
nen dominerar klart i jordbru,k och annar produktivt arbete
(industri) och att kvinnorna får ta hand om så gott som hela
servicesektorn. undervisning har också i kibbutzen blivit
ett kvinnoyrke, speciellt på de lägre stadierna. utan att kän-
na till kibbutzen närmare kan man av dessa si'ffror dra den
slutsatsen att helc andra överväganden än vilken arbetsupp-
gift en individ är mes't lämpad för, ofta blir avgöra.rde ]3r
besättandet av en viss post. Konventionella föieställningar
om manliga och kvinnliga intresseområden måste spela in
och sätta den vackra principen "Från var och en eftår hans
förmåga" ur spel.

Ett fönhållande som är speciellt fatalt för jämställdheten
i kibbutzen är att kvinnorna i så hög ursträckning hänvisats
tili servicesektorn. Som sin speciella "religion" har kibbutzen
nämligen adopterat kärleken till arbetet, nota
bene det produktiva kroppsarbetet, som alltså ger högsta
prestige i den sociala rangskala s'om ,rnan trots allr kan spåra
även i kibbutzen. Kvinnorna har fått de uppgifter som an-
setts minst väsentliga (med det viktiga undantaget barnupp-
fostran) vilka samtidigt är de som ger minst cillfredsställelie.

2

J

27

3B

60

71

2

13

22

9

77
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procentigt kvinnoclominerade barnskcjtcrskeyrket, ganska fli-
tigt trampas på. Det är inget extremfall mecJ kvinnliga trak-
tortrjrare. Manlig kiikspersonal finns clct gott om, åtrninsto-
ne för extraarbete. Diskning är ett typiskt matrsyrhe ("clet
är slafsigt"), nren kvinnor före,komn'rer också. Vindruvs-
plockning är ett typiskt kvinnoyrke ("kräver tålamod och
en viss noggrannhet"), men då och då går det an mecl pojkar.

Intressant är att funlitionärs- och förtrocncleposterna till
crr betydande clel r.rtgörs av kvinnor. Kvinnor som basar över
miin finner man ofta och få män tycks släpa på clen bc-
fängda iddn att man inte skulle kunna gifta sig med en kvin-
na som är intelligent eller duktig i sitt yrke.

Eftersom formellt alla områden är öppna för både män
och kvinnor och kibbutzgrundarna tycks ha lyc'kats med att
kasta den patriarkaliska traditionen över bord, ligger det nära
till hands att acceptera denna starka könsuppdelning sonl
naturlig och konsekvent. Ändå är det kanske för tidigt att
slutgiltigt dönra ut mer långtgående jämlikhetssträvanden
med kibbutzens könsrollsmönster som unclerlag. Man får inte

qliinrnri rltt liibbutz-cr-r fornrrts istrr.k opposition till d.r

flcstrr ctrrblcrlclc viirclerir-rgar och rrtt clcr-r trots sinrr clrygl 50
år på nacken fortfarancle stänciigt är tvurlllcn rrtt fiirsvlr;t
sig själv gentemot yttervärlclen. [,n reclaktijr för en av kib-
butzrrjrelsens bokfrirlag fornruleracle det på fl;ljrnde c{ras-
tisl<;r siitt: "l,iksom alla r,rtopier är kibbutzen en onaturlii;
frjreteelse'sonr stäncligt nråste varl på sin vakt rn()t yttervärl-
clen och hålla dc grundläggancle idealen vic'l liv".

Den unga generationens bristande ideologiska medveten-
het verkar vara mest markerad när dc't gäller just könsrolls-
frågan, varfijr risken för revisionistiskt inflytancle måste \'.rril
starkast iust här. Ingen speciell unclervisnins fijrmccJlls i

clcssa frågor. Trots anknytningen till marxistiske trrclitioncr
tyc,ks ej några frjrsök till cljupgåencle socialistiska analyser uv
USA:s kommersiella kulturspridning förekomma, åtminstone
inte i undervisningssyfte. De eldsjälar som opponerar mot
den icleologiska förslappningen blancl de unga kibbutzniks
har svårt att f inna verkligt gensvar. På grund av denna
likgiltighet för könsrollsproblematilien bland de yngre ligger
det världsberömda kollektivsamhället. blottat f'ör on'rvärl-
dens könsdiskriminerandg inflytancle. Därför är förutsätt-
ningarna för framtida jämställdhet i kibbutzen ytterst oviss.

mormor Stino beräitqr
Fortsättning t'rån sidan 14

just då fick han syn på Dagg-Lisa, son'I

liten och fin satt i rosenbusken och
lyssnade till en syrsa som spelte' fiol.

Jasså, du kommer nu, sa Dagg-
Lisa.

- Jrg gör väl det, s:r pojken. Har du
väntat på mej?

- Du är mig just en fin krabat sor-n

ljuger, sa Dagg-Lisa utan att besvara
hans fråga. Vet du av att Romba-Rom-
ba har tagit ifrån mej Sanningens pär-
la?

- Nähej, sa Lasse, för det där med
pärlan hade han ingen aning om.

Joho, sa Dagg-Lisa, nu blir det
inte roligt för mej att vara älva i Lilie-
dalen, för där ingen talar sanning där
talar man bara osanning, och det blir
e[r storr elände för hela socknen.

Ar . . . är det mitt fel? sa Lasse

stammande.

- Jr, det är ditt fel och nu blir vi
aldrig r,änner mer, sa Dagg-Lisa och
vände honom ryggen.

Lasse kände sig riktigt skamsen. Att
vara ovän nred Dagg-Lisa var då det
värsta som kunde hända en. Pojken tit-
tade uppåt månen, men han räckte ba-
ra ut tungan åt Lasse. Det var för sorg-
ligt alltsammans.

- Finns det inget jag kan göra? sa

pojken.

EIIIIII

Nog finns det väl det, sa älvan.
Då gör jag det, sa Lasse och ste-
iväg.
Vad tänker ciu gijra ! ropade

rig som människa. Dina pojkar mals
igenom överklasskvarnen enbart för att
clu vill det, c-le har inget val. Dina tri,sta
små affärer. V;rrfiir skulle jag var,r im-
ponerad?"

"J rg märker att ni båda trots allt
har diskuterat mig", sa I{icharc{ och
gav Anna en öppet fientlig blick.

"Na,, det har vi inte", sa Anna. 'rl
varje fall ingenting som vi inte har talat
om i flera år. Det är Tommy vi disku-
terar. Han kom hem till mig och jag

sa att han borde söka upp dig, Richard,
ooh höra om han inte kunde få någon
specialbef attning, inget som rör aff ä-

rer - det är dumt att bara hålla på
med affärer - utan något konstru'ktivt.
inom FN eller lJnesco till exempel. Han
skulle kunna komma in där genom dig,
eller hur?"

"-fa, det skulle han."
"Vacl sa han, Anna?", frågadc Molly.
"Han sa att han r,'ille vara ifred och

tänka. Och varför inte? Han är tjugo
år. Varrtör skulle inte han få tänka och
experimentera rned livet, om det är det
han vill? Varför ska vi tvinga honom?"

"Det värsta rned Ton-rmy är ett han
aldrig blivit tvingacl", sA Richarcl.

"Tack", sa Molly.
"F:[an har aldrig haft någon ledning.

Molly har alltid lämnat honom utan
tillsyn, precis som om han vore vuxen.
Vad tror du det innebär för ett barn

- frihet, bestäm själv, jag tänker inte:
påverka dig, och samtidigt kamraterna,
disciplinen, självuppoffringen och auk-
toritetstron . . ."

"Jag vet vad du ska göra", sa Molly.
"Tänk ur ett jobb i något av dina före-
tag som inte enbart går ut på aktieplace-
ring eller expansion eller profit. Se ef-
ter om clu kan hitta något konstruk-
tvit. Visa det sedan för Tommy och
låt honom bestämmx."

gade

Tel. 40 96lr
III

Dagg-Lisa.
Hämta tillbaka pärlan, svarade

Lasse och tog ut stegen.

- N.j, nej, skrek iilvan, det är allde-
les för fariigt för en sån liten parvel
som du.

Men pojken sprang rakt in i den sto-
ra mörka skogen, dit inte ens Dagg-Lisa
vågade sig. Vad skulle nu hända?

Ia, det får du inte veta forrär-r nästa

tidning kommer, då fOljer fortsättning-
en på Lasses äventyr.

"Vi andraplansaktriser väljer inte vå-
ra pjäser. Förresten har jag varit utan
jobb ett helt år och behöver pengarna."

"Din självsäkerhet beror alltså på att
du varit utar-r jobb? Den kan knappast
bero på det jobb du håller på med."

"Stopp", sa Anna. " [ag är ordfij'rande
den här cliskussionen är slut. Det

var Tommy vi talade om."
Molly ignorerade Anna och gick till

attack. "Det du säger om rnig kan
vara sant eller ej. Men var har du fått
cl i n arrogans ifrån? J*S vill inte att
'Iommy ska bli affärsman. Du är knap-
past någon reklam fijr det livet. Vem
som heist kan bli affärsman har du ju
många gånger sagt till mig. Se,så i^,
Richard, hur ofta 'har du inte tittat in
till mig och suttit där och klagat civer
hur tomt och trist ditt liv är?"

Anna gjorde en snabb varnande gest

och Molly sa med en axelryckning: "All
right, jag år inte taktfull. Varför skulle
jag vara det? Richard säger art mitt liv
inte är mycket att hurra för och jag

håller med honom, men vad är hans då?

Din stac,kars Marion behandlar du sonr

en hushållerska eller värclinne men ald-

TUrRadiorTransistor
alltid ett fvnd hos

Blekingegatan 6 -
IIII
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kåseriet:

Satr en kväll framför TV-appara-
ten tillsammans med två barn.
I)er var ett av dessa tillfällen då
jag i en skrämmande klarhet in-
såg mitt ansvar för deras sociala
anpassning. Det var tal orn de
strandade avtalsförhandlingarna.

Bortsett från att det nu är en

ganska omcijlig uppgift att
samtidigt som TV:n är pä - scjka
f r.rngera som kommentator till
programmen är ju löneförhand-
lingar och de ganska ini'ecklade
arbetsmarknadsmässiga proble-
nren inte något man skulle ge sig
in på då man önskar frjrmedla
de första lektionc'rna i samhälls-
Iära.

- Vet du vad L0 är? (Bäst att
utreda namnfrågan frirst.)

- IILLO? Nä.

- Har du aldrig hört talas om
LO?

- Nää. Men Lsst'r, det vet jag

vad dc't är.

- so?

- J., Esso - bensinen.
Dc-t är väl ett tidens tecken att

brrrnen kommer i större kontakt
nred bensinbolagen än fackf cjr-
cningsrörelsen. Så småningom
blev det emellertid klart r-aci

landsorganisationen sysslar med.
Så till SAF.

Vet du ve'm den där f a-

brorn är då, han med glasögonen.
(Det gällde Kugelberg.)

- Han. Det är väl kungen det!
B:rrn måste ha intuition när

clet gäller att lista ut människors
stiillning i samhället!

samhällslära
- N.j, han är chef för arbets-

givarna, dom som äger fabriker
och verkstäder och sådant där ar-
betarna iobbar.

- Då är han väl rik då?

- .la, han har nog mera peng-
ar än vi i alla fall.

- Varför det då?

- Han äger mera än vi.

- Jr, men då behöver han ju
inte tjäna når mer. Det kunde
han ju ge till dom fattiga i Afrika.

Kameran riktade sig rnot Arne
Geiier.

- Vad är det där för en då?

Vad han ser konstig ut. (Stiirning-
ar i rutan gjorde den stackars
Geijers anletsdrag alldeles förvrid-
n a.)

- N.j, det är TV:n som det är
fel på. Han är inte alls konstig.
Han företräder arbet,rrnas intres-
sen.

- Iröreträder?

- Han talar om vad arbetar-
na vill ha i liin och r-ad dom vill
ha ändrat på för den där med
glasögonen. Så resonerår dom ige-
nom saken och sedan kommer
dom för det mesta överens om
löner och flera andra saker.

- [asså, röstar dom då?

- Jaaa. . . arbEtarna röstar, se-

dan alltså när avtalsförslaget år
lilarr.

- Aytal???

- Ja, avtalsförr^laget. Tyst nu
ilnnars hör jag ingenting.

I programmet fiirekom även
intervjuer med arbe'tare i Malmij,
varvsarbetare från Kockum.

- Vicka konstiga hjälmar dom
har. Såna soldater har jag aldrig
seft!

- Det är inga soldater, det är
\-arvsarbetare.

- Ska dom åka till Vietnam?

- N.j, dom bygger båtar.
Hfälmarna har dom som skydd.
ifall det skulle trilla ner något i
huvudet på dom.

Frjr att kc'mplicera det, hela yt-
teriigare för en alltmer utmattad
lärare uppträdde ännu en arbeta-
re "som byggde båtar" men
utan hjälm.

- Bygger han båtar den. Han
har ju ingen hjälm. Han har ju
cn shellmössa på sig. (Indigne-
rat.) Då ska han väl greja bilar
och sånt och inte med b å t a r.
Han kanskc inte hade råd att kö-
pa hjälm.

- Njt, sådana får dom nog av
arbetsgivaren.

- A\r den där rned elasögon.

.ia, han var ju rik. Får j^S en

hjälm också om jag kommer dit?

- J., kanske, om du skall gå

runt där på varvet.

- Då ska jag ta med den henl
fctr då kan Klas slå mig i skallen
så mycket han orkar när vi leker
ricldare.

Jag fick en känsla av att sam-
talet spårade ut och blev mycket
glad då väderleken befriade mig
från fortsatta undervisningsplik-
t er.

Historielärarna borde ha mera
betalt !

Kraka

våra barn och andras ungar . . .
Lill.i Thomas (6 år) har sett det r.id-
underliga prosrarnmet i TV om hur
liv blir tiil. Allt är väl inte helt up-
penbart, men nrerl hjiilp av mammas
och pappes kloka kommentarer har
lr;rn änd.i fiirstått något av den spän-
rrrnrlg proccss som försiggår när: fost-
rer ntvecklas från ett litet, liter ägg
till en alldelcs riktig liten människa.
I)eit hela är alldlees fantastiskt spän-
nande och Thomas återkornmer ofta
till fV-programmet i samtalen där
hcnrrna" Iln kväll är kusinen Bröje på

bc:sök. FIan har permis från lumpen
och hen får äran att läsa godnattsa-
gan ftir "Ihonrls. I)enne har lite svårt
ltt koncentrera sig på berättelsen och
e:fter en str.rnd av'bryter han:

- Du Börje, vet du hur barn blir
'ltatlll/

Iiörje i'ir intc riktigt förbcreclcl på
f rågan och f örsiiker mecl en avled-
ningsmlniiver:

- Nj* . . . det tycker jag du ska
frisa mamma och papp;1 om.

N;ista morgon ','id frukostdags pra-
rrr man om Börjc och mamma säger:

- Tänk, nu för tiden går dom i
skola iinda till de blir giftasvuxna.
Börje h;rr ju inte gjort annat hittills
.in gått i skola och så direkt in i
värnplikten,

- Nog för att han har gått i sko-
l,'r iänge, säger Thomas lite överlägset

- men inte tycker jag han har lärt
sig värst mycket" FJan vet ju inte ens
hur barn blir till!



Könsrolls-

frågorna

Vid årets riksdag har det väckts en del mo-
tioner med direkt anknytning till den på-
gående könsrollsdebatten,

Kommunisterna har med fru Gunvor Rv-
ding som huvudmotionär tagit upp hela
könsrollsproblematiken i en stor princip-
motion. Där krävs en allsidig utredning om
den nuvarande könsrollsfixeringens ekono-
miska och sociala konsekvenser samt förslag
om åtgärder från samhällets sida för att av-
skaffa den rådande uppdelningen i manliga
och kvinnliga roller inom olika områden av
samhällslivet.

Det är framför allt på fem olika avsnitt
som motionärerna menar att ansträngning-
arna måste sättas in: Det är skolan som
måste medverka till en konsekvent fostran
till jämlikhet; det är arbetsmarknaden som
måste befrias från all diskriminering och
kvardröjande uppspaltning i '"manligt" och
"kvinnligt"; det är den samhäileliga servi-
cen som måste upprustas med mångdubbelt
flera daghemsplatser och anordningar för
att avlasta familjerna det mest betungande
hushållsarbetet; det är skatte- och social-
Iagstiftningen som måste befrias från alla
inflytelser av gammalt könsrollstänkande;
det är massmedia som i den mån samhället
övar inflytande över dem måste tilldelas
en positiv roll för att påverka utvecklingen
bort från nuvarande könsroller fram mot
en gemensam människoroll.

I en socialdemokratisk motion tas sjuk-
försäkringsfrågorna upp med kvinnoför-
bundets ordförande fröken Lisa Mattson
som huvudmotionär, Bl. a, hänvisar man
till det faktum att en förvärvsarbetande
kvinna alltid riskerar att endast få halv
sjukpenning om hon skulle kunna utföra
en del arbete i hemmet. En man löper där-
emot inte den risken" ffan anses inte var*
dubbelarbetande i lagens mening även om
han är gift och har förvärvsarbete. Mo-
tionärerna kräver en översyn av nu gällan-
de tillämpningsföreskrifter så att kvinnor
och män behandlas lika i sjukförsäkrings*
frågor.

Fru Cecilia Nettelbrandt har tillsammans
med en rad andra folkpartister skisserat ett
system för en allmän egenpension, där av-
sikten är att tillerkänna hemarbetande eller
deltidsarbetande make självständig pensions-

rätt och att ordentligt tilltagen försörjar-
pension införes som ersättning för nuvaran-
de änkepensioner och eventuell tilltänkt
änklingsdito. Denna försörjarpension skulle
grundas på förekomsten av barn i den ef-
terlämnade rnakens vård, Barnpensionerna
skulle enligt förslaget bibehållas och utgå
efter generösare regler.
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