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Vem skall börj a?

Vud tänker i allmänhet riksdagens ledamöter när

statsverkspropositionen vid riksdagarnas öppnande

blir ciem förelagd. Är det torra och intetsägande siff-
ror, som man med möda plöjer sig igenom, för att

det skall så vara, och som sedan städas undan bland

gammalt riksdagstryck. Det är möjiigt att sådant

förekommer, men det är varken avsikten eller inne-

börden.
Med dessa siffror skrives år efter år landets histo-

ria - vem det nu än är som skriver den' Det kan

vara majoriteten eller också en minoritet, som för

längre eiler kortare tid tillskansar sig bestämmande-

rätten. Och därefter formas de olika skederra'

Om vi skulle kasta en blick på årets budget -
vad för ståndpunkt och önskemål har den att ge

uttryck för? Första riksdagen efter ett valår fä'r

rnan alltid ,räkna med att en del frågor samt för

cleras lösning erforderliga utgifter framläggas i ett

f ör de betydelsefulla väljarskarorna tilltalande

skick, uian att därför väcka för stor anstöt på något

hå11. Till dessa utgifter kan man i årets budgetför-

slag räkna höjning av folkpensionerna. Det har varit

.rr1ä,rg. framställt krav. Det är rätt naturligt efter-

som priserna stigit och allt är så dyrt. Det medför

bara den nackdelen att det fordrar högre skatter

för att täcka de ökade omkostnaderna'

I trontalet heter det att "den förbättrade tili-
gringen på arbetskraft har möjliggjort en ökad of-

fe ntlig verksamhet bland annat på bostadsbyggan-

clcts och vägväsendets områden." Men även denna

förc{cl har sin avigsida. Den betyder också arbets-

Inför
l'i förbereder kvirurcrnas vrirldskongress

T\
-Yå kvinnornas internationelia högtidsdag, B mars, ser

vi bakåt och framåt i tiden. Det är nu snart 50 år' som

den B mars i hela världen firats som en dag då kvin-
nornas tankar möts över gränserna i vänskap, solida-

ritet och kampgemenskap, en dag då de osynliga kon-
takterna mellan våra hjärtan förnyas och stärks' Denna

dag har under årens lopp fått traditionens styrka' med

allt vad det innebär av fast förankring av den demo-

l<ratiska kvinnorörelsen i det för'gångnas kamp, av

glädje över vunna framgångar och lärdomar av neder-

iagen. Men det väsentliga är att den B mars är en

Leuande tradition, att den stätls in i kvinnornas kamp

i nuet för freden.
Sedan Clara Zetkin. den stora pionjären för kvin-

l

iöshet. Försikr,igtvis tillägges också att "den ekono-

miska politiken bör därför innefafta erl beredsktrp

från samhällets sida för att vid behov skapa arbcts-

tillfäilen."
Men äveu om det sägs att "det sociala rcformar..

betet kommer att stå i främsta rummet vid clcnna

riksdag', ställer rnan sig någor frågande inför detta

påstående när det ocftså står att "fortsatta åtgärder

iitt försvarets förstärkning blir erforderliga" och

man vid närmare betraktande upptäcker att denna

"förstärkning" skall kosta 2I50 miljoner sAr.rlman-

lagt. vissr är ställningen i världen dystcr. Merr har

Vi så mycket pengar? Det är ett icke oviktigt spörs-

nrål. Och vidare undrar man: skall någon anfalia

oss och i så fall vem? Kommer Chiang-Kai-Sl-reli

att kasta sina blickar även mot Sverigc? F,ller tiin-

lier Eisenhower vända sig även mot vårt lancl? I FN

har vi ju medlemskap. FN har ju för övrigt till-
kommit för att skapa fred. Men vilken fred?

I(an det verkligen bli fred om man tillverkar cn

sådan mängd av ödeläggande vaperf inte blott i
Sverige utan i alla länder. Kunde intc alla dessa

nredcl användas bättre och till nytta för mänsklig-

hcten? Vem skall borja? Det gick inte för Nationer-

nas Förbund - skall FN kunna? Men irN för ju
krig i Korea?

Oclr likväl! Om ingen böriar, Ieommet uärltlen'

med männisleor ocb djur och allt levande (ltt gå

under. Må vi besinna det allesammdn i alla l,,ittlcr'

Och baria på en gång!
Elisabetb T tl.twlt

Kvinnodagen
nornas samarbete för fred och demokratiska rättig-
heter, tog initiativet titl internationella kvinnodageu.
har två världskrig lagt länder och hem i ruincr' I dag

pågår förödande krig i Korea, i Viet Nam, och vi lcver

under ctt allvarligt hot av ett tredje världskrig' Men

skulle vi då ett enda ögonblick tänka att vår kamp är

förgäves, att krigets vanvett är ofrånkomligt? NEJ!

Liksom denna frostiga marsmånad då vi firar Interna-
tionella kvinnodagen, bär löftet om våren inom sig, så

bär också vår kamp segerns löfte i sig. I dag kan vi
l<lart se att segern är inom räckhirll, trots allt, men vi
vet att det beror på var och en av oss om vi kan fylla
det enda stora villkoret: att stärka vänskapcn' sam-

manhållningen, fredens krafter först och främst i vår't

eget land, och därmed bidra till folkens gemensamma

sak. vi ser klart att det inte är styrka utan frltktan

Internationella



Ina fuIöller:

utopi i Sveri ge?

och desperation som dikterai- 1<rigshetsarnas planer
och gärningar. Den litgt-ia styrkan finns hos fre-
dens krafter, hos alla dcm som håliet' fast vid L;alnens
rätt till liv, vid männisl<oruas r'ätt till skapande arbete,
vid mänskiighetens strävan att övet'vinna barbariet
och skapa det största: en värld i fred och folkvänskap.
Fredens l<rafter är i dag star'l<are än någonsin, de tala-
de vid Folkens Frcdskongress i Wien med stört'e auk-
toritet och djupare gensvar bland folkens miljoner än

någonsin.
Nu kallar Kvinnornas Demoklatiska Världsförbund

till en Kuinttot'itcs Vörldskongress som skall b1i ctt nytt
stcg i våt't stora verk att samlnan:lvctsa mödrarna till
barnens för'svar'. Denna kongrcss äger rum i l(öpen-
hamn i .juni 1953. KDV hal till sina sektioner i alla
länder riktat maningen atl. göra B mars till en bred
förberedelse för' denna världskongress genom att i alla
aktioner kring B mars ta upp de mål som Folkens
Fredskongress ställde och som Ktrinnorllas Världskon-
gress sl<all fortsätta arbetet för:

"Låt oss rticka uarundru ltanden öuer grdnserna Jör
att spdrra utigen Jör kriget, förtrycket oclt nöden! Lå't
oss uerku för att uppnå' ett slut på' de på"7äende krL'
gen, förbud ntot rncssförintelse'.-upen, - 

atonruapen,
kem|ska och bakteriologiska xapen - J'ör at't up"pna en

sttccessiu rustningsnfinslcning so?D Leder tll'L al'Lttxin

neclrustning, oclt f ör en Fredspakt ntelLcm de f ent stor-
ntukterna! Enad.e dr tt| en oötteruinneLig kralt, Iör Jör'
suctret ctu uå.ra riittigheter, Jör skyddet ctu ud'ra barn
och, uöra hem, f ör ett utirld i f red!"

Dessa enkla stora måi är i grunden alla kvinnors
måI. Kvinnornas Världskongress är också din kongress.

Den vänder sig till varje kvinna, oberoende av orga-
nisation eller åsikt. Lait oss även i vårt land göra 8

mars tilt en kvinnornas vänskapsdag i vidaste bemär-
kelse. Vaira meningsskiliaktigheter är små jämfört med

det hot som vilar över oss a1la' Isolerade var för sig

kan vi inte mychet men tillsammans är vi starka. Vi
försvarar freden när vi kämpar för så alldagligt enkla
ting som skolmaiLtider och daghem åt barnen, lägre
priser, bostäder, bättre mödrahjälp och sjukvård. Vårt
liv har mening endast om det inriktas på Iiv, utveck-
ling, framtid. FÖR KViNNORNAS VÄRLDSKON-
GRESS EN 8 MARS I FREDSKAMPENS OCH

VÄNSKAPENS TECKENI
Nlargit Lindström.

Lika [(in {ör lika arbete

en

Denna rubi:ik kanske förefaller något för pessi-

mistisk, men ;ir cler-r det? Det är r-ru flera decennier

scdan kvir-rnorua i Sverige äver-r började arbeta för
ekonomisk (inte endast politisk) likställighet' men

iinnu tycks denna likställighet hägra i fjärran.

Skillnaderna är avsevärda mellan mäns och kvin-
nors iöner i privata och halvstatliga företag och hur

är det i praktiken i statstjänst och kommunalför-

valtning? Principcn är visserlige:n erkänd på pappe-

ret och lönen är lika, oavsett kön, för högre befatt-

rringar, men kr-rappast fcir det stora flertalet an-

stä1lda.

Visst hör man sägas från skilda håli här i landet:

"det är klart att kvirtnorna skall ha lika löu" men

för tillämpr-ringen i praktiken gör man föga.

På anclra håll har mau kommit längre, i folk-
clemokraticrnr och i vissa stater i U. S. A. iir clet i
lag stipulerat iika iörr utan könsdiskriminering och

den franska konstitutionen innehåller en paragraf

om mäns och kvinnors elionomiska likställighet; i
Frankrike är löneskillnaden obetydlig (5-7 0lo).

Principen orn lika lön har internationellt fastsla-

gits, dels i förctalet till Förenta Nationernas stadga,

clär det talas orn lika rätt för män och kvinnor och

dels i den Allnränna Förklaringerl om Människans

ltättigheter, ty artikel 23 (2) lyder: "Envar har rätt
till lika lön för lika arbete" (som en kuriositet kan

påpekas, att clet då och ciå citeras uttalanden från

mycket högt uppsatta personer om att här i Sverige

liar vi seclan länge tiilämpat alla de av F. N. angivna

mänskliga rättigheterna, rlen lrlan glömmer bort att
nämna artikel 23). Sist meu iute minst har principen

tydligt stadfästs i den konveution om "Lika lön för
mar-rliga och kvinnliga arbetare för arbete av lika
värde" som antogs av Internationella Arbetsorgani-

satiorlen (ILO) I95I. - Ilo-konventiorlen har ra-

tificerats av bi. a. Belgien, Frankrike och Jugosla-
vien, men i nlars förrir året avslog den svenska riks-
clager-r en föreslagen ratificering. Norge och Stor-

britannien tycks ha intagit samma hållning sotn Sve-

rigc.
Uppriktigt sagt hade nog inte undertecknad trott

så mycket på en svensk ratificering med kännedom

orn LO:s instäiining till vad de kalla inblandning
i den fria avtalsrörelsen, men hade ändå l'roppats,



itt li,onventiotrctt skulle i nägon tllån vcrk;r i posr-

tiv riktning, när clet gällc{e kvinnolönerna. Dent'ra

förhoppning har clock kommit på skam, efterson.t

tyclligerr på senastc tiden avståndet mellan mäns och

livinrrors löner irtte minskats utan snarare ökats;

inonr industrin ligger kvinrrolönerna fortfarancIe 25

-30 
0/o under männeus löner och just nu förefallcr

trtsikterna till en förbättring knappast ljusa. Tvärt-
onr får man nästan ett intryck av att inställningen

till kvinnoarbetet blivit lxera reaktionär nncler se-

nASte tiden.
Staten och kommuuerua borde givctvis föregå

mecl gott exempel, rnen gör de det? Visserligen h:rr

den s. k. statliga likalönskommittdu ännu inte kon-r-

mit med sitt betänkande och i vilken riktning detta

går är svårt att förutsäga. Att döma av clen s. k.

tiänsteförteckningskommittdns inplaccring av tjäns-

ter, som mest innehas av kvinnliga befattningsha-

varc, förefailer det emeliertid ofta som om de kvinn-
liga anställda snarare skulle komma i en sämre än

i en bättre ställning än förut.
Dct finns alltså ail anledning för kvinnorua atr

vArel på sin vakt mot tendenserna att nedvärdera

och underskatta deras yrkesarbete - tendenser som

givetvis kommer att skärpas om arbetslösheten ökar.

Tyvirr måste det i sanningens namn rnedgivas,

att detta inte bara är männens fel utal1 i viss mån

även kvinnornas egen. På grund av den fortfarande

alltför vanliga inställningen till kviuuans arbete

utom hemmet lider de unga flickorna ibland av

brist på ambition och yrkesmedvetande - det bris-

ter när det gäller intresse för arbete, utbildning och

yrkesorganisationen. E,n del av detta kan visserligen

ursäktas på grund av bristerna i samhället, när det

gäller hemhjälp, daghem etc. för att inte taia om

myndighetenlas slentrianmiissiga inställning till för-
värvsarbetande kvinnor, exempelvis sarnbeskatt-

ningen som direkt straffbelägger y'rkcsarbetet för en

del kvinnor, lnen dessa brister ursäktar inte alit. Här
behövs mycket upplysning.

Man måste ernellertid fräga sig: är kvinnorna i
Sverige sämre yrkesarbetare än kvinnor i andra län-

der? Jag förnekar att så är fallet, men den allmänna

inställningen till kvinnoarbetet här i landet måste

givetvis verka hämmande - att betraktas som min-

dervärdig verkar alltid hämmande. Det är väl där-

för att denna inställning är olika som kvinnorna i

cn del andra länder hunnit liingre än vi.
De svenska kvinnorna har ofta ansetts som före-

gångskvinnor. Skall vi nu, när det gäller den eko-

nomiska likställigheten komma långt efter kvin-
norna i andra länder? Det är en berättigad fråga i
dagens läge.

4

GOSTA CARLBERG:

Tad annat an

Ieendett

Vad annat än leend,en lockas fram

kring vår mun

då bändernd, aidrör korsf arartidens

arabiska urnd,

gul som kamelskinn ocb prydd

med målad sirning

f ormad som stygn i en lägel art läder.

Vad dnndl än leenden och lard kommentar

då hellenernd,s f örsta ad,pen art brons

hämtas t'rån nedsiunkna byar:

of örsökt metallens slwmrande möilighet,

f ormerna helt et'ter redan skådadc

linjer som stenvdpnen t'öljt
wnder slälet ernas v äxlin g.

Vad anndt än leend,en

- oln icke vi plötsligt drabbas

aa bänsoTJnd smed.ers och lerukomakares

skuggor,

svedda a'rr skräckens ljus

lering aår egen vdnmdk,t dtt and

nya mö jligbeter och nya

portar sont t'äderna

aldrig pröTtat att öppnd.



lloxellen:

S.n cle kört mamma till nervsiukhemmet, suckade

det ofta i vår gamla villa. Ibiand. prasslade det i
ett av rummen som om nagon osynlig just-skrev ner

ett bud till oss. Eller .lei kuirkade i golvtiljor'a.
Mulla-Mabin, som kom och hjälprc pappa och mig
er-r stund var dag rusade cn dag in och gav en sorts

förklaring: "Snart spatserar rättorna ln gexom vag-
garna i h"uset, herrn. Herrtr får ailt se till i repa-
iera." Pappa nickade och jakade tills hon hasat sig

ut igen. 'ilf.,, ska jag få iåd afi repar.gra;' sa han

då. ;-lag vet inte ens-orn jag kan behålla huset. Du
rk" tåt-tfa, det kostar *ycli. att hålla mamma så'

Varför skulle det här drabba just rnig?" Halt suc-

kade, där han satt i sin gamla sjaviga nattrock. Det
,r". iörrdag, och en grå- skäggstubb satte tovor på
hans blekJ.pu.ssiga kinder. Sen suc.kade ha"n äuutt
mer) tog pä sig rock och gick ut i stat'r uätrstatrs,
jag antar för att få sig en pilsr-rer.- -Merl 

då sprang jag ut åt mitt håll' Skogens le-
vande och fridsamma liud påmiuner rnig orn att
lag aet något. Tillräckligt mycket för att pappa och
ja[ och rxamma skulle kunna klara oss igen- J"g
behöver bara ha reda i vad jag vet. Det gäller kom-
positioner i färger och mönster för ett bestämt s1'fte.

Någon, en ännu okänd man, borde komma och le

moi'mig och sedan älska mig, så att jag kan tro-på
mig själv. Jag väntar honom ibland, när jag viker
om ett hörn på skogsvägen.

Den som mötte någon undcr sina visiter utomhus,
det var pappa. Fröken Hulda, som jag strax fick
kalla foi tit-tt, kom en dag och hyrde rum hos oss.

I{on stegade in med hela sin stora kroppshydda,
högbarmåd och rak i ryggen. I all sin myndighet log
hon hult (ja läseboksuttrycket passade, och som ell

'-rppsvälld skolflicka, bäst i klassen, var hon med
,itr lillo uppnäsa). Hon smilade åt att vara så väl-
bekant åt pappahållet till. Och i cn medkänsla, som

blåstes upp Jom cn suffld av beundra.n, talade hon
om "stackars chefen". Tant Huldtt hacle välmågarr
i följe, åtrnirrstorte hade hon rnånga lockrop för den.
Hon skullc rjt'erta intcckningarna i 'illan och sätta

Att tala till väggen
aa Ebba Kolare

hushållet på föttcr. Bakom Mulla-lvlabin slängdcs

köksdörren i, och mot rättor sattes upp- cemcnt-

Uiilt or. E' ii,.tt kraftig servitristyp frå. någo'
ogcnerad ödebygd, Fia, sattes till kökssysslor'. tarlt
Huta" skulle, ii oft* det lämpade sig, äta med oss'

Men hon kunde inte vara hemmar så mycli.et. F{orr

iigcle ctt ölkafö i'ne vid nå' stadsgata er1 kvarts vdg

ifra" oss. Pappa rakade sig nu iar dag och gick

och småmyt,å to- orn han just tänkte säga.nåt ro-
ligt. Men jag horde aldrig .det roliga. .Och. huset

,.r.L"d. ,o-Töt.rt. För att-slippa höra det gick jag

iinnu längre vägar in i skogen. Jag tänkte jämt: i
cleg ltornntcr clt uppcrrbarelsc. Här är sl veckcrt'
,å ä., är egentlig.u b"r" att vänta och under tiden
gå ett tty.t. till.. Är jag inte frisk och vakell nog

iurt i dag för afita mot? Jo' j"g är rcdo för uppen-
t"t.lt.tt. .|ust då passerade jag cn rabatt flox, son-r

växte ändä ut till ,räg.tt från en sommarvillas-täppa'
Den såg på mig -.d tut.n rnilda-ögoJl, m.ed muu-
r-,"r, ,oni ätogt 6op milt och uttrycksfullt till - rätt
sllart - en kytt. Floxcns färger är så vackert sam-

manställda, men clct är inte nog originellt för mitt
syftc. Vad jag söker iir ju e-tt färganslag tiII crl

mönsterkoropoiition. Jag är ålagd att lämna. iu cu

sådar-r, för att a1ls få komma med i den kurs i konst-
hantverksskolan, som börjar igen om några mår-ra-

der uppe i Stockholm. Färgei, sådana som sko-g,

blommör, himlen bjuder dem, gör mig som förryckt
av - nei ännu inte glädje, utJn förväntan. Och då

väntar jag också på--honom, som skall kunna dela
min glädje och så Tå mig att.tro på mig själv.

Mån för att iag inte ska bli en dilettantisk tossa,

måste jag in på äettna kurs och sen vidare utbilda
rnig. Jag tog-korrespondensundervisning redan uu

o.l"t 
"ibätadä 

fc;r mig själv. Pappa hade lovat, att
han skulle betala inackorderingen i Stockholm och

kursavgiften, "när han bara fick det lite bättre; din
mamma du vet . . ."

Och så såg man åt den, som hade kommit mecl

löften om dåi där "lite bättre" i blickar och hän-
der. Jag slog fram om miu plan till tant Hulda. Hou
fick äti'steli drag omkring murlnen (efter en stund
fuktar hon läpparua och äå kommer det för myc-
liet saliv, så dåi är inte så att hon torkar bort). llot
kom nästa dag med något uppritat tapisseriarbete,
"vi får väl se.vad du duger till, kära barn." Det
skulle sys på brunt grovt konstsiden och mecl lan-
gettsöm i gredelint öch skärt. För att göra .hennc
iill "ilj.r, Jttt. jag mig tiil arbetet, men det knott-
r,',d. sig. "|ag gick-i ställct ut i skogen, vars f ärger



rnan hade stulit och förfalskat. Mcn lika ren och
klar som förut flot floden av färg där vidare i en
åder, som solen just bände upp. När jag kom hen-r

igen, satt tant Hulda där med stel nrun och tapis-
seriade fardigt. Pappa hade kommit hem från job-
bet och småmystc omkring hennc. Niir Fia som
dukade in kvällsmater-r (vi åt sår-r supd ibland för att
riktigt känna vår va.lmåga) ladc ranr I{ulcla för
oss åt alla håll sin hjärtlighet. Den smakaclc mig inte.

Men visst ville tant F{ulda, att jag skulle ha det
så modernt och bra så. I den lilla kammare i r-rnder-
våningen, soln l1S hade övertagit efter mamma, 1åg
jag i en gammal dyscha. Tant Hulda skakade på
l-ruvudet åt att den var skavsliten. Man skulle kur.rna
tro, att till och med cn dyscha kunde bli rädcl för
hennes skakning på huvudet. För plötsligt var den
försvunnen, och där stod en utfällbar enmans-bädd-
soffa, som hon hade hämtat fram ur egna gömmor.
Om natten slog jag mig mycket på dess hårda karr-
mar och kunde så i regel inte sova. Men om dagen
såg den ju 

- 
jaha modern ut och då var det iirtc

lönt att klaga.
En egendomlig åkomn-ra tog mig i besittnirlg ur

den bäddsoffan. Först kändes det bara som "tjöckt
i halsen" och det slår locli för öronen. Sen blev jag
nästan döv, hörde bara det som skreks rakt i öro-
nen pi _mig. Jag blev tvurlgcrl att gå till en dy.
privatläkare i star1, som biåste in lufi i öronen. Ef-
ter några_ dar var det lika illa igen. Till slut hjälpte
inte ens biåsningen. Det hade varit bättrc, om J"g
så hade fått höra huset sucka dubbelt så tungt.

När jag kom ut i skogen, verkade rcdan de mild;r
fläktama som ljud och sång, fast uppragna rnecl
andra sinnen. Och färgerna iyste änr.ru siarkare, och
jag ropade i hjiirtat ännu häftigare: Du okänclc,
cnde, jag måste få höra dig snart.

Tant Hulda kom en dag in i min kamnrarc cch
satte sig mitt emor rnig. Henncs knän, som var litc
skilda från varandra, teddc sig väldiga. I-Ion slireli
til] mig om arr hon mycket tänlit på rnig. Jag måstc
r9k1 en s.pecialist i Stockholm öch behänälingen
skulle ta tid. "Din stackars pappa" - "och allt han
får kosta på din mamma" (siela läppar igen), han
är ju så god, alltför god, och "'clu lia? redän i.ort"t
honom Så mygtr(s1" (joS kostat?? Jag?!). IVIen nu
kände hon till en familj i Stockholn, clär jag kunde
få bo gratis under läkarbehandlingen mot ati hjälpa
till i huset. Konstindustriskolarl var inte att tänka
på. Din hälsa... specialistbehandling... (j^ nu
hörde jagbara enstaka, särskilt plågsamma ord).

-[a, 
ho_n rnenade så väl, att där var ingenting att

säga, och när jag inte gjorde c{et, gick hon igcn.
Sen la jag mig på sängen, stödd nöt cn gammal
mattstlrmp jag hittat, så jag intc sliullc slå-mig så
r-nycke på den. Dct var alltså vcrliiigcn så illa mecl
mig att jag intc kunde tänka på konsthantvcrkssko-
lan. Läkaren hade väl sagt det? Bort med framtid
och lycka. Jag brast i häftig gråt. Jag hade eljes
sen åratal vant mig av med att gråtJ, öch även nu
slöt den yrtrc sorgen i och mecl nrirra löjliga hög-
ljudcla snytningar. Skullc j"g gå r-rt? Var det för seni?
Gick mitt fickur? .|o det tickade. Jag hörcle alltså
igen: det tichade. Gråten hade löst upp r-rågor.

6

Mamma liur-rdc aldrig hcllcr gråta. Det var kanskc
därför sorn dct barrr satt suckar i väggarna. Jt g
lrörcic dcrn igcrr.

Visst skulle jag tal;r on1 iltt jag hade blivit frisli.
men bara först liontrollera att det var sanr. Och
om clct är sant, så får jag ta till kurs, utbildning,
färgen-ras iycka. Ifall ranr Hulda så gärna vill
clela pappas liv, nå, då får han - cller har clet
redan automatiskt bättrc och iian låna mig
pcngar tjll dctta.

Sen rnarlrmas tid icclcr ingcn vanlig clörr från
liammarcn ut till vardagsmmmct, r.rtarl en rladr;rsse-
rad tapctclörr. Dct hörs intc, när den öppnas. Jag
sköt upp den på glänt. Där utc lcvcle rösicr: pappas
och tant HulcJas.

- Det kan vara hysrcriskt, har jag hört, sa tanr
Hulda, och då går clet aldrig över. Hon kan ha det
efter sin mor. Jaa, stackars du.

- Men hon vill gå genom cn tekirisk skola, sa
pappa, och det är ju bra.

.|ag tror intc alls hon k.an sy, sa tant Hulda.
Jag prövade henrrc på crr arbeti'. Arrnars tyckcr
jag'"'isst hon skulle det. On-r vi bara kr-rnde-vara
lugna för hennes hälsa. Jag har hört i-rv belianta att
det började på samma sätr med henr-res maffrma.
Flickan kan inte heller sova.

- Det är visst nåt mecJ en bädd-soffa, sa pappa.

- Men kära du, den rir så mociern. ö.h ä,r',.r,re
flicka. Nä jag tiinkcr tala mccl cn läliare

^.lag 
lät clörrcn.glicla l^gcn. Dumr, dumr, rnen jag

vågade-inte ännu lii;ra pipappa.
.lag iåg valien hela trJttöti. Fluset stönade och

knirkade och vrenskades iblancl rnot blåstcn. Här
iir 

'ågonting 
jag^meistc höra till siut. Alltirg. tä.kte

i"g. .J"g rnåst_e få vcta vacl dc vill mig och vacl de
hernligen tänker. Jag ska är'u i'te iåtsas om arr
jag är frisk. - Ocli 

-c{ct 
clär "hon har clet cf ter sin

mor". Mamnra behör'cle kar-iske aldrig ha förts borr,
eller ho' skulle kurna bli frisk o.l1-, ko,onr;r hc'r
igen, om bara - ja jag måste höra efte r.

Det blev inte alls sä som jag hade föreställt nrie.
Ingen..sa något om r-nig, t"rt.,, ont cller gott,'i
min närvaro. Det var 6ara själva huset jrg"-årt.
lyssna till för art ana och förstå.

När tant Hulda var hcmma, då hörde man för-
visso-hennes grötmyndighet tåga fram. Och cnstaka
rop från hallen erl trapp_1 upp, ciär hon och pappa
satt, trängde också ner till mig. Tant Hulda' loli.,r.
ska vi rru göra med riintorrå på den här i"nrecli-
ningen, som förfaller? - 

pappaia nåt lågt. - Tant
Hulda: Måste jag nu igen? M.n hOr du,"lilla Bosse

I{on mumlade er-r hel rad . . . efter alJt vad jag
gör för dig - och här kom det, så am det knirkåctä
i, en Solv.tilja hos nrig själv - för c{ig och för clin
ootter, s?1 ...

Från niin sliuggtiilvaro bland väggama var jag
ju ännu mera tvungelr att söka mig ut till skogen
och andas in liv. Kom snart, sa ja[ inom mlg iill
clen okänc{e manncn jag drömdc o-,-d.t kan bii for
sent annars. Korn och tag mis ut ur denna värlcl,
cllir.'rlr :rirrirrgc'r iir di;r' och d',r cllcr hör fö;
11r ycKct.

.|arg tyckte nristan han svarade mig gcnom mitt



EEEEggiiEEiEEEEIiEE :EE'EEEä ån,FFs:: H;*I P

g;iläåliååålii;åtåg,Iii !*iå,iåiilåå 
åååt,

;:u: änH;; ä;ggläåå{å;l:g ååiåE:iEi åE: iiEÄ :! F .: E uo:F

iETE:i*iicg;gil:n:€ä;i:ä e:!åil:å;ilE :iiiF-:*=i u'l sEiläiIål:{åHEE :-:iEiäEI 
ill'ålE*l

åi i ååål i så!åå 
åi I I iåiåi å,åååå: I ååE ååi E ä I iil

åB: äi ei åi i i *lål åg l ä ä: 
ååE ; - ; 

n ; ; r i äi ä; i ; å 
- 

F l
I;;s åå;: ;:;u: i :fili!å'; * E * * H råcliålåå:*äi'åEt=:Ef;'a
Äå i :;iåe; iEÄ;$åE EitEIålålåiååI:iåIåååååiIt*:;E^g-AEf

dq)
b0

H

(5

rlT
rk

)-
tra
a
FI

|.rFl

tl

€

I
Flri

F
at)

å

F

r

iålåä;råi'å,åååäIiååääEåEäEi{iåEi

iå ååi iiåä äålååå ffåäåågl* 
=!i 

s åå

r!EEå{!Eåälååiålååååiil€iäåååliåå
:E ;s: ;åå: iåi;!å ;säåF:iäåä Iäåii irä 

e

:; ; 
åååä Iåillå åäåilgiläg l$er' *,!

åår åååå älåå ååä åig,ålåålllllås ;iggi, äii,



. 
ä;åtå i äå i E s e 

* rån;rå ä äå å' äEå$ 

ä [åå äå äEå ä äååå lå

lå åå lå ååå 

*, 

Eåågi lååååååtäl äå ä lå ågåt ål;; iä 3 ä

Eä låågägä 
åIäå*ååIIiälåäIIllgåääälåååågååå

åä å*ääFfiå å i*åiåå3ååår*,tr:ärir;:äIr$åää

äiåååååågEgåEåäåäåålä[åä.g*ä;åäååEåäåå

5 n{o:
dt,-,ö6
5 a'F Fr

oca.
O, ci ti Fl
o xK
F e.P0c. !0" 3q
. Al (v. ?t 5.tr

gt atn !0.
(D.h
5"'ot

(-l.
.lJct

6rJ 5
HOtok

A
Ol 'i

Hv!
H^r

93"t,PÄiK5Xq5o xb
F)u

*At.r
(9L-
H U
P!X

Jv
)^a

f+t-F

E'or
PF!0.

Hug
tåt t:l \J0)F0l"
F

='iF€ F:
Ph^Fs

Eiö
0l 0aO.5o Fb!)

f < 
^tl* 0r" å

!D E' :y0C e,

-

xp
ö'1
F{H

tt4
o !-+
Hn

(Do
crHcr !-
a

I

oc

H

x

&
\o

:
(-l

\sss

iåEå ååi Eå iäiå å [ä rtråå äE 
räå 

ä *FåFä I ä rö:vxqåHff t.E* Fft lgit$"8 Agå: &å* F: E åäL*-

älg-åålggqlå*ä[åå å[åå lägr'gäå*äl

iååå*åäs;ålEääååiäåäliäåäiäåå!ä; ääpåT;i isHHE

r;F $åå[ååä 
*$ååg 

:räE äååå :rrä1;

åFäg*usäs:Eårl1gå1I[åä$äääääålEös öääHåF* iäFiå ä:6[ up,p åiädå*
d ääg rrnFu'sä ftssäH p+iä iåbä gFäFgg

E,gF
TA;åP(D.i
5' iå !o'

-cF..,ö0t
lD. tj

trly$
X'ä t
3 sF
EFoi
it $,
9oce(D



!qiäEi Eä;ääå;EåäEii ;EEE 
*Eqä{! E $ #EE g iE P

iååäEå åååååålåå;ra3 EåEE ;å:ä;Ett :;€l' ås

!ååråE iåååsEåååäiå€ åiåå ååååiååä ååIi ä :å

å:å;;i åällååå;äåliå äååå åäåfågiå iiåå å iiååi;å:*i;åätiåäi:tiåiåååiråci{råE; 
;åäi å:

åiååå;ååååiååliiåäiååålåisågliår?å :ää'i gi

ååååå:å;s;åiäå:ilffåiå:!*åäålååiååiiä:ll ä;

g! I.9 .q
dFrL r+{ sr.frt .äö€'ä
Fro+)*ig -
E SS boHtrr/2O

H

€n$ €
+Jv

+) i':" X !däfi P
a)

Fc€tr .F
a.ad

lho:hn
€ E å &å̂
.Prrvui
o

cdt5h
P ! Aq)-s.
A.:.9c€q

=<|-.rvl- H
lv'd
lÅ| å a;3 Å b s

l-{ Li hn 
-AÅ.Ån ö'" ä q

'-LrDl)

SE g F fl
åEs; h
Y a5 3;
-.r3Hriboecdä.ÅÅ
:-cd q ^;:vHd)d.åa' n öu-\ -.t .l hn F{

r Eo,9.l ItHiJj.d: I

A.d

I



gågiågååågålååggål;ålå'*åååååååååå

iIi'låå ååå'ååägååiä'EEåå iåIåååååEEEåååå å

åE ä'å åååå å*åå Iå IåEg ååååå IEåå åååå å



hiårta: säg,ifrån i dag redan. Var intc räclcl, jag
valltar pa dlg.

När jag kom hem igen, s:ttr pappa och tarrt Hulclir
och drack kaffe med en främmande herre i vardags-
rumrnet, pi 9}-talssoffan som var hårt snörd och
midjeinsvängd som Hulda själv, på lO-tals-srolarna,
där ryggsköldsstoppningen fått hängbröst.

Tant Hulda presentcrade mig för prokuristen
.Jönsson så glatt beskäftigr, som om hon bjöd ut mig,
och .|önsson, som hade blodsprängda ögon och vi-
kande grått hår, satte sig nära intill rnig.

- Hur står det till mecl den lilla hälsan? sa han.
Vad skulle jag svara på något så clumt?

- FIon hör lite illa, sa tant Hulcla.

-- Då får vi tala ögonspråk. - Tant Hulda log
hult åt hans rolighet. - För resren tycker jag gotr
cn flicka kan vara döv, så hon inte hör alli som
andra förföriska fruntimmer säger till en.

- Ni misstar cr allihop, sa jag. Jag är frisk sen
flera dar-. Jag har bara låiiats oti iäg""ar döv som
jag var förut en tid. Så jag har höri vartenda ord
som det inte var meningen jag skulle höra.

- Det var det värsra, sa tanr Hulda och satte
if$" sig kaffekannan med en smäll. Jönsson fick
brått ut, han såg väl hennes min. - Så flickan
spionerar, fortsatte tanr Hulda. Låtsas vara döv
och så . . . Nå det är inte klokt. Det är en ofi;r-
skämdhet not mig. Som om jag nånsin hade haft
annat än en kristligt tålamod med allt. Nä nu
Eosse lilla, måste du - Med den ställning som jag
ska ha här i huset . . . Så vill jag ha det- t'int som
jag ar van vicl.

- Ia vi får väl skicka i väg flickan, mumlacle
pappa och reste sig.

- P-anpa skickar i väg oss bra lätt, sa jag, innan
pappa.hanrr smita urrdan. pappa borde ilai" vara
f örsiktigarc i. det här huset, di; väggarna hör. Son,
den där kvällen, när jag var i mitt i"um rned dörrcn
öppen hit, och tant Hulda var på jobbet och pappa
satt mcd Fia här innc och ni giik på -

- FIon ljuger! rkt* .papi.a. L J^g har aldrig
sagt err ont ord om _Hulda, äet karr jag svära vicf
rnin stackars hustrus huvud -

- F{ennes buaud, jo det var nu också nåt, sa
Hulda. Men vad var clet du sa om rnig? - O;h -han svalde och teg: Nå jänta säg!

- Att vi ailihop. hel-st ville 1e väggarna ramla
över dig, sa jag på kiv, fAr jag inbegrJf i ,,allihop,,
mrg ocn mtn mamma.

- .l*g.har inte sagr de-r, Hulda, tro mig . . . Ogo_
nerr rullade på pappä och tummarna gicfi .,.rr* o-
varandra.

- Äh jo. . . F{on vätte läpparna, så det kom för
nrycket saliv.

-]ag svär dig, Hulda, orden föll sig så här,
lag min's vartenda etr: bara jag har fått ieki'erna
ur käringen, så_ - Men det vjr l,rt. o- dig, Hulda,
hwr skulle jag kunna kalla dig för "kärin[ån,,.

Fia brast ut i ett skadeglatt fnittrande siiratt från
en post, som hon snrugit sig till vid dörren.

Huida cxploderade i r.rppsägningar åt hcnnes håll.

. Pappa_famlade efter nya heliga eder: - Aldrig i
livet, förbanne mig, har j"g. . .

Huldas barm borjade häva sig i snyftningar, och
l-ron verkade som ett helt pumpverk, ir-rnan tårarna
kor-n. Fia dök ut i köket, med dörren öppen.

- Och detta skulle du låta gå över mig! Men
jag kan flytta redan i kväll. Så får du sitta här - -Oclr tänk a pä hur hustrun var rent livsfarlig, och
nu dottern likadan . . .

- .|aså, du iät doktom tro att hon var t'arlig,
sa jag till pappa. Men om jag

- Det sa jag aldrig, skrek pappa.Jag svär, jag
sa bara, att hon kunde bli farlig för sig sjäiv. -Harr började jåmra sig: - Varför ska allting komma
över mig? Här står ens cgen dotter och ljuger på
cll ...

- .lag sa ju aldrig nåt, pappa.
FIan bara glodde på mig. - Och rnin hustru son-r

kostar mig -
- Äh ja, för henne har du gratisvård, sa Hulda.

- Jaså det också, pappa. J^ j^g förstår nu var-
för det känns så här i huset.

Men tant Hulda hade viktigare saker att sköta i
detta ögonblick. - Kan jagfä tillbaka de 11OO kro-
norna, Bosse, sa hon med sårad värdighet, som dtr
fick av mig för att köpa en ny kafddisk så billigt
så-

Pappa rullade med ögonen igcn. - Der var intc
till det. Jag fick dom till skänks, till tack för det
lilla nöje jag har kunnat göra dej . . .

-- .|aså, sa Hulda. Då får jag stärnma dig då. Jag
troclde jag var i ett hederligt hus, så jag fordräde
intc kvitto. Mcn jäntan här, som har hört allt, har
väl hört det ocksä, så hon kan vittna för mig -

- Nu nlar clu till väggen, sa jag. Ingen annan
hör på dig.

- Och du säger hon också. Hörde c{u, Bossc,
så fräckt.

Men pappa sarrc händcrn:r i byxfickornA, visslaclc
och iunkade ut i köket.

- .|aså, skrek Huida cfter honom, är det på clct
viset. .1" j"g kan intc stallna cn timma längre i ctt
oärligt hus och ett horhus - 

jag packar och-går och
l4gg.t mig i kaf6er redan denna kväll bara jag har
fått i väg det_där_stycket Fia först! Och sen'går jag
och talar med polisen.

Så liom de båda två i väg, och pappa spatscradc
ut cnsam för att dricka ö1, fast han den hir gången
gick åt annar håll än Huldas. Jag gick snarrb.h- l"
rnig. Jag var orolig för framtiden och för allt det
som jog i kväli hadc setr av människorna. Men
husct suckade inte mer, det var alldeles lugnt nr.r.

*

Prof cssor Solchct, är cn t'ramståcnde baktcrio-

log, cn aa ',ärldcns t'rämsta pcstspccialistcr. LIan är

äo:n incdlcni dp Indiens staters råd. Vid cn prcssin-

tcrvju. i Lucknow den B januari sadc Prot'essor Sokhey

att hatt "t'ftcr omsorgst'ullt studium bade lcomnlit tili
dcn slrilsatsan dtt atncribLlncrnd It;rt It,tktcrielerig i

KoreA".
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I sin r.rya bok Helgon och häxor skärskådar Emilia
Irogelklou en ny teori om häxväsendet på 1600-

talet och dess rötter i tidigare århundraden. Asikten
att häxornas upplevelser endast utspelades i deras

farrtasi eller hallucinationer håller pä art vika för
den väl dokumenterade insikten att det iigger en

reell erfarenhet bakom Blåkullafärder och orgier

mccl Satan. E,r'r cngelsk författarinna Margaret
Alicc Murray har visat att "djävulen" var en man,

i regel forkl;tdcl i ansiktsmask och djurhudar. På

hans kallelse kom invigda kvinnor till herniiga gäs-

tabud på bestämd samlingsplats. Dessa kvinnors be-

kännclser, när de ställdes inför rätta, var realistiska
och detaljrika. Och det var kvinnorna som clömcles

till bålet. Mannen som spelat huvudrollen, gick

oftast fri.
Vi citerar här ett styckc ur boken:
"Dct har alltid fallit i ögonen hur ytterst ringa

antal män som dömts i häxprocesserna jämfört med

hela offcrhären av irvinnor. Dcn sista ungefärliga
beräkning jag sett av rättsligt dokumenterade häx-
bål i Europa går upp till 300 O0O, fördelade på tre
århundraden. Men man räknar rned många fler -
clokument går förlorade, ej heller ha rättsliga cere-

monier alltid varit att räkna med.
Orn man ickc tror atr alla kvinnliga vittnesmål

berott på hysteriska inbillningar, utan att åtskilliga

- enligt Murrays uppslag - kunnat referera vad
som hänt och sant erfarits, då blir belysningen en

arlnan. Linderholm, som studerat rättsförhandling-
arna grundligare än någon annan svensk forskare,
säger: "Der var även i Bohuslän fattigmans affärer
det gällde. Ibland de burgna och hos de högre klas-
serna, drabbades blott kvinnor av misstankar."
Denna iögonenfallande rättslöshct, vars juridiska
sida här icke skall beröras, har sour fornhistorisk
bakgrund den vida djupare ansvarigbet, som tidigare
ålcgat kvinnorna i allt som rört fertiliter (fruktbar-

fl

Emilia Fogelklou:

Helgon och

Häxor

het) och barnsbörd. I)et är ännu i 1600-talsproces-

serna en samhörighet mellan häxa och jordemoder.

I Västgötalagen tar kvinrlan ensam rättsansvar för
trolldom, medan i andra svaromål mannen bär an-

svaret också för henne, som ej ar rättssubjekt. Vitt-
nesgill är kvinnan där ännu i fråga om födsel. -

Det hade blivit en djup kulturklyfta mellan kö-
nen. Männen hade sin sarnhälleliga ställning och

sin öppna gemenskap i byalaget. Det fanns kvinnor
sorx genom sina män kunde känna sig inlyfta i sta-

ten. Och det fanns kvinnor som djupt fattat kyr-
kans budskap och där förnurnmit sarnfundsgemen-

skap. Men andra kvir-rnor kände sig viii stå kvar i
makt och stånd endast genom dessa nedärvda forn-
riter, där sexualiteten ej betraktades som syndens

upphov. hur primitiva eller förvillade former dcn

iin tog. Få av dem hade väl mött kärlek i äkten-

skapligt liv. Och tyngda av tradition, rörde dc sig

nlecl redan t'örbru/ear föreställningsstoff inom erl

ny och levande kultur, som Av ail rnakt skuddade

ifrån sig den forna tekniken och deras fertilitets-
riter. Många blev offer för sin konservatism. Och
många betygade att de aldrig velat ont med sin

konst, om än kanske flertalet kommit över också

åt "maleficiernas" håll. Folkfasan koncentrerade sig

dock ej så mycket på förgörningen som på kultens
föremål, denne djävul, som för häxorna var erl

jordiskt förtrogen person, för domarna en överjor-
disk skräckalstrare.

Häxvansinne, säger vi. Men när man gått igenom

en mängd protokoll frägar man sig, om då inte de

dömande varit vansinniga? (När mdn sotrt rti, står

mitt i lerigsaansinnet, lean man t'råga sig orn ick.e

också detta beror av ett i modern kultur inlyt't före-
ställningssätt, sorn. fA, oårt samhöriga uniaersum

bort vara lika utdömt förbrukat ocb bortldgt, som

clen gamla magien t'ar den au evqngeliwm berörda
liassynen.)"



En korean
om Korea

Kor"u var sedan gammalt ett feodalt samhällc med

konfutseansk moral. Landet var kungadöme men mak-
ten låg hos ett fåtat jordägare. Sedan kom den japan-

ska erövringen 1910 med dess brutala exploatering av

Koreas tillgångar. Japanerna ansåg det fördelaktigt att
låta det feodala systemet bestå för att lättare kunna
utnyttja Korea ekonomiskt och politiskt. Över B0 0/o av

30 miljoner koreaner levde som egendomslösa livegna
lantarbetare.

Trots detta oiyckliga materiella tillstånd har Korea
kunnat uthärda tack vare sitt stolta och enhetliga kul-
turella arv. Från utlandet, särskilt från Kina, har

Korea mottagit ett starkt inflytande, men har dock

lyckats uppehålla sin egenart i förhållande till grann-

länderna. På sin halvö har Korea bevarat sitt kultur-
mönster, sin ras, sitt språk och sin historia, som går

4.000 år tillbaka i tiden.
När Japan besegrades år 1945, ied Korea både av

att vara en politisk koloni och av att ha ett feodalt

samhäIlssystem. Frihet för Korea måste betyda be-

frielse från dessa sjukdomar, och det måste få en mo-

dern styrelse- och samhällsform. Det måste bli en de-

mokratisk stat.
Men detta försvårades av att Korea uppdelades i två

delar med gränsen på trettiåttonde breddgraden. 1945

hade Sovjetryssland. och USA slutit ett militärfördrag:
Sovjet skulle mottaga japanernas underkastelse norr
om denna gräns och USA söder om den. Denna "till-
fälliga" militära delning av Korea fixerades i en poli-
tisk uppdelning, när Trumandoktrinen proklamerade

en "anti-revolutionär" politik i Asien, där milioner
människor kämpat för befrielse från främmande ok' Vi
koreaner har aldrig i historisk tid upplevat en sådan

delning av vårt 1and. Därför överröstades alla ideolo-
giska skiljaktigheter inom folket av en passionerad

önskan att det delade landet åter skulle bli e t t'
Genom denna delning hindrades Korea från att ge-

nomföra ett normalt ekonomiskt och politiskt liv' Eko-

nomiskt hade Nord- och Sydkorea kompletterat var-
andra före delningen. Nordkorea hade rika naturliga
resurser, däribland dyrbara mineraler, och kunde där-
för utveckla både tunga och lätta industriföretag, me-

dan Sydkorea hade ett väl utvecklat jordbruk' Så ha-

de södern levererat jordbruksprodukter och norden

industriprodukter för hela landet. Kraftverken vid
Yalufloden hade levererat elektrisk kraft åt hela

Ilorea. Nordkorea ansågs vara världens femte guld-
producent. Sydkorea producerade ris för hela Korea

och för Japan under den japanska erövringens tid' Nu

stoppades detta utbyte. Sydkoreas risfält kunde inte
reda sig utan gödningsämnena från Nordkorea, ej hel-
ler kunde textilfabrikerna arbeta utan kraft från norr.

Politiskt växte folkets otålighet mot detta abnorma

tillstånd. I denna ytterligt svåra situation försökte dock

koreaner att bygga upp en demokratisk stat, som ni

Koreanska barn t Runanten

betraktar som ideal. Man hade att pa samma gång ut-
föra t r e olika företag: att befria sig från feodal-
herrarna och från de japanska metoderna och kolla-
boratörerna. Ekonomisk uppbyggnad betydde jordre-
form och industriell förnyelse - och den politiska upp-
byggnaden betydde enande av det delade landet un-
der en demokratisk författning. Därför måste vi ko-
reaner skynda oss. Vi kan inte utföra dessa företag
om vi sölar. Men i brådskan kan vi snava - dock inte
av illvilja, utan av entusiasm för mänskliga ideal,
mänsklig anständighet.

Önskan att få genomföra dessa reformer är för när-
varande det moderna Koreas politiska kännetecken.
Partipolitiska meriter värderas utifrån denna mått-
stock. Likaledes används samma värdemätare vid be-
dömandet av främmande makters politiska beteende.

Varje främmande makt som tar hänsyn till den poli-
tiska flodvågen i det moderna Korea betraktas som en

vänligt sinnad nation, oavsett vilken politisk ideologi
som råder i det beträffande landet.

Om man från denna synvinkel betraktar USA:s och

Sovjets handlingssätt, finner man en stark motsätt-
ning emellan dem i deras ku-nskap om det moderna
Korea. Eller rättare sagt: både USA och Sovjetryssland
känner väl till Korea, men deras sätt att bruka sin
kunskap har varit synnerligen olika. Olikheterna i de-
ras motiv har åstadkommit en enorm orätt mot det
koreanska folket. Sl<illnaden är denna: USA har för-
sökt att fortsätta Japans styrelsesätt under namnet
"parlamentär demokrati", fast Amerikas eget folk
aldrig sku1le tillåta något sådant hemma i sitt eget

land. Sovjet däremot tycks ha sett Koreas strävan som

steg på vägen mot demokrati, vilket är en allmän po-
litisk önskan i det koloniala eller halv-koloniala Asien.
Därför har Sovjet aldrig råkat i något självförvållat
dilemma i sin koreanska politik, medan USA ständigt
ökat sitt sjätvförvåilade dilemma i sitt politiska hand-
lande mot Korea, vilket åstadkommit stor oro och bit-
terihet i Sydkoreas politik. Denna oro och bitterhet kal-
lades "politisk omogenhet" eller "brist på politisk er-
farenhet". Vi koreaner kan inte förstå vad de menar
med dessa utmanande yttranden, som försöker flytta
över deras ansvar på ett oskyldigt folk, vilkets poii-
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tiska visdom har samiats och slipats genom sekler -mer än tio gånger längre tid än Amerika har haft sin
historia och sin människokännedom.

Fastän USA har betonat sin "good-will" ifråga om
demokratisering av I(orea, har dess politik i Korea en-
dast sträckt sig till att återuppliva de förra japanviin-
liga kollaboratör'ernas aktiva ledarskap. Detta är' USA:s
stora dilemrna. USA gynnade starl<t Syngrnan Rhee
som "den starke mannen" lämplig att införa "dcn ame-
rikansl<a formen av demokrati" med hjälp av stora
penningsummor. Vad de därmed åstadkom var att
väcka förtrytelse hos majoriteten av koreanerna.
Syngman Rhee är kanske en "patrict" så mycket som
varje bulvan skulle kunna vara. Faktum är att han
ingenting vet om Korea. Efter trettio års vistelse i ITSA
har han ingen levande kunskap om Koreas nuvarande
iäge. Han tror sig vara en Napoleon - men har intet
fotfäste hos folket. Hans missräkning när than inte blev
erkänd, drev honom att ironiskt nog söka förbindelser
hos de för detta japanska kollaboratörerna, fast han
siälv ofta uttryckt sitt hat mot Japan. Detta är den
siälvvalde patriotens tragedi. Han betraktas nu som
den föraktligaste bland marionetter i Koreas historia.
Detta är orsaken till att han redan under livstiden
brännmärkts som förrädare. Syngman Rhee och hans
vänner har åberopat "anti-kommunism" som en för-
eningslänk med USA. Och Amerika trodde var och en
som sade sig vara emot kommunismen, därför att det
passade dess farliga sysslande med det "kalia krigets"
strategi mot Sovjet. För det kalla kriget offrades fol-
kets hopp om en demokratisk stat. Var och en som vå-
gade analysera detta dilemma eller denna dubbelhet,
betraktades som "röd".

Dock kunde inte den amerikanska tvångsdemokratin
förhindra det koreanska folkets ständigt växande po-
litiska medvetenhet.

(Forts. i nästa nr.)

Tl l.lf-,n fe0ll K
I

När jag läste Rut Hillarps uppsats om "Intryck frain
Wienkongressen", införd i Vi kvinnors januarinummer,
kunde jag inte undgå att göra jämförelser med en an-
nan uppsats på samma ämne, som jag läst någon dag
tidigare. Det var en artikel av Gusta Futjikova, änka
efter den av hitlerfascisterna mördade tjeckiske natio-
nalhjäIten Julius Futjik, som grep mig i all sin an-
språkslöshet. Jag kände att Gusta Futjikova upplevde
denna folkens fredskongress på ett helt annat sätt än
den svenska delegaten, som närmast verkar uttråkad
och generad av detta väidiga uppbåd av världsfreds-
rörelsens främsta krafter, och som bland annat var
glad åt, att hon slapp vara med om kongressens av-
slutning. Rut Hillarp konstaterar också att hela kon-
gressen egentligen var henne främmande och fängs -

lade henne mest som ett skådespel. Men kvinnorna som
deltog i kongressen och sjäiva stått på barrikaderna,
suttit i fängelsehåIor för fredens sak och förlorat sina
käraste i det blodiga kriget, kunde nog inte se folkens
fredskongress som ett skådespel. Och knappast heller
Vi kvinnors läsare.

Så här skriver Gusta Futiikova om kongressen.
"Det iir söndagen den 14 december 7952. Det blir

stil.La z Konserthusets til.L sista plats fULLda sal,. Ordet
hctr öuerliimnats tiLl. det lcrtreanska f oLl<.ets representant
Kim Yen Son. DeLegaterna reser sig Jör att hyl,La kuin-
nd,n sorn gå"r f ram ttLL tribunen. Hennes uackra ansikte
ii.r prtiglat au stutn sorg och urede. En. enkel miinniska

|0

gdr att anklaga krigsbrandstiJtarna, dercts generaler
or:h dipLomater, ankl.aga dent f ör hundratusenden döda
nziin, kuinnor och barn, 'Jör hundratusenden tiLL döds
pinade o.f .fer. - 

Hennes ord tir sanningen. San-
nLngen sonz jordens aLLa nilinniskor rnå"ste lå uetct.

Korea öuersköLjes au blod. Under Fly';s irirrrttr,el.sbla
.tl.agg Ltit McArthur enbart i en enda prouins döda
hundratjugotusen miinniskor, öueruiigunde kuinnor oclt
barn. ÖueratLt diir atneril:anska soLdater satt sin fot
1 inns barnrnu.ssgra'Dar . . .

Den indiske deLegatett Kitsc:hleus grdtet'. Förerfla sta-
l.ernas del.egater gömnter sina ansikten i hiinderna. Ni-
kolaj Ticl^tonous, den soujetske 1örfattaren blickar aLL-
uarligt, ögonen iir fyllda au tigande urede. I saLen r&-
der stLllhef, 

- 
111un hör sngftningar.

Miinniskor au aLLa raser, ntiinniskor au olika poLitiska
å.skå.dningar och trosbektinnelser har Jörenat sig. Du
l^tör ditt eget hjiirtas slag. Miinnisko.! Var h.ar du h.ant-
nat? Hur kunde Du tillata, att dina hii.nder befltickades
genom sådana förbrgtelser? Ar du iinnu ttilinniska,
am"erikanske sol.dat? Varför har du l"dtit dig Jöruandlas
tLLl" ett odjur, utan stolthet, utan medkiinsla, utan kiir-
Lek? Vilken nation har burit fram dig, uitken mor hqr
J'ostrat dig? Har du ingen syster, ingen bror?

I Kctrea JLnns det inget förbermande med dig. Diir
uiintar dig stralf , hat och urede, en riittuis urede. Om
du tiLL sist inte inser uil.ka må"L dtt tjtinar, kornmer ditt
namn, amerikanske soldat att förbsnnas. Ditt namn
kommer att förbannas öuer hel"a jorden.

Kd,ra Kim Yen Son! Kd.ra koreanska kuinna! Jordens
f olk komn'ter att finna alla sont. iir skgldiga. Den sanna
miinniskan har ögonen öppna. Hundraden miljoner d"r
med er, koreanska f olk.

Kim Yen Son Liimnar tribunen. Amerikaner, engeLs-
miJn, polacker, araber, negrer, kineser kommer Jram,
till" henne 

- 
aLLa hiilsar och kysser henne, biir lrcnne

på. sina arla"r.
Kim Yen Soll 

- för lrcla uårt arbetande JoLk, kEsser
Dig Gusta FutjLkoua. Var en symbol f ör sanningen oclt
freden i det autd"gsna, iilskade Kored."

Så tänkte och l<ände Gusta Futjikova, när hon lyss-
nade till Kim Yen Sons tal. I{anske var det då Rut
Hillarp 

- 
som hon själv uttrycker det 

- 
"satt hädisk

och antecknade en rad för varje talare: hon säier att
krig är ruskigt . . ."

Sol.

Från Karlstad
SKV:s Värmlanclsclistrikt har nu gcnomfört sitt första större

utåtriktede möte. Dct hölls söndagcn den 18 januari och var
anordnat i Folkcts Hus i Karlstacl. Drygt 200 personcr hadc

rnött upp. Flarrys Trio inlcdde mcd rnusik r arefter fru Oiga
Norclbcrg hälsadc dc närvarande och särskilt förbundets ord-
förande med. dr Andrca Andrccn r,älkommcn.

I ctt elegant och rncdryckande tal bcrördc mccl. dr Andrca
Anc{rcen inledningsvis bakteriekrigföringcn i Korea och Kina
vilket hon kundc söra mcd stor saklighet cftcrsom hon varit
på ort och ställe. Dr Anclreen övcrgick så att tala om sina

intryck från cn tr'åmånadersvistelsc i Kina och gav cn hög-
intressant bild av dct nya Kina. Intrycken från Kina är enbart
positiva och skall man ber;itta sanningcn om förhållandena
så måste det bli positivt. Särskilt imponeracl var dr Anclrccn
a\: att hälsor'årclcn stocl på ctt så högt plan. Förcdrager a\rtac-
l<adcs med hjärtliga applåder och blommor ör'crlämnades till
Dr Andreen. Frn Ellcn Eriksson från Ambjörbyavdelninsen
ör'crlämnadc cn säkcrt L.ärkornmcn gåva till Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund, nämligcn en tuscnlapp. En kollekt upp-
togs till förmån för Korcahjälpcn varcfter mötct avslutacles

mcd visning av kincsisk kortfilm.
Ornedelbart efter mötets slut vicltog ett samkväm för SKV-

mecllemmar och andra som \rrr intresserade' av r'årt förbuncl.
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Frågespalten
Från Karlo har l<ommit en fråga:
"Det är en sak jag tänkt myckät på och kansk-e också

förargat mig övei, som jag ville höra Sofias tankar om'
Det ä"r ordeT "disciplin". Jåg är gammal nu och vet väl
att det inte är så noga med disciplin i skola och hem,
sårn Oet var i min bärndom. Men det kommer igen på

andra håll, det där förargiiga ordet. Det talas om "par-
tidisciplin';, "militär disciplin"' osv. som något nödvän-
digt. Nu frågal jag: är det nödvändigt med discjplin
i ö demot<rati ochl ett kristet samhäIle? Är inte disci-
plin detsamma som t v å n g? Och är det inte tvång
mot ens egen övertygelse? Är inte disciplin i den be-

-ä.k"lr".r-oförenlig med en kristen människas frihet
och en demokratisk människas frihet?"

Svar:
Karla hal sannerligen satt fingret på en ömtålig

punkt. I våra dagar när den individuella disciplinen i
^uppfostran lossas och upplöses, har en ny massdisciplin
tfait i stäilet. Eller kanske man inte skall kalla den n y:
den har funnits i alla envälden och alla krigshärar i
alla tider Inen kanske aldrig så skärpt som nll'
Disciplin är ju ett r-rtländskt ord för vårt gamia "lyd-
nad".^ I bibeln förekommer ordet lydnad ofta, t' ex'
"lydnad är bättre än offer" eller "olydnad är en- troll-
dömssynd". Men dcn absoluta iydnaden för Gud kun-
de ibländ råka i konfiil<t med tydnaden för jordiska
makter. Så hade man i det amerikanska frihetskriget
till motto: "IJppror mot tyranner är lydnad mot Gud'"

I vår tid då gudstron inte är så allmän' lever dcck
]<onflikten kvar. IstäIIet för Gud talar man om sam-
vetet, och i regel sätter rnan det högre att lyda s,itt- sam-
vete eller sin personliga övertygelse än att lyda ett
yttre påbud. Så gör t. ex. värnpliktsvägrarna, däribland
i...'äkarna. De vägrar bära vapen för att döda andra,
även om dessa andra proklamcrats som fosterlandets
fiender. I vårt land tillåter lagen att sådana "samvets-
ömma" får tjänstgöra på annat sätt, dock iängre tid än
soldaterna. Men det finns länder där sådana undantag
från den allmänna värnplikten icke är tillåten. Där är
disciplinen absolut, det ges inte något rum för person-
liga avvikelser."I denna mening måste vi ge Karla rätt: det är tvång.
Och för den värnpliktige även i vårt Iand råder inom
armön den absoluta disciplinen, dvs. lydnadsplikten'
Hur hemskt det än känns för en ung man att döda
andra människor, är han därtill tvingad i krig. I regei
är han på förhand drillad ooh tränad tilt detta, så att
lydnaden eller disciplinen fungerar perfekt när han
l<ommer i stridslinjen.

I det politiska livet är disciplinen inte på detta sätt
förbunden med dödligt hot, men den kan dock vara
stark. Den kallas ofta solidaritet och användes t. ex.
vid streiker. Den enskilde hålles till disciplin genom

föraktet från de andras sida, om han skulle svika och
b1i strejkbrytare. Genom denna form av disciplin har
arbetarna uppnått en helt annan levnadsstandard än
de hade förr, då lydnaden för "tyrannerna" ännu inte
drev dem till "uppror", dvs. strejk.

Men ordet disciplin brukar också användas i ett an-
nat sammanhang: självdisciplin. Det betyder att man
sjäIv är helt övertygad om solidaritetens värde - och
att man insett att man inte alltid kan "göra vad man
vill", t. ex. springa ifrirn sina löften och förbindelser
eller strunta i att utföra det arbete man fått sig ålagt.
En sådan självdisciplin ]ran bli ett högt moraliskt vär-
de och ge stadga åt en karaktär' Det betyder att man
erkänner sina förpliktelser mot medmänniskor som
bindande. Sofia.

Fliickar
De fiesta fläckar kan tas bort med vatten, kallt eller

varmt.
Fettf iäckar behöver dock lösas med t. ex. tri-

kloretylen eller koltetraklorid. Dessa medel är inte eld-
farliga, men avdunstal hastigt och deras ånga är sö-
vande. Man bör därför vädra när man sysslar med
denna sorts fläckurtagning. Helst stå vid öppet fönster.
Den starka lukten försvinner snabbt ur plagget, som
inte får strykas!

Äggvitef I äckar tas ur med kallt vatten, om de
är färska, ellct' mcd ammoniak, om de är torra.

T j ärf I äc1< ar tas ur med terpentin.
B1äckf läckar och t'ost tas bort med vätesuper-

oxid och kaliumoxalat, som kan köpas färdigt i ett pul-
ver, kallat Remol.

Nagellack tas bort med aceton.
I de flesta fall tar man fläckurtagningsmedlet på en

ren lapp och baddar fläcken. Gnid inte! Vid använd-
ning av trikloretylen o. dyl. behövs ingen sköljning,
annars användes vatten.

Alla fläckar som liommer från kroppens vätskor
(urin, avföring, svett, blod, slem) blötiägges i k a 11 t
vatten.

Dessa enkla råd torde bevaras av tidningens läsarin-
nor, sai att vi inte behöver upprepa dem alltför ofta'
Vi ger dem ''pa begäranl". Annars är' det inte sädana
fläckar vi i denna tidning mest intresseraf oss för' Vi
vet att ännu icl<c upptäckta oml'åden pä jordklotet bru-
l<ar på kartan utmärl<as mcd t,ita f läckar. Sådana
vita fläckar av okr-rnnighet om andra folk och om in-
ternationelit fredsarbete viil vi hjälpa våra läsarinnor
att avlägsna - 

inte mcd ett patenterat fläckurtagnings-
medel utan genom att ni läser de nyheter eller skild-
ringar från skilda hå11, som vi kan bjuda på.

När plats och tid finns kan vi också komma med
praktiska råd och recept, men det är inte huvudsaken
i denna tidning. Sådant förekommer i veckopressen,
som säkcrt någon av familjens medlemmar någon gång
I<öper. På vårt begrair-rsade utrymme och med våra be-
gränsade el<onomisl(a resurser måste vi främst hålla
css till det som är viktigt för fredsrörelsen och kvin-
nornas villkor i samhället. Vi kan inte ersätta a I I a
ticiningar. Men vi vill fylla de luckor som andra tid-
ningar lämnar öppna. Vi vill tala om sådant som ni
inte får veta på annat håll.

Det anser redaktionen som sin uppgift 
- 

och vi hop-
pas att ni, våra läsare, gillar den!

G. T.

Heder och tack

titl Ambjörby SKV-audelning, s07tt satnlat

och skrirtkt rcOO kronor till t'år aerk.ramhet.
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Efterskörd fran

Wienkongressen

lltitc tncllatt svr:ttslca ocb lcore,utsba dclcgatcr.

Dcn svcnskrr clclcgationcns kvinnor hadc tillfrillc till ett
siirsliilt samnrantriiffandc mccl dc korcanska kr,innornrr vicl
lionsrcsscn. Vi hadc Svcnska Kvinnors Viinstcrförbuncls upp-
rlrrg att ör'crlrinrna cn går'a i form av kirurgiska instrtrrncnt.
Vår:t n-rötc mccl clc veckra och hjältcmocliga korcanskorna
blci, för oss sr,cnskl kvinnor cr1 ay kongrcsscns högticiligastc
ögoublick. Vi framhöll att r'år gåva vlr cnkcl och ringa, mcn
clo,:li ctt r.rttrl'ck för r.år sarnhörishet ocir soliclaritct mccl clcn
sorn i clag känrplr på mänsklishctcns mcst utsrrtte post. Dct
gick intc r.Ltt te mistc på dcras djupa ttrcksamhct ör.cr clcn

;1år':r vi ör'crlämnaclc och ett clc käncle cn ännu störrc trrck-
srulhet för ltt li också i Svcrigc strävar till ett skapa cn

opinion som kommcr att tvingir krigsorganisatörcrna att slutna
sitt blocliga irrig.

Vårt sarnmentriiffarndc l:it oss upplcva något ev clcu storhct
som rcprcsclltcrrls :rr. clctt:r hjältcmocliga folk. Dct vrrr myclict
griprrnclc att hörir clcn lilla joumalistcn från Pjongjang, Kim
Iiyi Sr,rn tlle om dc korcanslia kr,innornes förtvir'1ln ör'cr
.ttt varje rlrr'J se rlc snrå föräl.lr.rlös11 l-"'""" "'':" ' "f'"" 5i11 1

f örriklrar.
"llc'tt vi korcanska leainnor grLltcr intc längrc", sdtlc

hon. "V i är alltt'ör lörtvivladc t'ör att hrntta gr,it"t,

aLltt'i;r uppt'l,llda av hatlcänslor gcntcntot tlc antu"ikan-
ska irtkrähtarrta. Dct linns ingcn leapitrt!ation cllcr
se'tgbt't hos dc korcanska, krtirntorna ocb ai kornincr
att t'ortsätt"t hanpcrt t'ör viirt oberocndc." I-Ion t'ort-
s"tttc: " l tic korcanska kvinnortrtts tttulut bt'r jtg ,ttt
f,i frant'öt'tt vcirt varilMstc tack till cla sacttskt kaitt-
norn& li;r dcras värrlat'ulla griva. S,idan,r tillt''illm sotit

dctt,r, stärkcr solidaritctt'n inclltttt oss oclt biclr"tgcr till
''',lir st'gt'r."

IioL<,nticrnts t'olk krä'u,cr rätt till cgct liv

Trots cicn stora upprnärksirmhct soin ii*nacle s dcn t1'siia

frågen och .l.' rrlltnrcr bcrocndc liindcrnrr i Väst-L,urope kom
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dagorclningens första punkt att domincras av dct ohyggliga
matcrial om nationcllt förtryck som bars fram till kongres-
scn av rcprcscr"rtanterna från dc koloniala och halvkoloniala
ländcrna. Dct var sr,idanclc anklagclscr som slungades ut när
dclcgatcrn;r från Asien, Afrika och Mellersta (Jsrcrn i sina
rapportcr reclogjordc för dct tcrrorrcgcmcntc och det omänsk-
liga lidandc som äger rum i de utländska förtryckarnas rcgi.

Abd el Krib Ben Abdallah, delegat från Marocko gav i

kalla siffror en bild av tillståndct i hans land. Han onrtaladc
att det i Marocko finns 14000 poliser mcn bara 20C läkare,
vilket bctyder 1 läkarc på 45.000 inr,ånarc i städcrna och på
lanclsbygdcn 1 läkarc for tOO.OO0 invånare. Han bcrättade
vidarc 

^rt 
ay alla länder i r'ärlden har Marocko den höesta

barndödIi ghetsprocentcn.
Mme Baya Allaouchichc från Algcriet påvisadc hur kolo-

nialismcn i hcnncs land är fOrknippad mcd ctt sysrem av för-
tryck, tcrror och krig. Om dct sociala tillståndct berättade
hon:

"Beträf fande undcrvisningcn - 1.700.000 alge riska
barn har intc möjlighct till skolgång; mcr än 90 0/'o av
bcfolkningcn är analfarbetcr. Arabiskan, det cgna mo-
clcrsmålct, är förbjuclct ar, åe utländska förtryckama;
clcir mohammeclanska rclifrionen är förföljcl; det finns
cn stor brist på läkarc, för inr,ånarna i Sidi Boucid
firurs cndast cn läkarc för 120.000 människor."

Dc koloniala folkcns rcprcscntantcr kom till kongresscn, för
att citcra Giuscppc Nittir "inte som ot't'er utan sorn anklag,zre .

Ni bttr r,årt t'ulla sti;d, ty ingcn frcd ban säleras så länge det

t'inns undcrtrltgler6 folk",löd Nittis förklaring till clc kolo-
niala och unclerkuvadc folken som i Folkens Frcdskoncress
möttc cn mäktig 'i'åg av solidaritct.

Avcn dc Latin-Amcrikanska ländernas dclcgatcr framhär-cle
starkt sina liinclcrs önsk:rn :rtt bli bcfriade från dcn amcrikan-
skl inblenclningcn. Dct vrrr ctt uttryck för clessa stämninger
bl,rncl folkct, beriittrrclc gcnerel Jara från Mcxiko, "när vårt
lancl nyligcn avslog cn hrinr,änclclsc om cn nrilitiir pakt mcllan
USA och Mcxiko".

UR INNEHÄLLET:

ELISABETFI TAMM: Vem skall börja?

MARGIT LINDSTRöM: Inför 8 mars

INA N{öLLER: Lika lön för lika arbete

GÖSTA CARLBERG: DiKt

EtsBA KOLARE: Novcli

EMILIA I"OGELKLOU, Helgon och Häxor

EN KOREAN OM KOREA

REPLIK, I'-RÄGESPALT rn. r]r.

FÖLJETONG

Pris
Stockholrns Botindustri Ä8. 195.i

50 öre
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