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DAMER!
Nappa l0-konto!

Låt Carlboms skinna
Er!

Elcganta n1-hctcr i I(APPOR, DRAKTER

och KLÄNNINGAR i nappa och mocka.

Nya färgcr och rnodeller gör Er

ELEGANT SKINN
Fina bctalningsvillkor rned hjälp av

Carlbom's 1O-mån.konto

Välhon-ulcn till vår spccialavd. för SRINN och PÄt.S

Karlberssvägcn 46 (invid Norrr-r.r. Livs.)

T-bana till S:t Eriksplan, uppg. T'orsgatatr. Iluss 33 och 5C.

Norra förortsbussar. Lätt att parkcra.

Månclagsö1tpet till kl. 20. Tal. 30 B7 51
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trr innt'ballet
Har ti inte rid mcd forslcning
S1'shtsnen trart Rat;cnsbrtick . . . . . . . .

lJrct irtrt l:.\'1.
t,t,; 5i'clrgc ba hon,"-entionclla L'11 pcila ..
7 r.itti sr'l pa jrtrdctti
>,t biir g'rr det till ..
11,ils<;kontroll it;r tirlig upprät'kt li
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Ktscriet t9

Saenska Kainnors
Vänsterförbund
uppstod är 1931 ocir har utvecklats ur för-
eningcn Frisinnade kvinnor, som bildades
1914. Dcr bvgger på samarbere mellan olika
åsil<tsinriktningar och har dän'id alkid häv-
dat sin_tro på kvinnornas särskilda uppgift
för fredens sak och sin övertygelse art sam-
hället måste omdanas till acr morsvara även
de kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan mai 1946 svensk se'ktion
av Kvinnornas Demokrariska Världsförbund
(KDV), som omfartar över 200 milioner
kvinnor i 80 läncler. KDV och dess natio-
nella organisationer kämpar för åtr vinna
och praktiskr förvrekliga kainnornas rättig-
heter: rätt att rösta och räm att välias. rdtr
till arberc, till lika lön för Iika arbere och
till befordran; rått till undervisning och yr-
kesutbildning och till social t.yggher iOt
moder och barn.

KDV och dess nationella organisationer
kämpar för att tillförsäkra alla barn ett
lychligt liv , i trygghet; undervisning och
goCa bostäder, hälsovård, sund litterarur,
goda fritidsrysselsättningar. KDV vill sam-
la all världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar av
freden.
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Gott från det
SOLIGA BULGARIEN

SKALADE
TOMATER

- precis som färska
Skalade men ändå
hela.

DONAU
SALLAD

- färdig att servera
God naturell, goi
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
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som våro lösore redon könner till skoll det hållqs en inter-
notionell konferens om bornens skydd, hölso och uppfost-
ron i Stockholm den 3-6 oktober.'Sjölvklort kommer-den-
no konferens ott domineros qv de problem som ör de verk-
ligt storo problemen - svölten i vörlden, som särskilt hårt
drobbor just bornen liksom bristen på skolor och undervis-
ning som dömer mångo nu uppvöxonde generotioner till
onolfobetism. Våro inhemsko problem tei sig onekligen
gonsko k,lygsommo vid en internotionell jömförelse, rien
för den skull för de inte helt undonskymmos. Med dennq
ortikel hor vi velot fösto uppmörksomheten pö ett pro-
blem som stotsmqkterno uton olltför storo onitröngningor
borde kunno eliminerq gonsko omgående.

Den barnpsykologiska forsknir,ge' är, o'r nrau undantar barnen i
skolåldern, sorgligt försummad i Sverige liksom i en rad andra
liind-er. Fo_rskning rörande små barns normala utveckling har allt-
för Jänge. bc-traktats som nler eller nrindre ör'erflödig. Dät är svårt
att blunda för att det här fi'ns ett samband mellan'denna under-
skattning och der könsrollstänkande som tar sig uttryck i sådana
påståenden_ som att "sköra småbarn kan viil älla kvinnor göra,
för clet behövs inga speciella kunskaper".

Medan staten anslår närmare 5 lrriljo'er kro'or till forsk'ing och
upplysningsverksamhet rörande kons.mtiollsvaror (elvispar, dämm-
sugare, tvättriraskiler e1c.) - em. belopp som narurligtvis är långt
ifrån tillräckligt för denna samhällsriyttiga forsknirig 

- så här
d9g utyegklingspsykologiska forsknir.rgen rärande förskolebarn hit-
tiils tilldelats rent styvmoderliga belopp. Denna stora skillnad
mellan två forskningsområdenr varav .i"i sena.. väl ändå måste
framstå sonl det rnest angelägna ur såviil samhällets som de en-
skilda människomas synpunkt, måste brirrgas att trpphöra. Inte
så att vi shulle vilja förespråka mi'skade räs,rrser för'den utonr-
ordentligt betydelsefulla verksamhet som bedrivs av statens insti-
tut för konsumentfi-ågor. nie' rinrligt vore att den barnpsykolo-
gislia forsl<ningen ifråga onr statligi stöd åtrninstone rtefld.r i
paritet med forskningen kring döda ting.

Ytterligare en jämförelse ka. göras för att det horribla i tingens

I

nuvarande ordning ska framstå ännu klarare: Statens institut för
konsumentfrågor förfogar över ett 7}-tal tjänster och har resur-
ser till _sitt förfogande som gör det möjligt att kontinuerligt infor-
mera allmänheten om olika forskningsrön via tidskriften Råd och
rö' och andra tillfälliga publikationer. Barnpsykologiska Instituret
vid Lärarhögskolan i Stockholm - för övrigt den enda institution
i landet som bedriver forskning om förskolebarnens utveckling -förfogar över fyra tjä'ster, varav en laboratur och tre assistänt-
tjänster (dårav en _eo).- På_ grund av dessa alltför knappa personal-
resurser.kan egentlig_forskning bedrivas endast i myiket-blygsam
omfattning, större dilen av ticlen åtgår till administiation oih"utt-
dervis-ning. vad som ytterligare försvårar forskningsarbetet är att
man f. n. saknar en eg-en institurion där det ar möjligt att stu-
dera och följa samtliga barnstugeåldrar.

^ När. riksdagen _i våras beslutade om väsentligt ökade resurser
för utbygg'ad och viss omorganisation av barnsiugeverksamheten,
så tappade man helt bort det länge uttalade önskeirålet om ökade
resurser iust till forskningen. Mot bakgrunden av den, främst av
arbetsmarknadspolitiska skä1, beslutade utbyggnaden av barnstuge-
verksamheten fram_står det som synnerligen -ingeläget att den it-
vecklingspsykologiska forskningen ges vdlentligi öliade resurser.

och det saknas sannerligen inte forskningso6jekt. Många önskar
svar på frågan om hur barnstugorna skall kunna medierka till
att inte bara förebygga, utan även bota redan uppkomna skador
hos barn. vad som är väsentligt f9{ både föräldrai-och vårdperso-
l".t p". daghem-att_ veta är hur små barn påverkas av omställriingen
från daghems'istelse till vistelse i hemmät och vise versa. vidire:
hur är barnens möjligheter att uppleva samhället utanför barn-
stugemiljön? vad är det främst som srressar små bam? och vet vi
ege'tligen så värst mycket om vilka behov och intressen småbarn
har?

vi hoppas att ecklesiastikmi'isrern inför nästkommande bud-
getår ska visa större generositet och åtminstone se till att den ut-
vechlingpsykologiska forskningen får lika stora resurser som dem
sorn nu kommer statens institut för konsumentfrågor till del. Det
anser vi vaia ett minimihrav.

och medan vi håller på att önska: vore det i're på tiden att der
också inrättades särskilda professurer i utvecklin!spsykologi vid
landets universitet och lärafiögskolor?

BIRGIT .IANSSON



Föl jande historia ;berättacle Anua Se -

ghers för n-rig när vi efrcr 7 års lands-

flykt (som hon tillbringade i Mexiko
och jag i Förenta Staterna) återsåg var-
andra i New York hos en gelxensam

vän.
"Jrg har med mig", sade Anna så

snart vi hunnit hälsa på varandra, "stoff
till en berättelse. Det handlar om en

händelse av det slag som du har beskri-
vit i dina 'Otroliga sanningar'."

Hon talade på det för henne karakte-
ristiska förströdda och samtidigt oer-
hört inträngande sättet, med drömmens
glitter i de ännu unga ögonen under
håret som blivit vitt. "Ja, iag kan bara
föreställa mig berättelsen on'I den här
händelsen i en novellsamling, och där-
för får du också stoffet till skänks. An-
nars hade jag nämligen behåliit det för
mig sjäIv."

Hon skrattade, och fortsatte sedan

ännu mera inträngande: "Du måste ba-
ra lova mig att du också funderar ut
den riktiga moralen till det, så att det
inte till slut ser ut sol11 on'r hela histo-
rien bara berättats för att visa en nå-
dig försyns ingripande. . . Meu vad vo-
re det?" avbröt hon sig i samnta ande-

tag, "vad vore det för en försyn, som,

för l1tt visa sitt nådiga ingripande be-

träff ande tre miinniskor, måstc låta
hundratusentals omkomma i gaskamma-
re och avrättningsplatser i de fascistis-
ka förintelselägren ! Nej, dct fall som
jag vill berätta för dig har ingct att giira
mcd det man kallar försynens nrirakel;
men i alla fall är det i ordets bästa n-re-

ning underbart. Du vet ju", hon böjde
sig fram över bordet och sänkte rösten,
"jag tror på undcr. Vissei-ligen av en

särskild sort; jag kallar dem verklighe-
tens under, och när jag möter dem kän-
ner jag mig forflyttad till min barndom

- till den tid då sagorna ännu hörde
till vardagen".

Med ögonen drönrrnande rikt;rcle tnot
röken från sin cigarrett giorde hon en

paus. Och så började hon ofiirrr-recllat

4

Av E. C, Weiskopf

sin berättelsc, sotn jag här vill försöka
återge sådan som den gcn()m åren fast-
nat i mina öron.

När det efter dct tredje rikets sam-

manbrott blev bekant att bland de s. k.
rotlösa personer, som befolkade Tysk-
lands landsvägar och de allierades uPP-

samlingsläger, befann sig talrika barn
till ihjälgasade och levande brända ju-
dar, beslöt det fåtal judiska emigrant-
familjer som på sin flykt undan nazis-
terna funnit asyl i Mexiko att låta tret-
tio av dessa föräldralösa komma till de-

ras nya hemland - de ville ta hand om
dem som sina egna barn.

Det kostade möda, tålamod och peng-
ar över all beskrivning att leda företa-
get i hamn, och mer än en gång var
medlemmarna i den kommittd som an-
förtrotts uppgiften att sköta det hela

f ärdiga atr kapitulera inför de otali-
ga transportsvårigheterna, byråkratiska
nycker, passvårigheter och andra hin-
der. Men slutligen lyckades de dock att
övervinna de sista vidrigheterna och en

höstdag 1,946 säg fosterföräldrarna, som

kallats till hamnen i Veracruz, sina bli-
vande adoptivbarn stiga i land från en

brasiliansk lastångare och komrna emot
sig. Var och en av de små passagerarna
hade om halsen en rnedaljong av paPP

med sina - oftast myckta torftiga -
personupplysningar. Två av medaljong-
erna var blanka. Om de som bar dem,

en ungcfär sexårig pojke och en någoc
yngre systcr, hade hjälpkommittdn trots
ivriga cfterforskningar inte kunnat få
andra upplysningar än atr de hittats i
närheten av koncentrationslägret Ra-
vensbrijck och att de förmodligen var
syskon.

När fördeiningcn av de föräldralösa
på sina respektive adoptivföräldrar ägde

runr - det skedde efter en sedan länge
fastlagd plan - och det visade sig att
syskoncn f rån Ravensbri.ick (tå hade

n1ar1 döpt de två vars identitet inte
kunnat fastställas) skulle hamna var på

sitt håll, pojken i Acapulco, flickan i

Puebla, klamrade den lilla sig förtvrv-
lat fast vid brodern och brast i hjärt-
slitande gråt. Varken lugnande ord eller
smekningar hjälpte.

I sin sorg var flickan så rörande att
makarna B., hos vilka hon skulle få ett
hem, utan hänsyn till vilka svårigheter
det kunde bereda dem, på stående fot
beslöt att också ta pojken till sig. Nå-
got som var lättare sagt än gjort, ty fa-
miljen från Acapulco ville först under
inga omständigheter avstå från pojken,
och det krävdes långa övertalningar,
många tärar och löften innan de gav

med sig.

Äntligen var det dock klart och ma-
karna B. kunde resa hem till Puebla med
sina två adoptivbarn. När de kom fram
tog fru B. genast itu med att klä uPP

barnen i nya kläder - de hade ju kom-
mit i de paltor de hade på sig när de

hittades i närheten av Ravensbriick.
Hon hade redan bundit samman de

gamla kläderna till ett byite som lump-
samlaren skulle få, när hon kom på tan-
ken att gömma ett p'lagg av vardera
barnens kjol och en rock - son'I

minne av deras tidigare i dunkel hölj-
da år.

Vern kan beskriva hennes känslor när
hon, i färd med att rengöra plaggcn, i
pojkens rock fann en skrynklig pap-
persbit med ett budskap i hast nerklott-
rat med blyertspenna. Budskapet löd:

"Jag skriver dessa rader en timma
före min transport till gaskammaren i
den vanvettiga förhoppningen att mina
två barn skall komma härifrån med li-
vet i behåll och finna hjälp och skydd
hos varmhjärtade människor. Om den-
na min förhoppning går i uppfyllelse
ber jag mina barns räddare om ännu en

tjänst: att meddela min syster, den en-

da medlemmen av vår farnilj som kun-
de rädda sig undan till utlandet, orlr

deras räddning. . ."

Denna syster i utlandet var ingen an-

nan än fru B.



breu från FN[:
Körq vönner.

Dlupt rördq hor vi som gåvq från er till det sydvietnomesiskq
folket och Notionellq Befrielsefronten mottqgit ett belopp ov
969.46 dollors. Tillåt oss fromförq vårt innerligo tqck för det-
to bevis på er solidoritet.

Det ör med stor tocksomhet vi fölier de fredsölskqnde krqf-
ternos oktivitet i Sverige mot USA-regeringens krig i Viet-
ncrm. Vi uppmuntros och störks ov ott noterq qtt ett sföndigt
vöxonde ontol svenskq medborgore kröver ott USA-rege-
ringen skoll stoppo sitt krig, dro bort sino trupper och över-
låto åt det vietnomesiskq folket ott siölvt bestömmo över
sino egno offörer. Vi ör övertygode om ott sådonq krov skoll
åter resos, och med önnu större kroft, i onledning ov 12-
årsdogen ov undertecknondet ov 1954 års Genöveöverens-
kommelse rörqnde Vietnom (20 iuli).

vi tor dettq tillfölle iokt för ott informero er om ott det
sydvietnqmesiskq folket och befrielseorm6ns styrkor vunnit
nyo storo fromgångor under den nyligen posserode "torre
perioden", lill vilken det omerikonsko kommondot knutit så
storo förhoppningor. Detto störker vår, liksom ollo våro vön-
ners övertygelse om ott segern uton minsto tvekon tillhör det
vietnqmesisko folket.
Med de bösto hölsningor
för Sydvietnoms Notionello Befrielsefronts
representotion i Tieckoslovokien
Phom Von Chuong

Sen

och

somlor vöro vopen

kolonno vidore

vi, komoflogegröno frihets-

borbori.

kö rer.

Demokrotisero re.

Civiliserore emot

Korsf o rc re.

Rötto trons försvorore.

Kon kvislodorer.

inte spår au panik. r r
Ur en ortikel ov Wilfred Burchett från Honoi,
publicerqd i "Notionql Guordiqn" 16,4.1966.

"- - - Det vietnamesiska folket
gräver oupphörligt. Före kriget var
det bevattnings- och darnmarbeten,
nu gäller det ständig förbättring av
skydclsrum, men det finns arbets-
kraft nog även för bevattningsan-
läggningar. När några miljoner män-
niskor gräver varje drg - även om
man bara har spadar och för bort
jorden i små korgar - år det fan-
tastiskt vad man kan åstadkomma.
Två till tre gånger så mycket som
under tidigare år."

"- - - I mycket bombade om-
råden går barnen till skolan i grup-
per på tre eller fyra, inte mer. Sam-
ma grupper går tillsammans genom
de förbindelsediken som strålar ut
från klassrummen till skyddsrum-
men. Jag såg på när ett klassrum eva-
kurerades medan dånet av jetplan
fyllde luften. Man häpnade inför den

snabbhet varmed barnen med böfda
huvuden sprang genom dikena och
plötsligt försvann i skyddsrummen.
Det fanns inte spår av panik, inga
rop eller skrik, knappt ett ord hör-
des. Alla visste precis vart de skul-
le gå.

Priset på skolböcker har sänkts 60
procent. Man sa mig att skälet var
att barnen ibland inte har tid atr få
dem med till skyddsrurnmen så att
de förstörs med skolan. Det är ty-
piskt för andan i Vietnam att fa-
miljer i byarna flyttar ihop så att
hus blir lediga till klassrum. Skolor
delas nu upp i klasser inkvarterade
i olika hem så att man inte som för-
ut kan förstöra hela skolor och så

att barnen inte ska vara bombmål i
första hand i sina stora tegelbyggna-
der utan ha endast samma chans att
bli bombade som alla andra. - -"

Träsnitt av den amer,ibanske konstnären An-
ton Ref regier.

Uietnambef rielse

Bombu-byn i vögen hör

för den hö9re politiken

brönner vi.

Också önkorno som söko iblond

liken skjuter vi.

Bornen, gråtonde, som oroo vöro

kristno somveten

de slöpps frio ut i djungelrr rru

till tigerbeterr.

Erlond Dohm
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Det prim ära år den svenska neutrali-
teten, friheten från deltagande i någon
allians. Försvaret är det sekundära, b"-
traktas såsom en försäkring mot absor-
bering inom något politiskt block.

För det första måste frågas: var går
gränsen för konventionella vapen? För
närvarande tycks den gå, där risk för
radioaktivitetsnedfall börjar, vid kärn-
vapnen. Men både öst och väst arbe-
tar på att framställa "rena" atomvapen,
med föga radioakstrålning. Hur påver-
kar det Sveriges ställningstagande till
atomvapen? Och hur blir strategernas
reaktion om något medel anses skydda
mot scrålskador, som t. ex. cysteeminet
och serotonin, vilka FOA f. n. expe-
rimenterar med på råttor, och projek-
terar skall lämnas i tablettform till be-
folkningen?

Man skiljer också på offensiva ttch
clefensiva vapen. Så länge vi har rent
"clefcnsiva", anser militärerna risken för
att vi skall angripas under motivering-
cn att vi hotar någon makt, o,betyd-
lig; vi förblir i vår väpnade neutralitet.
Men försvar och anfall är ibland iden-
tiskt, ju snabbare vapenbärarna och
krigsutvecklingen är, desto mer bör för-
svaret begynna utanför hemmafronten.
Både Bloodhound- och Hawkraketerna
kan förses med atomstridsspetsar - är
de då konventionella och defensiva va-
pen? Alltför tvetydiga konventionella
vapen kan tolkas som förtäckt offen-
sivlust i Sverige och motivera ett väp-
nat angrepp d. v. s. själva vapnen ris-
kerar vår neutralitet. Kan en eventuell
anslutning av vårt radarbevakningssy-
stem, som via Stril/60 styr t. ex. Hawk-
raketen, till västs radarvarningskedja
räknas som strikt neutralitiet? Ja, detta
över huvud taget, att vi köper Yapen

från ett av blocken, men inte från det
andra? Vart kommer lasern - 

"diicls-

strålen" - att räknas, om den utveck-
las till vapen. Var placeras B- och C-
stridsmedlen, biologiska och kemiska,
ur neutralitetssynpunkter? Har kanske
inte vissa nervgaser liknande genetiska
verkningar som radioaktivitetsskada?
Och vad kan ske med vårt raketforsk-
ningsprogram bakom medborgarnas
rygg med tiden uppsändandet av
spionsatelliter, t. ex? Neutralitet? Of-
fensivt? Defensivt?

Man besinnar sällan att förberedelser-
na för totalkrig skapar det totalförsvar
som utplånar konventionellt tänkande
om vapen. Vårt försvar speglar stor-
makternas destruktionstävlan alltifrån
grunden : nationalekonomin-krigspoten-
tialen, ända till förbereclelser för - vis-
serligen foster,länclsk och ciärför "sod"

- hjärntvätt - den psykologiska för-
svarsberedskapen. Skall vi fijrsvara neu-
tralitetcn, är f örsvarssakkunniga ernse

om att det ska ske mecl de senaste, de

modernaste, de dyrbarastc vapnen. Men
i ett anfall mot oss har vi att vänta en

stormakt, som inte bara dr överläg-
sen i atomstridskrafter utan också i
konventionella vapen. Därför måste vi
bereda ett försvar mot en erkänt över-
lägsen fiende: småstatsvapen mot stor-
statsresurser. Är utgången oviss?

Utom att rent traditionellt, eftersom
alla stater alltid haft krigsmakt i mo-
dern och äldre tid, motivera svenskt
försvar med "att värna rikets gränser"
i fredstid, mot lokalt anfall Lrar vi vap-
nen i huvudsak i händelse av världs-
krig. Risken för att Sovjet kan vilja
ockupera Sverige ("liksom lJngern"
säjer de demagog-resonerande ry det
f inns inga paralleller) - alltså lokalt

om

soldaten
blir
arbetslös

ur tidningen FREDEN

hor vi hömtot följonde
redogörelse över en

rod lönders syn pö möjligheterno

ott omskolo och utnyttjo den

orbetskroft som frigörs vid

en eventuell nedrustning

Vad finns det för möjligheter att utbil-
da och omskola den arbetskraft som
skulle frigöras vid en eventuell ned-
rustning?

18 europeiska länder, USA och Sov-
jetunionen har nu inkommit med svar
på den rundfråga som sänts ut av två
FN-organ, Internationella Arbetsorga-
nisationen, ILO och Ekonomicka kom-
missionen för E,uropa, ECE.

Samtliga länder svarar ått nedrust-
ning skulle fä en positiv effekt i de
flesta avseenden. De anpassningar som
skulle krävas inom arbctsmarknadspo-
litiken är små jämfört mecl de problem
som skapats av bl. a. jordbrukets ratio-
nalisering, glesbygdens avfolkning och
industrins automatisering.

Flera orsaker bidrar till att förenkla
problemet:

I samband med försvarets mekanise-
ring får allt fler officerare och specia-
lister en utbildning som kan använ-

das även i det civila. I de flesta fall kan
också militära utbildningsanstaltcr 1ätt
göras om till "civila".

På senare år har länderna alltn-rer
gått in för att hjälpa de anställda inom
försvaret till examina sonl även iier
dem en civil ställning, som yrkesarbe-
tare, tekniker, ingenjörer m. m. Detta
antingen på grund av att deras militära
tjänst kräver det eller f ör :rtt ge c{em

en "andra kvalifikation".
I de flesta länder läggs stor vikt vid

det tekniska kunnandet som värnplik-
tiga och specialister har innan de bör-
jar sin militära tjänst. Följaktligen fö-
rekommer det ofta att vederbiirande
får hjälp med att vidmakthålla och öka
sin kompetens.

Varken länder med lång eller kort
r'ärnplikt får några större problem. Där
lång värnplikt förekommer har man
normalt en vidareutbildning som både
är civilt och militärt inriktad.

De flesta svaren hänvisar till den



krig, finns naturligtvis, men måste vä-
gas mot andra sannolikheter. Redan då
de politiska ledarna möttes i Genåve
1955 konstaterade de att i och med bå-
da sidors terrorvapen har ett alldeles
nytt läge uppstått som omöjliggör öp-
pet stormaktskrig som lösning av kon-
flikter. Efter ett sådant krig funnes
ingenting att "erövra" och heller in,ga
erövrare. Därför kan man i terrorvap-
nen se en fredsgaranti - om det inte
vore för riskerna från svårkontrolle-
rade mänskliga psyken. Vilket bl. a. be-
visas av att statscheferna hotar varann
ibland med total utplåning ungefär
som Avignon-påvarna en gång i tiden
förpassade varann till helvetet med
bannbullor.

I praktiken har det verkat så att bå-
da blocken alltid undviker att en lokal
konflikt utvecklas till världsbrand
Sverige kan omöjligen värna sej mot ett
stormaktsangrepp i form av lokalt krig
och vi sätter därför vår lit till hjälp
utifrån. Men eftersom det just är stor-
makternas politik att inte blanda sej
i "varandras inre angelägenheter" kan
vi bara vänta hjälp om det är förmån-
ligt för någon annan stat. Hade vi en
sådan garanti från NATO, vore saken
klar - men det skulle också innebära
ett neutralitetsbrott. FIur relativt starkt
i förhållande till stormakt vårt försvar
än blir, farblir det ert skenförsvar i
händelse av isolerat anfall på Sverige.

I och med USA:s begynnande avveck-
ling av sina baser kommer med tiden
de NATO-allierade Norge och Dan-
mark att spela en allt mindre roll -
både för öst och västsidan.

Detsamma gäller Sverige - dess be-

tydelse som basområde har minskat i
och med vapenteknikens utveokling.
Vil'ka andra realpolitiska fakta pekar
pä att Sovjet sku,lle vilja erövra etr
icke aggressivt Sverige genom isolerat
krig? Sovjet skulle ge sei in i en lek
som kunde påminna om Tysklands an-
grepp på Osterrike, och hos de folk i
utvecklingsländerna det söker påverka,
far'ligt mycket likna Kinas angrepp på
Indien som väckte sådan motvilja inom
Bandung-staterna. Sovjet skulle riskera
förlora mer än det vunne genom an-
grepp på Sverige.

De militära operationsanalytikerna
som bidragit till OB:s försvarsplaner
rekommenderar svenskt försvar enligt
vissa alternativa angrepp i händelse av
värl'dskrig: Grundtankarna är två
försvaret skall vara så starkt att kost-
naderna för ett angrepp på Sverige för
en i storkonflikt inveoklad angripare
skall verka avskräckande 

- och: vårt
försvar är upprätthållanden - vi mås-
te hålla ut tills någon makt skyndar till
vår hjälp.

Resonemanget gäller så länge fast-
hållandet av Sverige har strategisk be-
tydelse. Sovjet har f. n. överlägsna kon-
ventionella vapen över NATO enligt
det brittiska "Institute for Strategic
Studies", och det är väl knappast tro-
ligt att på Europas kontinenr kämpan-
de armder skulle försöka med flank-
manövrer i stil med förra världskrigets
invasionsföretag. Vi litar till att det
skulle stå öst för dyrt att erövra Sve-

rige, men vi tror inte att de västallie-
rade skulle betrakta det som dyrt att av
ideella skäl undsätta oss.

Hela resonemanget om det svenska
försvarets betydelse bygger på att det
dels skall bli ett nytt världskrig, detta
dels skall starta med konventionella va-
pen och avslutas med konventionella
vapen. För detta betalar vi mer än fyra
miliarder kronor om året.

Krig är kamp om det yttersta herra-
väldet. Hela rustningspaniken, bered-
skapen utrota mänskligheten till 150
procent, (C. Vright Mills) visar art man
inte i ett startat krig kan kalkylera
med plötsligt sunt förnuft. Vem tror
väl annat, än att de som är vansinniga
nog att framställa krig med dess nuva-
rande risker inte också är galna tillräck-
ligt för atr i etr förlorande läge i verk-
lig mening också ta till den bränd a jor-
dens teknik - det brända jordklotets!
Riskerna är ofantliga - en grupp ame-
rikanska professorer, präster och ve-
tenskapsmän vädjade i decem;ber 62 till
Kennedy om en direkt telexlinje mel-
lan Vita Ffuset och Kreml för att blixt-
snabba beslut skall hindra krig genom

misstag. I sin bok "100 million Lives"
visar en amerikan, Richard Fryklund,
vilka villkor som skall uppfyllas för att
terrorbalansen skall fungera i fredstid:
1: att alla som har fingrarna på av-
tryckaren reagerar rationellt. 2: att det
inte inträffar nån olyckshändelse. 3: att
det inte förekommer nån felbedömning
av fiendens avsikter från någondera si-

dan. 4: att inget mindre krig utvecklas
till världskrig. 5: att der inte finns nå-
got ryskt försvar mot robotar.

Vem väntar ett större förnuft av de

krigstyrande i krigstid?

brist på yrkesutbildad arbetskraft som
förekommer i Europa och Nordame-
rika. USA och Sovjetunionen åberopar
de erfarenheter man redan har på om-
råde't i samband med företagna ratio-
naliseringar inom försvaret. Den lös-
gjorcla arbetskraften har därvid snabbt
sugirs upp på den civile arbetsmarkna-
den. I nästln srmtliga fa.ll har det varit
miijligt att genomföra ett omskolnings-
program som gjort individens över-
gång till civilt arbete helt smärtfritt.

Två faktorer är viktiga i detta sam-
manhang, sägs det i ECE:s analys av de
lnKomna svaren.

För det första är man i de flesta län-
der van vid en långsiktig personalpoli-
tik inom försvaret för att förhindra ar-
betslöshet till följd av ändrade perso-
nalbehov.

För det andra är produktionen av
krigsmaterial mindre specialiserad nu
än tidigare. Oftast försiggår den paral-

Fortsättning på sidan 18
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Frdnll?

au Arne

Kommer vi ott kloro "bornbomben"? Den oerhördo ökningen ov iordens

befolkning och de dörmed följonde livsmedelsproblemen? FN verkstöllde

nyligen en utredning som klorgjorde ott vi år 2000 sonnolikt kommer

qtt voro 7.140 jordinvånore i stöllet för beröknode 6.000 milioner.

Just nu ör siffron 3.300 miljoner. Men v o r i e timmo föds det 7.200

born på vår jord genom den ökode levnodsstondorden och medicinens

fromsteg så överlever de flesto.

Trots qtt fromtiden ser mörk ut så hqr mönskligheten visso chonser.

Det fromhöller böde den svenskfödde professorn George Borgström,

verksqm vid Michigon Stote University och den ryske forskoren N. M.

Zjovornokov. De som sko löso livsmedelsfrågon ör fromtidens hydronouter -
den obsolutq motsqtsen till de iust nu sö qktivo kosmonouternq -
som kommer ott skopo okvokulturer och idko effektivo bergs- och ibrdbruk
pö hovets botten !

E
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125 MILJONER FÖDS
OCH 60 MILJONER DÖR
Människosläktets otroliga förökning
börjar bli ett alltmer akut problem. Vår
jord kan inte mätta hur många munnar
som helst. Vid sekelskiftet var vi 1.500

miljoner invånare på jorden. Det fanns
gott om plats för alla och några egent-
liga försörjningsproblem existerade in-
te. Men denna bild hör det förgångna
till . . . I dag är vi 3.300 miljoner in-
divider som trängs på jordklotet och
svälten i U-länderna tilltar. Det blir
alltfler som aldrig fär tillräckligt av

vardagens bröd.
Produktionsgången är oriktig, påpe-

kar professor George Bor,gström i sin

senaste, nyligen utkomna, bok "Revolu-
tion inom världsfisket":

- De länder som lider mest av ägg-

vite- och fettbrist, exempelvis Peru och
Chile, exporterar mängder av protein-
rik fisk till välståndsländerna. Vanvet-
tet i export från hungrig mun till mätt
säger sig själv.

Visst är det dags att tänka om. Men
klockan är nu "fem minuter i tolv" och

livsmedelsproduktionens sanering borde
ha inletts för 100 år sedan... Är det
för sent?

Det föds 125 miljoner barn f. n. varje
år på jorden. Men "bara" 60 miljoner
människor dör. På de knappa 35 år
som återstår till år 2000 kommer vi att
få en befolkningsökning från 3.300 mil-
joner till 7.410 miljoner enligt FN:s
senaste beräkningar. "Barnbomben" är
svår att be'mästra.

För tjugo år sedan kunde en kvinna
i U-land fä tio barn. Men, hon såg

kanske bara en eller två uppnå vuxen
ålder. Ovriga dog. Nu är bilden en an-

nan. U-landsmodern 1.966 ser i regel

samtliga barn leva vidare. Men tyvärr
svältfödda och utmärglade. Och av re-

ligiösa eller andra skäl - speciell,t bris-
tande upplysning 

- 
så saknar hon väs-

terlandskvinnans preventiva möjlighe-
ter att förebygga fruktsamheten.

VAR SKAFFA MAT ÄT ALLA?
Visst finns det livsmedelsreserver.

Och de möjligheter som står till buds

har ofta debauterats i världspressen.

Men nu har den internationella livs-
medelsforskning - med USA i spetsen

- konstaterat att de som ska "rädda"
vår framtids behov av föda är h y d r o-

nauterna! (Den absoluta motsåtsen

till de aktuella kosmonauterna.) De ska

exploatera världshavens livs- och rnine-

raldllgångar.



Vi håller på att erövra universum

men nu ska också "Den Zweiten \7elt-
raum" (det andra världsutrymmet)
säkras.

l)en ryske forskaren N. M. Zjavorno-
kov är optimistisk och deklarerar sin

ståndpunkt sålunda:

- Om den onyttiga vegetationen på

jorden ersätts med humanlämp'lig så

ska vi gott kunna föda 60.000 miljo-
ner människor. Räknar vi sedan med

den marina vegetationen så är siffran

29O.OO0 miljoner inte osannolik. Ha-
vens skördar - då är inte fisket inräk-
nat - kan ge oss oändliga och rika för-
sörjningsmöjligheter.

HUR LÄNGT HAR VI HUNNIT?

Som vi alla vet så är sjuttio procent

av jordens yta hav. Och alla av värl-
dens ledande stater har beviljat stora an-

slag till oceanografisk forskning. USA

anslog 1965 ungefår 2,5 miljarder dol-

lars. En gigantisk summa. Hydronau-
terna arbetar på varierande djup och

undersöker alla möjligheter ti{l akva-

kulturell odling. Storföretag som

"Lockhead" har också investerat kapi-

tal. Den amerikanska marinen arbetar

fortfarande med projektet "Hydra"
(Med huvudändamål att skapa fasta sta-

tioner på havs'botten för polarisraketer)

och dessa submarina ska få alla sin ener-

gi från atomkraftverk. Provreaktorer
garanteras fungera på 3.000 meters

djup!

Akvakulturerna är redan påbörjade

inom skilda områden. Ett ypperligt ex-

empel på hur bra man kan lyckas är

musselodlingarna vid Tarantobukten i
Medelhavet där man nu drivit upp av-

kastningen till 12 (tolv) t o n kött per

hektar!

Den amerikanske marinläkaren Geor-

ge Bond, italienske raketteknikern
Glauce Partel och den franske oceano-

grafen Jaques Yves-Cousteaus är samt-

liga eniga om att vi i framtiden fär
"havsstäder" med odlingar som för-
sörjer invånarna i behaglig närhet.

Dessutom kommer dessa städer att bli
fullkomligt at o m s äk ra!

Experi,mentet har gjorts för att ut-
röna människans anpassni'ngsförmåga

till ett liv under havsytan och de har

u,tfallit väI. Yves-Cousteanus ansåg att
vi kan frodas och trivas lika bra där

som på jordytan. . .

Insöndes /i// FOLKSAM, Stockltolrtr 2 0 .

I a g öns k ar när m ar e u p pl1,.s n i n g er o m F ol ks a n r,s p arl i v | ö t',s ii k r i n g.

Sänd nrig dessutom utan kostnad broschyren 3 slc.q rrtol spururtde, en orientering
om olika sparformer och hur han, hon. familjen planerar sin ekonomi för
trygghet och lönsamhet.

Namn

Adress

Postadress ulk::. 
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Fylld från forsta slanten

omnågot skullehända

Det är nödvändigt att spara. Men
det är också nödvändigt att vara
garderad onr något skulle inträffa.
Den moderna sparlivförsäkringen
är konstruerad för att vppfylla båcla
dessa krav.
Sparlivförsäkringen ger extra trygg-
het medan man på ett lönsamt sätt
sparar ihop ett kapital till en fixe-
rad tidpunkt. Till extra- eller "för-
tids"-pension, till "stugan på lan-
det", barnens studier eller något
annat man drömmer om. Genom
det förmånliga försäkringsavdraget
(500 kr) blir sparandet mycket
gynnsanrt och. . . ont nägot inträf-
far innan Ni sparat färdigt, så ser
Folksam till att "spargrisen" iir fylld
då Ni behöver pengarna. En incli-
vicluell konrplettering till clet grund-

skydd vi har genonl ATP, gruppliv
etc är nödvändig. Sparandet är en
stimulans för individen, samhället
och näringslivet. Folksam sparliv-
försäkring ger Er trygghet medan
Ni sparar på ett klokt och lönsamt
sätt. Den är ett gott uttryck för soli-
daritetskänslan mellan människor.
Det är enkelt att spara genom för-
säkring. Sparandet blir en vana 

-och tryggheten vill n-ran ju inte vara
utan.

Tack mre

FOLKSAM
SPARUVFORSAKRING

EXTRA TRYGGHET
OCH VALFRIHET



så här
går det tlll ,,,
ott göro en siölvundersökning ov brösten. Det ör

Riksföreningen mot concer som i en folder ger vid-

stående instruktioner i text och bild. Klipp ur sidon,

ld:l den på sovrumsdörren eller onnot lömpligt

stölle så finns schemot olltid till honds som en

på rn in nelse.

maning från

Riksföreningen mot cancer:

Ni kon skyddo Er siölv och Er fomili genom ott omedelbqrt söko

lökore nör Ni upptöcker:

O En tumör eller knöl i bröstet eller på ondro ställen på

kroppen.

@ 5år som infe löker.

O Ett mörkt födelsemörke som börior vöxq eller blödq.

O Onormqlq blödningor eller flytningor.

O lhållqnde hosfq eller heshet.

() lhållqnde svölinings- och mqtsmölrningsbesvör.

O Föröndringor i ändtqrmens och blåsqns normql<r

funktion.
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Bröstconcer ör den vonligoste concer-
formen hos kvinnor. Vorje ör sjuknor i

Sverige över 2.500 kvinnor ibröstconcer.
Mer ön hölften ov dem dröjer över tre
mönoder innon de söker lökore, iollmön-
het dörför ott de inte hoft nögro smörtor.

Bröstconcer medför inte smörtor i sino ti-
digore stodier. Det försto symptomet ör

oftost en knöl ibrös,tet. Senore kon bröst-

vörton bli indrogen och bröstet öndro ut-

seende. Om tumören får tillvöxo under

löngre tid kon den sötto dottersvulster,

som vonligen först observeros ilymfkört-
lorno ioxelhölon.

Bröstconcer kon med fromgöng behond-

los om den upptöcks i tid. Behondlingen

utgöres vonligen ov operotion som ofto

kombineros med strålbehondling. Låt inte

upplöckten ov bröstconcer bero på en till-
föllighet. Tog för vono ott sjölv undersöko

brösten minst en göng imönoden enligt
nedonsiående onvisningor och uppsök ge-

nost lökore om ni upptöcker nögro ov de

nömndo symptomen.

Finner ni en knöl i bröstet eller oxelhålo

så försök er inte på ott mossero bort den

uton sök omedelbort lökore. lde flesto

foll ör en knöl ibröstet godortod men

skulle det voro frögo om en concer blir
den ju tock vore er egen omtönksomhet

sö tidigt diognostiserod ott ni hor de oll-
ro störsto utsikter ott bli botod.

Stöll er fromför en spegel med över-
kroppen blottod. Löt först ormorno höngo
ned. Lyft därefter ormorno över huvudet.
Se i h'ådo desso stöllningor efter om brös-
ten hor sommo storlek, form och utseen-
de. Undersök bröstvårtorno och se efter
om det finns nögon oregelbundenhet i de-
ros utseende eller nögro tecken till eksem
eller sårighet på vårton eller vårtgården.

Gå dörefter över till ott könno (polpero)
på brösten, vilket sker btist i liggonde stöll-
ning. Lögg en kudde under vönstro skuld-
ron och vönster hond under huvudet. Könn
dörefter med högro honden igenom den
inre delen ov bröstet. Eventuellq förhård-
noder i bröstet könner ni mellqn honden
och bröstkorgsvöggen.

Lögg nu vönster orm utmed sidon och
könn på sommo försiktigo sött igenom den
yttre delen ov bröstet.

Upprepo proceduren med högro bröstet
vorvid sjölvfollet polpotionen sker med
vönster hond.

Undersök slutligen också ormhölorno ge-
nom ott könno igenom desso på lik-
nonde sött som brösten, vilket bäst
sker i stöende stöllning. Cqncer i

eno bröstet kon nömligen fromkollo
förstoring ov lymfkörtlorno i motsvo-
ronde sidos oxelhölo. Desso könns
dö som körtlor.

I





tlsokolllroll
ftir tidig upptäckt
au Gancer

au dr Magnus Nasiell

Denno ortikel hor hömtots ur tidskriften Concer. Förfottoren ör

verksom vid det Cytologisko loborotoriet på Potologisko institu'

tionen vid Sobbotsbergs sjukhus i Stockholm.

Intresser för hälsokontroll har ökat
starkt de senaste åren. Detta beror bl. a.

på att man allt klarare insett att be-
handlingsre,sultaten vid många sjukdo-
mar i regel b,lir gynnsammare vid ti-
digt insatt behandling och på att nya
metoder att påvisa olika sjukdomar på
ett tidigt stadiurn har utarbetats. Dess-
utonl har det stigande välståndet med-
fört ökade ekonon'riska resurser och
i;kat intresse f iir profyrlaktisk hälso-
och sjukvård.

Utveckrlingen inor-n detta ornråde är
särskilt snabb beträf fande tumörsjuk-
domarna. I ett stort antal länder be-
drivs intensiv forskning rörande tidig-
upp,täckande av cancer och nya, för-
enklade metoder kommer fram. Flera
undersökningar av stora grupper sym-
tomfria p€rSofl€r har utförts och er-
farenheterna har börjat resultera i per-
manenta hälsokontrollprogram riktade
mot vissa för hälsokontro,llen lämpliga
tumörformer.

Det är för närvarande ej tänkbart att
exempelvis i Sverige genomföra under-

t2

sökningar mot alrla tumörtyper hos he-
la befo,lkningen. Detta skultle vara en

oerhörr stor affär både med avseende
på ekonomi och medicinsk arbetskraft,
specie,llt som det är klarlagt att såda-

na undersökningar måste upprepas kon-
tinuerligt på samma människor och
med ej alltfijr långa intervaller, om det
skall finnas utsikt att uppnå en verklig
nedgång av cancerdödligheten. Dess-
utom har det visat sig, att vissa tumör-
former kräver mycket komplicerade
undersökningsmetoder fiir tidig upp-
täckt, me,dan däremot anrdrra l<an på-
visas på relativt enkerlt sätt.

För att under rådande personalbrist
inom sjukvården kunna igångsätta en

hä,lsokontroll som tar sikte på en tidig
diagnos av cancer bör vissa kriterier rö-
rande tumörens karaktär uppfyllas för
att resultaten skal,l stå i rimlig propor-
tion till arbetsinsatsen"

1) Cancerformen bör vara någorlun-
da vanlig så att utbytet blir så stort
som möjligt i förhållande till insatta
sju kvårds resu rser.

2) Den prognostiska vinsten av tidig
diagnos bör vara stor, dvs. tidsvinsten
bör avsevärt förbättra behandrlingsresu,l-
ratet så att sjukdomsförlopp och döds-
[allsfrekvens påverkas gynnsamt.

3) Den eller de metoder som används
bör vara så billig som möjrligt, okompli-
cerad och ej alltför krävande beträf-
fande medicinsk arbetsinsats. Metoden
bör vara träffsäker.

Den cytologiska undersökningsmeto-
den (cellprov, cancerprov) uppfyller de

i 3) uppställda kreven och intar en allt-
mer framskjuten p,lats beträffande tidig-
upptäckande av cancer. Metoden inne-
bär att cerllmaterial i o,lika sekret och
kroppsvätskor granskas i mikroskop.
Elakartade celler har ett från de nor-
mala avvikande utseende och även cel-
ler från mycket tidiga förändringar
kan igenkännas. Provtagningen är i all-
mänhet enkel och skonsam. Genom att
teknisk personal - laboratorieassisten-
ter kan medverka vid preparat-
gransknringen kan en låkare svara för ett
stort antal prov, vilket gör metoden



ekonomisk. Den är dessutom tillförlit-
lig och öppnar genom sin enke'lhet vida
möjligheter för upptäckr av tidig och
behandlingsbar cancer i stor skala.

Nedan föiljer en kort diskussion om
några av de cancerformer som hittilrls
varir föremål för riktad hälsokontro,ll-
undersökning, dvs. undersökning av
symtomfria personer med tanke på spe-
ciella tumörtyper. Den cancerform som
för närvarande bäst uppfyller de upp-
ställda kriterierna, nämligen livmoder-
halscancern, diskuteras slutrligen något
urförligare.

Lungcancern är n,u i många länder
vanlig och ökar starkt. Viss framgång
har uppnåtts med storr upplagda skärm-
bildsundersökningar, dock har den
prognostiska vinsten ho's de upp,täckta
cancerfaltlen varit ringa. Nya möjlighe-
ter innebär här kanske den cytologiska
metoden och försök pågår för närva-
rande på Sabbatsbergs sjukhus i Stock-
horlm för att använda denna genom att
undersöka upphostningsprov från rö-
kare vilka ju löper betydande risk att
få lungcancer. Man kan väl tänrka sig
att med ökade cytologiska laboratorie-
resurser regelbundet undersöka upp-
hostningsprov hos rökare, särskilt från
sådana so,nr upp,nått de mer utsatta äl-
dersgrupperna. Det är inte endast möj-
ligt att cytologiskt påvisa cancer i lung-
an utan man kan även upptäcka sjuk-
liga, icke cancerösa, slemhinneföränd-
ringar vilka i sin tur kan leda till upp-
komst av cancer. Mycket tailar för att
rökning spelar en avgörande roll vid
uppkomsten av dessa förändringar. Ef-
tersom det väl är möjl,igt för dessa för-
ändringar icke övergår till cancer om
tobaksbruket upphör, kan påvisande av
sådana förändringar leda till preventiva
i stället för terapeutiska åtgärder.

Cancer i munihålam hör ej t'ill de van-
ligaste tumörtyperna. Eftersom de frles-
ta människor besöker tandläkare av och
till och dessa då kan inspektera mun-
hålan borde åtminstone teoretiskt tidig
cancer med denna lokalisation vara lätt
påvisbar. Särskilt i USA har tandiläkar-
na i ökande utsträckning börjat intres-
sera sig för detta problem och tar ofta
cytologiska prov från förändringar i
munhålan. Det är ännu för tidigt att
uttala sig om någon väsentlig prognos-
tisk vinst här kan uppnås.

Tidig magsäckscdncer kam med god
säkerhet påvisas både med röntgenun-
dersökning och cytologisk undersökning
och goda resultat uppnås särskilt när
båda metoderna kombineras. Båda me-
toderna är ännu beträffande denna tu-
mörlokalisation emel'lertid alltför kom-
plicerade för att kunna användas i stör-
re skala. Att få fram förbättrade dia-
gnosmöjligheter ar hår särskilt angelä-
get eftersom magsäckscancern är en av
våra vanligaste tumörformer.

Andtarmscancer är visserligen ej så

vanlig men bör ägnas stort intresse ur
tidig diagnossynpunkt genom att den
re,lativt lätt kan påvisas mede'lst enke'l
inspektion och man,uell undersökning.

'Iidig wrin,uägscancer hör cj heller till
de vanligaste tumörtyperna, men kan
med stor säkerhet påvisas med den cy-
tologiska me'toden, dock är det teknis-
ka förfarandet här liksom vid mag-
säckscancer ännu alldör komplicerat
för mer vidsträckt användning av häl-
sokontrolltyp.

Bröstcancer hos kvin,nor in,tar en sp,e-

ciell ställning. Tumören är den vanli-
gaste cancerformen. Trots att inga över-
tygande metoder eller större undersök-
ningar rörande tidig diagnos med god
prognosvinst redovisats, torde ändå av-
sevärd prognosvinst ligga inom möjrlig-
heternas gräns. Ett eff ektivt sätt att
finna tidig bröstcancer har nämligen vi-
sat sig v^ra att mederlst manue,ll själv-
undersökning påvisa abnorma föränd-
ringar och nybildningar. Dessa utreds
sedan närmare av läkare. Rege,lbundet
återkommande undervisning och pro-
paganda i denna fråga, i samma stil som
på ett föredömligt sätr förekom i TV
för några år sedan, är ytterst önskvärda.

Den tumörform som bäst uppfyller
de ovan uppställ'da kriterierna år liv-
moderbalscancern. Tumören var den
tredje vanligaste hos kvinnan enligt
1961, års rapport från Svenska cancer-
regisrtret. Livrnoder,ha,lscancern föregås
av ett långt förstadium på omkring 10

år. Detta är av stor betydelse för upp-
nående av god prognosvinst genom ti-
dig-upptäckt. Det är tydligt visat ge-
nom det kända gynekorlogisk-cyto,logis-
ka hälsokontrollprojektet i British Co-
lumbia i Kanada. att om förstadierna
påvisas och behandlas är det i stort sett
möjligt att förhindra uppkomsr av ut-
vecklad livmoderhalscancer. I British
Columbia hade år L962 53 procent av
den kvinnliga befolkningen över 20 år
undersökts. Frekvensen utvecklad liv-
moderhalscancer hade därmed minskat
med drygt 45 procent. Man räknar med
att om några år har uppnåtts en minsk-
ning med 70-80 procent. Väsentligt är
att behandlingen vid förstadierna utgörs
av ett mindre ingrepp, medan behand-
lingen av utvecklad cancer är mer om-
fattande. Provtagning för cytologisk
undersökning av livmodertappen är en-
kel och medför inga nämnvärda obehag
för patienten. Man kan med en högt
utvecklad laboratorieorganisation upp-
'nå sto,r effektrivitet, varför mero'de,n
kan sägas vara både ekonomisk och fö-
ga personal'krävande vid denna tumör-
form i förhållande tilrl antalet upptäck-
ta fa,ll. Träffsäkerheten är mycket god

- cirka 95 procent.
I ett flertal länder startas nu omfat-

tande undersökningar av symptomfria
kvinnor för tidig-upptäckt av livmo-
derhalscancer. Antalet förstadier plus

utvecklad cancer ligger omkring 0,5
procent hos be svärsf ria kvinnor och
omkring 1 procent hos kvinnor med
underlivsbesvär. Det finns emellertid
som o\ran nämnts skäl att förmoda att
denna tumörtyp i sin utvecklade form
nästan he,lt kan elimineras om tillräck-
ligt omfattamde undersökningsprogram
igångsätts. I Norge och Danmark pågår
sådana undersökningar i mindre skala
medan i exempelvis USA alltfler delsta-
ter nu utvecklar omfattande undersök-
ningsprogram. 1961 undersöktes sålun-
da drygt 5,6 miljoner kvinnor i USA
och 1963 nära 9 miljoner. Detta betyder
att 15 procent av alla kvinnor över 20
år undersöktes 7963, vilket är en 50-
procentig ö,kning jämfört med 1961
(Horn och Siegel). Tendensen är likar-
tad i flera europeiska länder, inte minst
i de östeuropeiska. I Sverige utveck,las
de cytologiska laboratorieresurserna re-
lativt snabbt inom vissa områden och
några mindre gynekologisk-cytologiska
hälsokontrol,lprojekt har genom'förts.
En mer omfattande undersökning har
emellertid ännu ej startats. Nyligen har
dock en expertgrupp i Medicinalsty-
relsens regi utarbetat ett undersöknings-
program som dimensionerats med hän-
syn tilrl sjukvårdens ansträngda 1äge.

Planen innebär, att till en början, ffi€-
dan resurserna är begränsade, alla kvin-
nor i de å'ldrar där förstadierna är van-
ligast, nämligen mellan 30 och 50 ät,
skalil undersökas vart fjärde år. Detta
kan anses tillräckligt ofta rned tanke på
den långa latensperioden mellan första-
dium och utvecklad cancer. Avsikten är
att starta undersökningen in,om de rlän

där de mest utvecklade laboratorierna
finns och under tiden byggr ut de la-
boratorier som har en mer begränsad
verksamhet så att dessa vid en något
senare tidpunkt kan starta hälsounder-
sökningar inom sina områden. Det vore
naturligtvis värdefullt om de län, som
för närvarande helt saknar cytologiska
laboratorier, snarasr började p,lanera fiir
såd,ama så att dcn gyrrckologisk-cytolo-
giska hälsokontrollen så småningom kan
starta även inom dessa områden. Det
är emellertid också möjligt att dessa ,län

tillfälligt el,ler på längre sikr fär sina
prov undersökta på något av de redan
förefintliga laboratorierna. Planens upp-
läggning innebär art trors att endast 40
procent av den kvinnliga befolkningen,
dvs. den del där förstadierna är vanli-
gast, undersöks, blir större delen av des-
sa förändringar upptäckra. Projektet
kräver natur.ligtvis viss personalökning.
För att byggr ut de befintliga labora-
torierna enligt planen behövs ytterliga-
re 18 läkare och 61 laboratorieassisten-
ter, vilket måste anses vara överkom-
liga siffror. Myndigheterna har primärt
varit positivt inställda, varför det finns
utsikter att planen kommer att igång-

F'ortsättning på sidan 1B
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Finland:
srATuc rommrrrE
BORDE UTREDA
KÖN SROTISPROBTEMATIKEN

Kampen mot könsrollerna är ingen
kvinnosaksfräga. Det är en sak som angår
både män och kvinnor. Vårt mål är fu
både mannens och kvinnans frigörelse, så

att varje individ kan förverkliga sig sfälv
som mänska oberoende av kön. Om
bara kvinnorna tar hand om könsrolls-
frågan åstadkommer vi ingen attitydför-
ändring! Förklarar författaren Johan
Mickwitz, en av männen i Förening 9,
där han också är medlem av styrelsen.

- Varför just Förening 9? Jo, vi råkade
vara nio stycken som i september i fiol
samlades och bildade "grupp 9". Vi ville
få igång en rörelse mot könsrollerna. Så

småningom märkte vi att det behövdes en
riktig organisation. Därför bildade vi För-
ening 9 i februari i år, berättar Johan Mick-
witz vidare.

En förening som enligt stadgarna vill
"ändra den nu rådande roll- och arbets-
förclelningen mellan könen i samhället, så

att den blir mera rättvis och ändamåls-
enlig".

Det låter bra och man skulle kunna tro
att ingen borde opponera sig. Men ack, få
föreningar har under cle senaste åren rört
upp en sådan stormvåg som just Förening 9.
I dagspressen har könsrollerna debatterats
både sakligt och osakligt - mest osakligt.
En av de stora huvudstadstidningarna (Uusi
Suomi) har t. o. m. förbjudit all vidare dis-
l<usion kring den inflammerade frågan i
sina spalter.

- Vi har beskyllts för att söka utplåna
de naturlisa, bioloeiska olikheterna mellan
man och kvinna. Någon har i en artikel
gått så långt som till att påstå att vårt ideal
skulle vara hermafroditen!

Det är naturligtvis alldeles fel. Begrepoet
könsroll har ingenting med den roll eller
de roller att söra som mannen och kvin-
nan spelar vid könsumgänget. Det är en
socioloeisk term.

- Förening 9 står över språk-, parti-
och könsgränserna. Det kan inte nog be-
tonas. Om vi inskränker oss till att verka
endast inom en viss crupD, kan vi inte
åstaclkomma clet vi vill. Vi måste iu få
massorna rtt röra på sig, både männens
och kvinnornas inställning måste ändras.

- Varför?

- Därför att det är inte "rättvist eller
iinclamålsenlir:t" att så nrånga av våra kvin-
nor hara lever sonl könsvarefser, sköter
man. bern och hem. Största clclen tvingas
medwetct elfer ome(lvetet till cletta köns-
rollsliv. clärför att det inte finns tillräck-
ligt med lekskolor och dashem. därför att
cle inte har nåeon utbildning eller kan få
något arbete. Den dolda arbetslösheten ta-
lar man sällan om, den är säkerligen större
än vi tror.

FOSTRAN FOR FAMILJEROLL -INTE KONSROLL

- Men vill inte många husmödrar leva
rom cle lever?

- Naturligtvis. Det är en fölid av upp-
fostran och påverkan utifrån, från radio,
TV, tidningspress (den kolorerade vecko-
pressen), reklam och sist men inte minst i
skola. Redan i spädbarnsåldern uppfostras
poikar och flickor olika. Flickorna fostras
till sin modersroll, de får dockor (pojkar
f år inte leka med dockor, det pa.ssar sig
inte), poikarna fostras till soldater. De ska
lära sig att inte gråta, inte visa ömhet, de
ska vara aggressiva osv. Vi kräver förresten
värnpliktens avskaffande och inte som en
del andra värnplikt för både män och kvin-
nor!

Att vissa hemmafruar trivs mecl sin till-
varo är förklarligt. Moderskapet betraktas
ju som en dygd. "Mor och barn" anses va-
ra oskiljaktiga vilket är lika felaktigt som
att säea att "far och barn" är det. Vi måste
iust här få en attitydförändring till stånd,
barnens uppfostran är bägge föräldrarnas
o c h samhällets sak. Inte bara moderns! Li-
kadant är det med hushållsgöromålen.

Barnen måste för övrigt fostras till sin
f amilf eroll med lika rättigheter och
skyldigheter. Redan i skolan.

BEHOVS KVINNOORGANISATIO-
NERNA I DAG?

- JaS anser att kvinnoorganisationerna
är inne på fel linie. De är fortfarande kvar
på suffraeettstadiet. De är könsrollsorgani-
sationer. Det är t. ex. fel av dem att kräva
r{eltidsarbete bara för kvinnor - så att
rle ska hinna med hem och famili bättre.
Den riktiga lösningen på problemet är att
kräva cleltid för både män och kvinnor -så att både far och mor hinner med sitt
familjeliv.

Tämlikhet mellan könen är hos oss

clock främst en ekonomisk fräga. Likalöns-
principen är inte genomförd (kvinnor an-
ställda inom industrin får i qenomsnitt ba-
ra 67 procent av lönerna för motsvarande
manlig arbetskraft). Dessutom är en stor
del av förvärvsarbetande kvinnorna klas-
sadc i låglåneyrken. På grund av sitt kön
kan de inte avancera, har svårt att få chefs-
poster exempelvis.

- Under de tiotals debatter vi anord-
nat sedan föreningen kom till har vi fått
höra många trasikomiska motiveringar till
rtt kvinnorna förtrycks på arbetsmarkna-
clen. På en arbetsgivardebatt sades det bl. a.
att en kvinna inte kan bli chef för ett af-
färsföretag "därför att hon inte kan bada
bastu och supa"!

- FIar inte arbetarrörelsen haft många
av era lirav på sitt program?

- Visst har den det och på sin tid var
crbetarrörelsen framsteqsvänlig när det
t'ällde <len verkliga iämlikheten mellan kö-
nen. M"n hur är det nu? lJncler den tid
vår frirr:nin:t verkat har vi stött på en så

komnakt trnrr1 f1ä-5t på höeer- men också
på arbetarhåll att jag personligen tycker
att rlet finns mvcket av stockkonservatism
också inom arbetarrörelsen. Könsrollsan-
häncarna och motståndarna finns i alla
nartier. - Vårt mål är förresten ett Fin-
land där inga kvinnoorganisationer längre
behövs.

- Behövs de nu då?

- Så länse kvinnofrågan är en negerfrå-
ga för samhället - ia, men inte i deras
nuvarande forn,. De hävdar alltför mycket

skillnaderna mellan könen - istäl-
let för att förena män och kvinnor för att
få alla skrankor som bromsar utvecklingen
att raseras.

- Hur verkar Förening 9?

- Förutom att vi vill väcka debatt kring
könsrolf stänkandet och få folk att inse
varför clet inte är bra som det nu är, ut-
för vi också rent forskningsarbete. Vi har
ett tiotal forskningsgrupper som kartläg-
eer förhållandena inom samhällslivets oli-
ka områden. Könsrollstänkandet avspeglar
sig ju överallt - främst naturligtvis på ar-
betsmarhnaden.

En grupp undersöker hur barnavården
sköts hos oss, hur många daghemsplatser
clet finns etc. En annan grupp undersöker
hur könsrollstänkandet återspeglar sig i
laestiftningen. En grupp koncentrerar sig
på urrpfostringsfrågor, från spädbarnssta-
cliet till den högre undervisningen. Vi har
arbetserupper som stuclerar arbetsmark-
nadsfrågan, könsrollernas inverkan på de
sexuella relationerna, en undersöker hur
olika boendeformer inverkar på rollfördel-
ningen melfan könen osv.

- Men vi nöier oss inte bara med att
konstatera hur det är. Vi vill också kom-
ma med konkreta förslag, peka på miss-
förhålland:n och föreslå lösningar på pro-
blemen.

Som exempelvis darhemsfrågan det
borde byqg"s månqa flera daghem. I sam-
brn<{ med grundskolereformen borde hela
utbildninqssystemet ändra kurs. Vid yrkes-
val får ingen skillnad göras mellan noikar
och flickor. Fackföreningarnas undersök-
ningar om situationen på arbetsmarknaden
är oss till stor hiälp. men vi hoppas på
ännu mera stöd från det hållet. Förenins 9

vill också ta itu med problemen på lands-
bysden"

Vår förening får inte bli en akademisk
sammanslutning, den måste ha stöd från
alla befotkninssgrupner. Tusen och en frå-
qor anslntgl siC till det här komolexet.
T. ex. frågan om service- eller kollektiv-
hus. veckointernat för småbarn när bägge
förälclrarna studerar, skolinternat. Status-
symboter som att ha hustrun hemma när
man förtiänar tillräckligt mycket måste
också bekämoas.

Vart vi vill komma på låne sikt är klart.
Vårt närmaste mål är ochså konkretiserat:
att få en statliq kommittd tillsatt som skall
rrtreda he!a könsrollsrnönstret i vårt sam-
hälf c.

Polen:
DET ÄR I HEMMEN
PROBTEMEN FINNS

Det polska kvinnoförbundet har hållit
konsress i Varszawa med 800 delegater.
I samband med kongressen gav förbundets
ordförande Stanislawa Zawadcka en upp-
märksammad intervju för tidningen Zycie
Varszawy, där hon berättar att förbundet
nu skall lägga om sin verksamhet. I många
år har man koncentrerat sig på kvinnorna
på arbetsplatserna och man har haft lokal-
avclelningar knutna till fabriker och verk-
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städer. Nu skall huvudvikten läggas vid
hemmen.

Stanislawa Zawa<Jcka är med rätta stolt
över det man uppnått i fråga om kvinnans
rätt till utbildning liksom hennes likvär-
diga ställning på arbetsplatsen, clär man
också kommit långt. Det uppfattas som en
siälvklarhet att kvinnor förvärvsarbetar och
ofta bekläder ansvarsfulla poster, även om
det här som i andra länder är ett bra styc-
ke kvar till likaberättigandet när det gäl-
ler de högre posterna.

Men vad är det då som ger förbundet
anledning att lägga större tonvikt på hem-
men?

- Jo, säger fru Zawadcka, det är clär
problemen finns. Det är bara i en del r.rnga
akademikerhem som han och hon är lika-
berättigade parter, inte bara i arbetet utan-
för hemmet utan också i hushållct.

Det finns alltför gott om yrkesnrässigt
emanciperade kvinnor som är rädda för
att begära att i-nännen exempelvis ska tvät-
ta blöjor. Kvinnorna får gärna vara med
i arbetet på kontoret och i fabriken, men
"kvinnfolksgörat" måste de klara sjä1..,a,
det är ingenting som man kan besvära en
polsk karl med.

Man har nu hamnat i den för kvinnan
nästan hopplösa situationen att hon accep-
teras i arbetslivet och man väntar sig att
hon sha göra sin insats där. Men därtill
skall hon sköta hem och famili under be-
tingelser som skulle bringa en ivensk hus-

mor till nervsammanbrott inom snar tid.
Köer i aff ärerna, brist på praktiska tids-
besparande inrättningar, bl. a. tycks blöj-
tvätten ännu vara ett problem, sämre bo-
stadsstandard och mera tungarbetade bo-
städer än de vi är vana vid.

Men vad är då mannens roll mitt uppe
i allt detta?

Stanislawa Zawadcka definierar den ge-
nomsnittlige polske äkta mannen så här:
En som inte gör något galet, som inte dric-
ker, inte slår hustru och barn och som inte
ställer till skada och förtret.

- Ingen skulle komma på iddn att säga:
Det är en bra hustru, hon varken dricker
vodka eller slår sina barn.

För kvinnans status och även för hennes
befordringsmöjligheter betyder det en hel
del att hon är en gocl mor. Men aldrig
skulle väl någon drista sig att fråga en man
om han är en god far?

Kvinnoförbundet kommer nu att sätta ir,
sina krafter på att uppfostra familjen. Kvin-
nan måste bli en organisatör i hemmet, en
som inte bara arbetar själv som en slav
utan som också på ett "taktfullt sätt" (som
det sägs) får andra att göra något.

- Vi måste ge praktisk hjälp och för-
söka lära folk att leva tillsammans och
samverka också i hemmet.

i\Ien Stanislawa Zawadcka är ingen orea-
listisk optimist - här gäller det atr om-
forma gamla seder och traditioner. Och
det är ett vanskligt arbete.

ett debattinlägg till en analys som nyligen
gjorts av kvinnornas löneläge och som av-
slöjade att kvinnornas löner i genomsnitt
endast motsvarade två tredjedelar av män-
nens. Att förklara detta med hänvisning till
skillnaderna i hvalifikationer vore en grov
förenkling ansåg hon. "Det händer ofta att
on en man och en kvinna med samma kva-
lifikationer söker ett arbete, så placeras
kvinnan på den lägsta pinnen i motsvaran-
de löneklass och mannen på den högsta.
Dessutom har vi de lägsta lönerna i sådana
yrken, som till största delen utövas av
kvinnor inom konsumtionsvaruindu-
strin, skolväsendet, hälso- och sjukvården,
detaljhandeln och en del serviceyrken. . .

Låt oss kasta en blick på toppen. Kvinnor
bekläder endast 2,6 procent av den civila
förvaltningens högt uppsatta poster. Av
cheferna på byggnads- och transportföretag
är 1(r procent kvinnor, av fabriksdirektö-
rerna 5,4 procent, av cheferna för hälso-
och sjukvårdsinstitutionerna inklusive ke-
nrister är 12,2 procent kvinnor och 74,6
procent av affärsföreståndarna. Den allmän-
na motviljan att utnämna kvinnor till le-
dande och verkställande poster utgår från
antagandet att kvinnor inte kan klara ett
ansvarsfullt arbete och sarntidigt en familj,
i synnerhet inte småbarnsmödrar, vars tel-
ningar ofta är sjuka och kräver moderns
frånvaro f rån arbetet. Man generaliserar
som om alla kvinnor hade småbarn och
som om ingen kvinna skulle uppfylla vill-
koren för en ledande post."

Ekonomen Vaclav Sova trodde att den
nuvarande situationen delvis uppstått ge-
nom den prioritering den tunga industrin
fått och som under en viss period var be-
rättigad, men som alltfämt består. De ut-
präglade kvinnobranscherna finns bland
dem som inte prioriterats. Genom de utlo-
vade förändringarna i folkhushållets struk-
tur, bl. a. med större tonvikt på den lät-
tare industrin och genom den förebådade
större differentieringen av lönesystemet för-
utspådde han förbättringar för kvinnornas
del.

Som lösning på en del av de problem
som expertforumer tog upp till behand-
ling rekommenderades en del åtgärder som
ur svensk synvinkel förefaller aningen tvi-
velaktiga. Bl. a. förordades deltidsarbete,
exempelvis fyra-timmarsskift [ör att, som
det hette, "underlätta kvinnans lott". Då
utgåi' man uppenbarligen från att kvinnan
allt framgent skall svara för huvudparten
av hushållsarbetet. Och der bekräf täs för
övrigt i tabellen över vidtagna åtgärder
där man säger att "affärernas öppetliållan-
de har anpassats efter de arbetande kvin-
nornas behov. Många har kvällsöppet till
kl. 19 ellcr 20, en del även på söndagar".

Den kollcktiva servicen spelade. så långt
det 11u f ramgår av referatet, ingen eller
ringa roll för att aviasta fanrilien en del av
de mera tidskrävande hushållssysslorna.
Emellertid redovisas uppfattningär som
finns i den allmänna opinionen och som
bl. a. kräver atr skolan måste fostra både
po jhar och f lichor att ta lika ansvar för
arbetet i hemmet. Vidare att radio och re-
klam måste inta en annan hållning och från-
gå de gamla föreställningarna om arr det
endast är kvinnan som ska sköta hushållet.

Tjeckoslouakien:
EMANCIPATION _ MYT ELLER VERKTIGHET?

På initiativ av kulturtidskriften "Kul-
turni tvorba" har ett expertforum varit
samlat för att utröna plus och minus i
fråga om kvinnors förvärvsarbete. Där del-
tog demografer. sociologer och medarbeta-
re i Statliga befolkningskommissionen. Dis-
kussionen som refereras i nr 6166 Livet i
Tjeckoslovakien visar att de f aktiska f ör-
hållandena liksom attityderna hos männi-
skorna inte är så olilia dem vi själva upp-
lever i dagens Sverige. En sak ska en-reller-
tid framhållas och det är att vår könsrolls-
debatt verkar vara bctydligt radikalare än
den som pågår i Tjeckoslovakien.

I Tjeckoslovakien garanterar fiirfattning-
en kvinnorna samma rättigheter som män-
nen - inte bara rösträtt, utan också rätt
till arbete. Emancipationen synes ha nått
sin höjdpunkt. Men en närmare granskning
visar att även i det socialistiska Tieckoslo-
vakien finns det fortfarande kvar direkta
och indirekta former av diskriminerirrg av
kvinnan. Flarmonin mellan hennes vrkes-
arbete. som markerar emancipationeni nrest
utpräglade form, och hemrnet, familjen. har
i de flesta fall inte kunnat uppnås.

En undersökning sorn den statliga befolk-
ningskommissionen genomförde hösten I965
visar bl. a. hur olika nrän och kvinnor
uppfattar kvinnans viktigaste skvldigheter
inom äktenshapet. IVIännen satte där mo-
derskapet på främsta plats och endast 27
procent av dem prioriterade hustruns f i-
nansiella bidrag till hushållet. Kvinnorna

satte däremot på främsta plats nödvändig-
hr'terr av att bidra till familiens ekonomi
!;enom att ta förvärvsarbete. Endast 2 pro-
cellt av kvinnorna satte moderskapet på
första plats. Båda könen placerade emeller-
tid hustruns insatser i hushållsarbetet som
nummer två. Mannens "hjälp" i hushållet
värderades högre än troheten och placera-
des på tredje plats. Att mannen skulle vara
familjens överhuvud visade sig vara en för-
legad uppfattning, men båda könen ansåg
dock att mannen borde vara familjens hu-
v udförsöriare.

Andra undersöknini;ar har visat att den
vrkesarbetande kvinnans arbetsdag är minst
14 tirnmar (tid för sarnvaro med barnen,
läxhjälp ei inräknad). En yrkesarbetande
tvåbarnsmamma sover i regel bara 6 tim-
nlar per dl'gn, vilket innebär att l-ron får
mindre sömn och fritid än nranlleu. Anta-
let psykoneuroser är dubbelt så stort bland
kvinnor som bland män.

I derr av "Kulturni tvorba" anordnade
diskussionen framfördes sådana meningar
som att kostnaderna för de institutioner
som tjänar cle förvärvsarbetande kvinnorna
avväger r,ärdet av det arbete de presterar.
r'Känns re sonemanget igen?) Typiskt nog
räknas daghemskostnaderna, som per barn
oclr år belöper sig till 5J00 ti. kr, enbarr
som avbränningar på moderns lön. Därmed
bevisande att lönsamheten av kvinnors ar-
bete inte blir särskilt stor.

Redaktör Blanka Svorenova hänvisade i

könsrollsdebatt hönsrollsdebatt könsrollsdebattsdebatt
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berättelsen om

den stora skammen

Muria var dotter till en fiskare i byn
Kleo. Hon var underbart vacker och
en mängd ynglingar och även äldre män
uppvaktade henne. Muria hade något
sneda ögon, kastanjebrunt hår med kop-
parglans och ,långa svarta ögonfransar.
Rio älskade Muria och menade att hon
var vackrast i världen.

Muria tyckte nog om Rio, men äls-

kade honom inte. Och hon var inte sär-
skilt bedrövad då Rio for bort. Rio
däremot var förtvivlad. Han måste
lämna byn, då han blev kallad till mi-
litärtjänst. Militärtjänsten är hård och
utpur-npande. Rios överordnadc var inte
grymma, mcn de var stränga - som
vanligt är i det rnilitära. Rio var strängt
sysselsatt från morgon till kväll. Han
tänkte oavbrutct på Muria och försum-
made därför sina plikter, ådrog sig sina
ör'erordnades missnöje och straff. Bäst
var det on1 rlatten, f ör Muria kom
stundom till honom i sömncn, och i
drömmen älskade hon honom och var
honom mer bevågen än i verkligheten.
Därför föredrog Rio drömmen framför
verkligheten.

I det militära talas det gärna om
flickor. En av kamraterna som hette
Pau, frågade Rio en gång: "Hör du, hur
ser din flicka ut?"

Rio tvekadc. Han tänlite, att Muria
strängt taget inte var hans flicka. Men
han fick frir sig att P:ru inte definierade
så noga, om det gällde flickan ur dröm-
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men e'ller ur verkligheten. Och Muria
i drömmen var ju hans flicka. Så sa

Rio: "Hon är mycket vacker."

- Och vad har hon för färg på ögo-
nen? - frågade Pau vidare.

Nu fick Rio lust att berätta och
framkallade i minnet bilden av Muria
för att få hennes ögonfärg klar för sig.

Men plötsligt blev han förskräckt. Han
insåg, att han inte visste, vad Muria
hade för färg på ögonen. Förgäves sök-
te han i minnet, förgäves koncentrerade
han sig ..j, han visste inte. Han
liunde givetvis ha svarat vad sorn helst,
men han föreställde sig, att det skulle
ha varit ofint mot Muria att säga något
osant om henne. Därför tänkte han en

lång stund, och Pau väntade på svaret.
Slutligcn viskade Rio rodnande av
skam: "Jag har glömt det."

Pau brast ut i skratt. Han var k;rn-
ske inte någon stygg pojke, men han
var oklok och det är oftast lika illa.
Han började strax berätta för kamra-
terna, att Rio glömt färgen på sin flic-
kas ögon. Alla skrattade åt Rio och lät
lustighetcn gå vidare och till slut bör-
jade rnan sätta ihop verser om Rio och
Muria. Man fick mycket roligt, men
Rio som var blyg och ledsen, kunde
inte värja sig mot gliringarna och blev
alltmer bedrövad. Oavbrutet grubblade
han över vad Muria kr,rnde ha för färg
på iigonen och kunde omojligt erinra
sig det. Han plågades f örskräckligt,

au lezek Kolakowski

skämdes och misströstade, för han fick
för sig, att eftersom han älskade Muria
så borde han komma ihåg sådana sa-

ker. Efter en tid satte han sig att skri-
va ett brev med följande innehåll:

- Min hulda Muria! Jtg älskar dig
mycket, som alltid. Och jag skäms så

mycket, så förskräckligt skäms jag över
att jag g'lömt, vad du har för färg på

ögonen. Jag är mycket ,ledsen, för du
kan ju tro att jag glömt dig, eller att
jag verkligen inte älskar dig. Men jag

älskar dig verkligen och jag minns ut-
närkt väl hur du ser ut, jag vet bara
inre, vad du har för färg på ögonen.
Snälla, snälla Muria, skriv till n-rig, vad
du har för färg på ögonen, för jag står
inte ut av bekyrnmer.

Han skrev brevct och villc sända det,
men i sista stund tänkte han ^tt det
ändå vore en stor skarn att erkänna
för Muria, att han intc mindes hennes
ögon. Han rev alltså sönder brevet och
kastade bort det. Sedan plågades han
igen, och, vad värre var, så ofta Muria
kom till honom i drömmen, glömde
han att se henne ordentligt i ögonen
och på rnorgonerl mindes han inte läng-
rc. Han köpte sig färger och ville måla
fulurias porträtt ur minnet, då han me-
nade, att han skulle lyckas komma på
hcnnes ögonfärg. Han hade trehundra
färgtoner och studerade alla i tur och
ordning, men korn till slutsatsen, xtt
ingen var Murias färg. Fast Itio gjorde



Hon
män

var underbart vacleer och en mängd ynglingar och även äldre
uppvaktade henne.

många försök lyckades ingen bild, för
Rio kunde inte måla. Han grämde sig
allt mera och fullgjorde sin tjänst allt
sämre och hans överordnade straffade
honom allt stängare. Rio bekymrade sig
inte om det, för allt utom Murias ögon-
färg upphörde atr angå honom. Han
fick så reda på att det bodde en spå-
gumma i garnisonstaden. Mot ersätt-
ning påstods hon kunne framkalla den
älskade för alla och en var. Rio begav
sig till spågumman och sa, att han inte
hade några pengar, men att han bad
henne så enträget att hon skulle fram-
kalia bilden av hans älskade flicka. Han
sa att han skulle göra ailt för att be-
löna spågumman för hennes arbete.

Spågumman frågade surt: "Och när
dog din flicka?"

- Men hon har inte alls dött?
utropade Rio. Hon bor i vår by.

- Din dumbom sa spågumman
otåligt. - Sa man dig inte att jag bara
framkallar bilden av döda?

- N.j, viskade Rio förskräckt.
Det var ingen som sa mig det. Men
varför? Det är väl lättare arr visa en

levande än en död?

- Du är dum som ett får, väste spå-
gumman. - Spågurnmor har makt över
de döda, men inte över levande. Levan-
de visar sig själva, när de vill, och när
de inte vill, så visar de sig inte. Döda
vill ingenting och när cle ingenting vill
kan vi spågummor leda dem.

- Och det går inte att göra något
åt det?

- N.j, det går inte.

- Men vad ska )ag d?L göra, för att
få komma på Murias färg på ögonen?

- Jaså, din narr, du minns inte hur
din älskade ser ut?

- Jodå, hemskt väI, ropade Rio, jag
kommer bara inte ihåg hennes ögon-
färg.

- Och vad har hon för färg på hå-
ret?

Rio blev alldeles stel. Han försökte
erinra sig Murias hårfärg, men kunde
inte. Äter letade han förgäves i min-
net - nej, det gick intc.

Spågumman log spefullt. "Det \rar
jusr en skön kärlek, du ver inte ens

vacl hon har för färg på håret. Så säg

då vad näsan har för form!"
Nu visade dct sig att Rio inte visstc

det hellcr. Han visste inte hur Murias
klänningar såg ut, om hon bar örhäng-
en, huruvida hennes händer var. . . Han
visste ör'erhuvud taget ingenting. Spå-
gumman skrattade allt högre och Rio
kröp ihop av skam och gjorde sig allt
mindre. FIan försäkrade att han ut-
märkt väl vissre, hur Muria såg ut och
f aktiskt mccl största lätthet f ramkal-
lade en tydlig bild av hentre i minnet,
men trots det kunde han intc crinra sig
några detaljer. Slutligcn ropade han för-
tvivlad: "Jag älskar Muria, j^g älskar
henne!" - och skvndade bort från spå-

gurnman. Det visade sig emellertid atr
skammen hade gjort honom så liten,
att han var en knapp tumslängd. I bör-
jan sprang han alltså gatan fram allde-
les obemärkt, men efter en stund upp-
täckte någon den lilla människovarel-
sen och hela folkhopar började skärskå-
da honom och förundra sig över hans
litenhet.

Ingen hade utståtr en sådan skam på
en gång och bara därför err han
dessförinnan skämts så. Rio tog sig slut-
ligen med svårighet ut ur den nyfikna
hopen och störtade in i kasernen, där
hela kompaniet började vrida sig av
skratt vid åsynen av en dylik föränd-
ring. En officcr kom tillskyndande och
då han såg vad son'r stod på, befallde
han att Rio skulle sättas i arrest. Fruk-
tan för att han skulles rymma genom
en springa i dörren till den vanliga ar-
resten gjorde man en specialarresr åt
honom i en konservburk, som innehå,I-
lit frukt. Det var rysligt klibbigr och
smutsigt i den, men Rio var så olycklig
att han inte fäste sig vid det. Han häm-
tades ut följande dag och ställdes inför
krigsrätt bestående av tjugo officerare.
Rio stod där ensam, tumshög framför
de tjugo officerarna, och dessa var dess-

utom lika långa som de var höga i
rangen. De pekade för varandra på den
lille fången, clrev med honom och mät-

I'ortsättning på sidan 1B
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Beräilelsenom...
F ortsättiling irin sit{an l7

te honom nred en linjal. Så borjade de
rannsakningen.

- Varför är du så litcn? frågade do-
trraren strängt.

- .l"g är liten, för jag har minskat,
sa Rio. - Förut var jag stor.

- Och varfiir minskade du?

- J"g krympte av skam, sa Rio.

- Varför skämdes du?

- J.g skämdes, för j"g visste inte
vad Muria har för färg på ögonen.

- An sen då? sa domare [ag vet
intc heller vad Muria har för färg på
ögonen, men jag skän-rs inte alls.

Men herr domaren älskar intc
Muria, och det gör jag, sa Rio.

- C)ch krn du soldatstrrdgrrn? Vct dr-r

ir-rtc :rtt det står i tolftc' paragrafen, :ltt
cn soldat inte får sliiinrrlas, fijr då kan
har.r bli litcn och clärnred fiirsvaga sin
stricisf ijnn åga ?

- .f ", erkändc I{io ödrljulit, clct vct
jag. Rio visste det vcrkligen, visst fanns
clct cn sådan paragraf i stadgan, han ha-
de lärt sig den i det militära.

- Nu får du alltså omedclbart sluta
upp atr skämmas!

- Det kan jag inte, sa Rio, för nu
skäms jag ändå mera.

- Vad skäms du nu for dål

- .1,r, nu skänrs jag iiver att jag är
så liten, och då jag skäms, så blir jag

ändå mindre. Och så är det ingen ände
på det. Rätten skärskådade honom. Och
verkligen. Rio minskade under förhöret
ändå mera och var nu nästan osynlig.
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l{ätten hade en kort överläggning .',:h
domaren kungjorde högtidligen domen:

- Soldaten Rio är dömd att försvin-
na av sham ! Domen kan inte överkla-
gas.

Då Rio hörde domstolsuts,laget skäm-
des han så kolossalt, art han började
skämmas i ökat tempo och efter några
minuter försvann han inf ör rättens
ögon. Någon fick fort fram ett för-
storingsglas och började söka honom på
bordet, men man fann honom inte. Ett
mikroskop togs fram och man fortsatte
sökandet, men också utan resultat. Till
slut gav man upp. Rio hade blivit så

liten, att han uppgått i intet.
Den märkliga historien med Rio

spreds snabbt i landet och nådde snart
Rios hembygd. Vänner och kamrater
bcrättadc nyheten för varandra. Snart
fick Muria rcda på den. En väninna
berättade för I-renne, att Rio fulrlstän-
digt krympt ihop av skam och att
ingen fär se honom mer. Muria blev
mycket förvånad och såg på väninnan.
Hon hade stora b,lå ögon.

hölsokontroll . . .

I:ortsättning t'rån sidan 13

sättas. För att begränsa be,lastningen

på kvinnoläkarra är det föreslaget, att
barnmorskor skall ta de cytologiska
proven. Detta anse's väl möjligt och

skulle inte innebära något större per-
sonalökningsbehov för barnmorskorna.

För atr följa upp utvecklingen inom
området och stimulera den fortsatta
forskning som behövs för arr förbättra
möjligheterna till tidig cancerdiagnos

och till preventiva åtgärder, skulle ett
centralt organ, he,lst samordnat n-red

Kungl. Medicinalstyrelsen, vara önsk-

värt. Detta orgen skulle iiven ha till
uppgift att samla in data om pågåcnde

och p'lanerade hälsoundersökningar samt

arbcta för att uppiysning sprids om de

möjligheter till hälsoundersökning som

redan finns eller är under utveckling.
Det är av vikt atr om möjligt samordna

arbetet inom hälsokontro,llområde t så

att de vunna erfarenheterna skall kun-
na utnyttjas vid planering av nya pro-
jekt. En uppgift vore också att ge all-
mänheten regelbundet återkommande
inforn-ration om exempelvis s.iälvunder-

sökning med tanke på kvinnlig bröst-

cAncer, om symptom som bör föranrleda

läkarbesök, information om undersök-
ning för tidig-upptäckande av särskilt
lir.moderhalscancer eftersom detta dia-

gnosområde är högt utvecklat osv. Hit

borde också upplysning om tobakens
och alkoholens skadeverkningar höra
samt hur bruk av dessa ämnen lämpli-
gen kan förebyggas hos ungdonr. Det
måste anses nödvändigt atr rege,lbundet

återkomm'a till p,roblemcn, dock natur-
ligtvis ej alltför ofta, och lägga nya
aspe,kter på dem, ry rrots att der är en
truism, bör det framhållas att även den
bästa upplysningsverksamhet upphör atr
verka om den ej upprepas.

Omsoldqten...
Fortsättning från sidan 7

lellt med framställning av matcrial fiir
civila ändamå1. I den nuvarande eko-
nomiska situationen är eftersläpningcn
på order från civilt håll var-rligcn så

stor att fabrikerna kan iiverföra ar-
betare, rnaskincr, verktyg och inst:rlla-
tioner till anclra procluktionsgrenar -också i händelse av att cftcrfrågan på
militär materiel plötslig sjunkcr.

USA kompletterar sitt svrr mecl cl'l

lista soffr visar "i vilken utsträckning
de militära styrkorna rekryterar per-
sonal vars tekniska utbildning kommcr
att underlätta deras överföring i hän-
clelse av nedrustning". Listan visar för-
delningen på yrkesgrupper i procent:

Infanteriets artillerimanskap ocl-r

liknande specialiste r 1.2,4

Reparatörer rv' elcktronisk ut-
rustning 11,0

Underrättelse- oc,h kon-rmunika-
tionsspecialister 8,4

Medicinska och odontologiska
specialiste r 4,6

Andra tekniska och liknande spe-
cialister 2.4

Administrativa specialister och
tjänstemän 1,9,0

Reparatörer av elektrisk/meka-
nisk utrustning

Flantverkarc
Förråds- c>ch scrr.ice pcrsonal

22,1

6,1

14,0

Sovjetunionen påpekar art vid slutet
av andra r,ärldskriget gick ör'ergången
f rån "krigsproduktion" till "fredspro-
duktion" så snabbt att fabrikcrna bara
behör'de 6-12 r-nånader för att anpassa
sig. Arbetare och arbetsledare stiilldc
också om sig snabbt och är-rdrade sina
arbetsvanor. För arbctarna rog clet i
genornsnitt fyra vcckor och för tekni-
ker och inge n jiirer knappt sex måna-
der. Samma iivergång kan mycket väl
genomföras på liknandc sätt om det
skulle bli aktuellt n-red fullständig ned-
rustning, hävclar man.

De ländcr som hittiils svarar iir Bel-
gicn, Bulgarien. Cype.rn, Irinlancl, Ijrank-
rike, Irland, ltalicn, Jugoslavien, Malta,
Norge, Portugal, Runränien, Schweiz,
Sovjetunionen, Spanien, Svc'rige. Ukrai-
na, lJngern, USA och Osterrike.
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den suåra kräftgången

.|ag kör bil.
Jae klarar också cn del enklare

grejor som :'ltt byta riindstifr, b1,-

ri1 etr trasigt diick, ;rvliisa oljcni-
r'ån på oljestickan, fylla på ben-
sin. Ibiantl gör jag mis också nrij-
dan atr tvätta bilen och vaxa clen

och vid något tillfälle i r-nitt liv
hrrr jag t. o. m. reparcrat skaclor
e'fter stenskott.

.lag blir sällan erg itrirfiken
,.rch 1åter iailn'ränhet lugnr cle

nriin för vilka bilcn blivit en fiir-
längd potcns köra om mig och
kon-rnra ftjrst i fiien niir ljr-rset sla-
git om till grirnt.

Sålurrd,r firrcst.illcr jrrg nrig rtr
ieg är en sanska skaplig bilfrjrrrrc
)()nr slll'ln llter irg.r upp 'ig.

Dct är bara det att jag inre ir,rn
L'rrrcka.

i)etta mecl back;rndet har blivit
ett prob'lcm fcjr mig. Jirg kör om-
liring ll,:ra kvxrtcr för:ltr slippa
brtcka, i.g använder ;rlla dc fin-
tcr och kncp fiir atr klar.r mig ur
siturrtioner ut.u1 rltr behiiva Ar-r-

riincia back viixcln. På nätterna
clrijnrmcr jag orn ert j,rg sk.rll bac-
lia in cn långtraclarc rnccl t\'å sl:ip
genonr en snial pL)rt. .f .rg her bli-
lit 'å känslig att jag nråste blun-
d.r när jag scr irrstbilsch:rufiijrer-
na nraniir,rt:r:r in sine billr nrer'l

bekcn fijre.
lblancl tror jirg xtt jirg o'lyt-k-

ligtvi.s valt fel bilar. Att kon-
struktioncn iir säd;rn :rtr c'lct hclr
cnkeit ir amöjligt att backil utiln
:rtt kcirrl mor någc,rt.

.[rg har ocliså liitit unc]erstjkrr
min hais hos läkare. Kenske' dct
är- så att jag intc kan vridir truvu-
dcr tillräckligc rnycket tiir ert få
'lilar sikt bakåt.

Jag kan när som hclst hiira kra-
sandet niir min;r baklyktor pressas
sönder mot en r'ägg eller en stiit-
iångare på en ann:1n bil. Detta
händer nämligen varje vecka, och
jag brukar köpa reservlampor en

gros. Nu har killen som står i re-

servc{elslagret börjat tittir unclrln-
clc på mig så nu brukar jag passa

på att köpa bakljust-rrmltur i ancl-
ra städer när jag har mina r,ägar
ftjrbi. Sist gjordc jag slut på he,la

l.rsrct hos en förtvir-lrrd reserv-
clelsman i Gränna.

Såclanr blir cl-vrt.
Ibiand niir iag hittar något stort

torg eller garnm:rk cxerc,isfält (till
excmpel Heden i Giiteborg) pes-
lar iirg på att triina mig ;rtt l'rack,r.
!1en det hjiilpcr inte hur stor

L.lats j"g har..lag kiir rrllrid på
n.igot träd ellcr nägorr \'.rttcn-
punrp sonl :1\r någon or,rtgrurrdrli*
lnledning oftast står i mir-r viig.

N;ir jag ktjr: r-it Llr gåraget nrås-
t,-' iag fler;r gånger stisa ur bilcn
tijr att fiirvissa mig om art ingen-
tinrr tinns i r'ägen, något barn el-
ler så. Numcra brukar j;rg stige
upp en tirnrne tidigare än gr;rn-
n;1rna så :rtt jag skall hinn,r ut ur
garaget innan cle och cleras brrrn
r"eknar. Ibl:rncl vågar iag iiverhu-
vucl tagct inte b:rckä Lrt ur qara-
ge't utan måste ta bussen in till
sfl1n.

Iln gång skr.rlle' i:rg kiira ()r]r-

b,;rd på cn f;irja" f ag vet inte venr
\om vAr lnest räc{d, jag eller de
nr:innislior \()m tittade på när jag
slir"rlle b,rcka in på bildäck"

.l.rc ir:lr si,trt upp ctt rr'gister
pri de, ptrrlieringsplatscr clrir man
lirn iiornrn;r ur mecl fiirt:n fiirst"
l)c är intc så måns,r r.arftjr jag

f.rr sonr cn flygancie hi>lliincl;rre
ör,er .stan ofcirmögcn lltt stann;1,
utålr ro:rredan tungsinnct llJt-
mcr [rr mig i sin rnakt.

De'tt:r iian givetvis bar.r sluta
på ctt sätt. Inom kanske bara nå-
got år b'lir jag tvingac{ atr göra
mig av med bilen och använda
andra komrnunikationsmedel.

Om inte nåson ingenjiir dess-
lijrinnan uppf inner ctr radarsy-
stem för bilar" Bara det eller ett
par re jäla buffertar kan rädda

U tdritn.ingen itr
skule ntn ltttr crt
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Uietnam-

insamlingen
Sommaren och semestern har, inte helt

oväntat, medfört en liten avmattning i vårt
insamlingsarbete. Sommarstugan, den över-
fyllda stekheta badstranden, museet i den
främmande staden är kanske inte de allra
lämpligaste platserna för att samla pengar
till humanitärt hjälparbete. Många gjorde
sin insats just innan semestern började. En
del SKV-avdelningar passade på att redovisa
vad som fanns insamlat på listor och i bös-
sor. Till de allra bästa resultaten hör utan
tvekan Pajala-avdelningen, som i två om-
gångar redovisat sammanlagt 671 kronor.

Så har vi på nytt fått höra av Siv Lund-
berg i Malmberget med en redovisning. Det
var åtskilliga listor som fulltecknats med
enkronor, femtioöringar, femmor och and-
ra valörer och tillsammans gjorde de 325
kronor och 50 öre. "Det är inte så lätt läng-
re, att göra goda resultat", klagar Siv, som
skaffat sig förvärvsarbete och därför inte
har lika gott om tid för det som just nu
ligger henne varmast om hjärtat - hjälpen
åt Sydvietnams kvinnor och barn. Vi tycker
inte att Siv ska vara missbelåten med resul-
tatet, det är strålande.

En annan som hänger med är vår vän
Hjalmar Johansson i Uddevalla, som punkt-
tigt likt ett urverk kommer med sina 100
kronor den 15:e i varie månad när pensio-
nen kvitterats ut. Det är svårt att finna ord
för en sådan fin gärning.

Nu när de flesta haft sin semester och
verksamheten i SKV-avdelningarna börjar
komma igång igen, vet vi att insamlings-
arbetet tar ny fart. Ingen annan arbetsupp-
gift kan vara viktigare just nu än att stärka
solidariteten med Vietnams folk.

Vi tror att de offentliga bössinsamlingar-
na, som sker med tillstånd från de lokala
polismyndigheterna, måste bli en av hörn-
stenarna i det fortsatta insamlingsarbetet.
Antingen man gör som man gjort i Stock-
holm, fattar posto utanför livligt frekven-
terade utställningslokaler, gör en rond på

torget, vid busstationen, utanför idrotts-
arrangemang eller helt enkelt går och knac-
kar dörr, så har denna insamlingsform det
goda med sig att man på kort tid kommer i
kontakt med väldigt många människor.
Och det är det inte minst viktiga. Det
gäller ju att påverka opinionen så att den

blir starkare och mera slagkraftig.

På senr"intern genornt'örde l"uleå SKV-audelning en resnltatrik 11fi;;i11s'777,1i'tu

Beloppet 1.792: - redoaisac{es i f i)rcgåendc nr',.

T rarts p or t
E " \\i e stlwnd, I) anr{ bagen
Hultön, Stblnt
S,tnja Ä'iissozi, I: ins paniq
Gottfrid,Llossberg, Iggesund
Viola I ansson, Göteborg
Bertil Vestman, Adelsii
Anna Larsson, Malmii
.loban Ragnar Larsson, Vällingby
K, E. Pedcrsson, Boden
fulE, Stblm" bi)ssinsaml,
S un d b y b e r,g.s SKV-au d e I ni n g
K. E. Hellkvist, Ert,alla
Il. Oberg, Sköale
Åina Ohlsson, Larsta
H. Sedin, Gullänger
S ö d er t äl j e,S K\" - av- d t I ni n g
Brit Iledrnan, .Rotebro
T olcla Sandblacl, H andert
(t p psala S KV -atrlelning
H j.' ! ohansson. I / d,{ ctail.t

Il . \t'allin, Bromnta
H u s l? L- itrn,t S K \/ - av d e I ni n g
Siz, Lunclberg, Malmberget, list-

insaml.
l'ejala S KV-avJ elnin'1
,\ ;-'anl e äl'ssr-rit, IJ mca
Stig Jonasson, Alvsiö
Gertl f[almströnt, Sthlnt
ful . Kristiansson, Landsleron'r
H. T ernon, I-ctnd slerona
Carl Hesser, I)jursbolnt
Sv. Järnvägsmtlnndiörb. avd 71,

V agn p c r sonal kl., C) öteborg
.\ k el I e i t e å S K\' - av- c{ e lni n g
F ttmiljen Anderssen, Bandbagen
T id abolrn .9 K\t -ar.,delning
Peter IJeruöt-all, Nora stad.
H ildur Litnnstri)m, Porjtts
Gret a l.ind erborg, \'/ äster,is
Erik Åsber"g, Ilromma

Kronor

35.205 : C3

10: -
35: *
27: -
lu: -"
"17: -in. _
1\_,:). '-
10: -95:75

100: --50: -i2: -25: -'(./. *-
110: --
25: -'
50: -62: -1C0: -

2i: -B1: -
325: 5C
617:-

I ):-
/. -15: --

52: -13: -52: '--

25: -30: -{n,/v, 
-5C: "*'

). -50: --
3C: -'-
{ v. 

-_

37 .5 52: 28


