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Alla i arbete för förbundskongressen

Den 7-8 oktober håller SKV förbunds-
kongress i Stockholm. Motionstiden ut-
går den 10 september och då skall ock-
så ombudsanmälningarna vara sekreta-
riatet tillhanda. De avdelningar som

ännu inte valt ombud bör alltså ras-

ka på!
Aktionen för ekonomiskt stöd åt för-

bundskassan, som är ett led i kongress-
förberedelserna, har hittills gett i det
närmaste 22.000 kronor - ett bra re-
sultat särskilt med tanke på att många
av våra avdelningar samtidigt gjort go-
da insatser i solidaritetsarbetet för Viet-
nams kvinnor och barn. Där vi nu På
allvar måste sätta in krafterna är med-
lemsvärvningen och att skaffa nya pre-
numeranter till vår tidning.

Då detta skrives är vi i mitten av

augusti och den bästa delen av somma-
ren tycks vi ha bakorn oss, så det gäl-

ler nu att med förnyade krafter ta itu
med arbetsuppgifterna och säkra en god
förbundskongress. Den 26-27 augusti
sammanträder förbundsstyrelsen för att
bl. a. fastställa dess dagordning.

Till alla trofasta vänn,er vill vi rikta
uppmaningen: tänk också på vinster till
kongressfestens tombola! Vi vill om
möjligt ha dem senast den 20 septem-
ber och tackar på förhand.

T

Till sist: sedan Vi Kvinnors förra
nummer utkom har förbundsexpeditio-
nen flyttat till nyt lokaler huset
Norrtullsgatan 5 håller som bäst på att
jämnas med marken för att ge plats för
ett storbygge. De nya lokalerna är be-
lägna vid Holbergsgatan 22 i Bromma
och den nya postadressen är Box 3021'
Bromma 3, och telefonnumret 87 79 74.
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Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svensko kvinnors vönsterförbund hor i kort-

hei följonde historio, 1914 bildodes före-

ningen Frisinnode kvinnor under porollen:
Mot krigspsykos, för demokroti och för
kvinnornos likstölli9het. Ar 1921 öndrodes

nomnet till Frisinnode kvinnors riksförbund

inför de större uppgifter som följde med

kvinnornos nyvunno röstrött. Är 1931 utvid-

godes förbundet så ott ett somorbete blev

möjligt :nellon ollo kvinnor som önskode

en somhöllsutveckling i vönsterriktning. Då

fick förbundet sitt nuvoronde nomn'
Det heter i SKV:s stodgor: - - - För-

bundet "hor till möl ott orbeto för en upp-

lyst och onsvorskönnonde demokroti, för-
verkligod i folkmedvetonde och folkupp-
fottning, i logstiftning och somfundsliv.

Förbundet vill verko för fullstöndig lik-

stölldhet mellon kvinnor och mön och för
kvinnornos deltogonde i full utströckning

på ollo omröden ov det ekonomisko' so-

ciolo och politisko livet; för erkönnonde ov

och respekt för kvinnornos vördighet i fo-
milj och somhölle.

Förbundet vill verko för somorbete mel-

lon kvinnor i ollo lönder och med oll kroft

deltogo i strövondeno ott uppnå och be-

fösto en voroktig fred, ollt fromtidsorbetes
grundvol. - - -"

Ar 1945 i december bildodes i Poris

Kvinnornos demokrotisko vörldsförbund
(KDV). Dess orbetsuppgifter ör - kort ut-

tryckt - en grundmurod och voroktig fred

med kvinnornos hjölp för bornens skull.

Ar 1946 onslöts Svensko kvinnors vöns-

terförbund till KDV.

Tjugo år senore hode KDV offilierode
orgonisotioner i 72lönder och kontokt med

grupper ov kvinnor i inolles 113 Iönder.

Medlemsontolet beröknos till 200 miljoner,

IIIIIII
TU - RadiorTransistor Salon Carina

alltid ett fynd hos MANNE NILSSON
Odengatan 75 (vid Odenpian)

Allt i modern hår:vård

Torsdagsöppet till kl. 20
Tel. 30 74 95Blekingegatan 6, Sthlm. Tel. 40 96lt

IIIIIII

Ur innel:ållet

Madamc Eugönie Cotton

Dcn victnamesiska kvinnan - igår och

idag

En bchörig domare

Om födelsebegränsning ...

Grekland i våra hjärtan

Fliroshimr-rs skörd

Barn och ungdom i Sovjetunionen ....

Kåseriet

T̂

5

7

IU

12

1,5

19

Omslagsbilden : M adame Eugönie C otton



TIt[ MI]'IilET AU MADAME COTTON
Mme Eug6nie Cotton ovled den l6 iuni i år
vid 85 års ålder. Hon vor ordföronde i Kvin-
nornos Demokrqtisko Vörldsförbund olltifrån
storten 1945 och hon kom qtt ge förg åt
och så små ningom symboliserq dennq vörlds-
omfqttonde orgonisotion. - För min del vet
iog mycket litet om hennes sociqlo eller po-
litisko verksomhet före dennq sisto viktigo
epok i hennes liv. Hon vor fysiker, fromstå-
ende pedogog, elev till Morie Curie och giff
med en könd fronsk vetenskqpsmon, pro-
fessor Aime Cotton. Hon tillhörde den intel-
lektuello rodikolo fronskq elit som völ egent-
ligen soknor motsvorighet i ondro lönder.
Hennes vormo hiörto och storko engqge-
mqng i dogens frågor skymde oldrig hennes
klorq och oförvillode intellekt. Hon löste
ingolundo upp någro tol iordningstölldo ov
skickligo sekreterore. Efter diskussionr som
drogit ut långt in på noften kunde mqn se
henne på morgonen plocko from ett långt
och hqndskrivet monus dör hon lyckots dro
ut vod som trots ollt förenot delegoter med
divergeronde uppfottningor.

Det vor en speciell nimbus kring Modo-
me Cotton och trots sitt synborligen mildo
vösen hqde hon stor ouktoritet porod med
en enostående populoritet. Det vor gonsko
förtiusonde ott bevittno med vilken ömsint
omtqnke och entusiosm hon olltid bemöttes
crv sino otoligo yngre medorbetqre mön
som kvinnor.

Hon besökte Stockholm mångo gånger i

sqmbond med KDV och Fredsrörelsen, sisto
gången förro hösten vid den storq interno-
tionello bqrnkonferensen. - Till klockqn ett
på notten sisto kvöllen diskuterode hon re-
solutionen med presidiet och presenterode på
morgonen ett nyskrivet sluttol med sedvqn-
lig klqrhet och schwung. Då vor hon öndå
84 år och led sedqn årotol ov klent hiörto.
Så sent som i mors 1967 tolqde hon vid kvin-
nosymposiet i Moskvo.

Nu ör hon borto. Tomheten ör stor och
konske också skrömmonde. Vem skoll kunno
ersötto henne som ordförqnde för en rörelse
med så hisnonde uppgifter och repre,iente-
rqnde så mångo oliko skiftningor - om ock-
så grunduppfottningen ör gemensom?

Eug6nie Cotton representerode på ett sör-
skilt sött moderligheten, den vormo, oreflek-
terode, flödonde och riko vi ollq ör ute efter.

Konske ott vi i könsrollsdebottens tid öck-
los litet ov ordet, men kon mon sögo för-
ölderlighet? Foderlig hor uäh onnon innebörd,
vi får völ nöio oss med ott påpeko ott mo-
derlighet öven kon utövos ov mön. Modome
Cotton vor en mqdonno med klipsko brunq
ekorrögon och mycket ov muminmqmmons
mildq, envetno körleksfullhet, qllt detto pq-
rot med en enostående klor hiörno, stor ton-
keskörpo och diupo kunskoper.

Evq Pqlmqer

Eug6nie Cotton hor som fredsorbetore blivit
könd och ölskqd ov kvinnor i ollo vörldens
lönder. Hon hor betytt ivörldsformot vod
Berfho von Suttner betydde för Europo. Ännu
under sitt sisto levnodsår förde Mqdqme
Cotton kvinnornos, bornens och fredens to-
lon med oiömförlig skicklighet, völtolighet
och fromtidstro.

Eug6nie Feytis hode fått sin ufbildning vid
högskolon för flickor i Såvres (nöro Poris)
vqrs rektor hon sedqn vor under mångo år.
Ar 1905 besökte hon som ung lörore i fysik
en utstöllning dör hon för förstq gången fick
löro könnq ett ultrqmikroskop. Apporoten fö-
revisodes ov en fromstående fysiker, Aime
Cotton, som hon gifte, sig med I9.|3. Under
de mellqnliggonde åren sysslode hon siölv
med undersökningor över problem röronde
mognetismen. Långt senore - under det ond-
rcl vörldskriget - fick hon under en period
åierto sitt vetenskopligo orbete i sin mons
loborotoriu m.

Kort före sin död upplevde Modqme Cot-
ton den glödien ott kunno söndo sinq vön-
ner den bok hon skrivit om Aim6 Cotton. Hqn
vqr tolv år öldre ön sin hustru och dog t 951.
Den lillo boken ör, tror iog, gonsko enqstå-
ende. Förfottoren ör siölv fysiker och beröt-
tor med stor sokkunskop om en berömd fors-
kqres livsgörning. Hon ör somtidigt hons
kqmrot genom livet och mor till hons born
och skildror onspråkslöst och chormfullt de-
rqs fqmilieliv i skuggon ov två vörldskrig.

Efter ott hq löst Eug6nie Cottons bok in-
ser mon ott minnet ov Aim6 Cottons person-
lighet och ov en livslång förståelse hiölpte
henne ott hållo ut till slutet i orbetet för
kvinnor och born, för fred i vörlden.

Andreo Andreen



Den vietnamesiska kvinnan -
igår och idag

"Det är lätt att skriva om kvinnans
frigörelse i partiprogrammet för ett po-
litiskt parti - men det är svårare att
fä friheten förverkligad i lagstiftning
och i tidens seder och bruk. Den franska
kvinnan fick sin rösträtt 1.945, mer än
150 år efter franska revolutionen."

Utbombode ur en brinnonde by i Sydviet-
nom.

Hur står det då till i halv-feodala
stater - som Vietnam före 1.945? Tjugo
år har gått sedan Augusti-revolutionen
1945 som skakade vårt gamla samhälle
i dess grundvalar - tio år efter jordre-
formen, ät:;- är efter grundläggandet av
socialismen. Och vilka väldiga föränd-
ringar i kvinnans ställning som intill
dess ansetts "evig" !

1.946 fick kvinnorna rösträtt, och li-
kalön för lika arbete. Kvinnor sköter
alla slags maskiner, förestår kooperati-
va jordbruk, blir ingenjörer, doktorer,
professorer, riksdagsledamöter, regerings-
nredlemmar. Kvinnan fär behålla sitt
flicknamn som gift. (Denna enkla re-
form var svårast!)

Kvinnan i det feodala samhället

Med sitt barn i famnen - om det
var en flicka - sjöng modern en vagg-
visa:
"En kvinna är lik en regndroppe.
Ingen vet om han skall hamna i ett slott
eller i risfältets blöta jord."

Genom sekler gällde Konfutses ord:
"Kvinnan och folkmassan är okunnig,
med dåliga anlag, och svåra att upP-
f ostra."

En flickas födelse väckte ingen gläd-
je. En flicka fick inte ha några ägo-

delar. Tillsammans rne,d sin moder fick
hon arbeta hårt. E,n folkvisa säger:
"Polstjärnan står i zenit,
men jag måste arbeta hårt
för att göra far rikare.
Arvet skall delas i många delar
av vilka jag som flicka får det minsta."

Hon måste lyda sin far, sin make
(som hon inte fick välja själv) och ef-
ter hans död sin son.

Giftermålet var en affär, flickan sål-

des till den högstbjudande. Ofta till
gamla män, som hade perngar. Mannen
fick ta många hustrur, men kvinnan
måste vara absolut trogen. Annars kun-
de hon dömas att trampas ihjäl av ele-
fanter. Mannen arbetade inte, det gjor-
de hans hustrur, konkubiner, tjänare,
döttrar.
Många vac,kra flickor skickades till

kungens harem. De fick aldrig se sina
anhöriga mer.

Bland de fattiga bönderna hade dock
kvinnan en virktig roll. Hon arbetade
hårt för familjens uppehälle. "Mannen
plöjer, kvinnan planterar." Folkvisan
talar också har om kärlek och trohet:

"Om vi också måste klättra över berg,
skall jag följa dig.

Tillsammans skall vi vandra vår väg,
stödiande varandra."

18OO-talct var kolonisationens sekel.

Frankrike lade under sig Franska Indo-
Kina - bland annat Vie,tnam - 1882

- det hette Arrnam på den tiden. Ko-
lonimaktcrna sög ut sina bcsittningar,
och kvinnorna fick det sannerligen inte
bättre. Bönderna måste hyra ut sina
kvinnor och barn för att kunna betala
alla pålagor och skatter. Vid missväxt
flydde hela familjer - men vart? Elän-
det ökade för dem som re,dan hade det
värst och det var kvinnorna. De
blev slavarnas slavar.

1930 bildades det indokinesiska kom-
munistpartiet (senare kallat Vietna'ms
arbetarparti 1,951) och nu började
f rihetsrörelscn, där också kvinnorna
deltog:

Är 1,948 bildades Vietnams Kvinno-
union med denna deklaration:

"Det är endast genom att strida sida

vid sida med hela folket för att be-
segra de franska kolonialisterna som den
vietnamesiska kvinnan kan rädda det
nationella oberoendet och sina egna le-
gitima rättigheter och skapa goda vill-
kor för uppfyllandet av sin uppgift som
medborgare, hustrur och mödrar."

FIur storartat de genomfört detta
stolta program har vi un,der de senaste

åren skådat med varmt deltagande och
beundran. Vi följer dern vidare med
våra varma lyckönskningar!

Gwnbild Tegen

Victnamese \Vomen. Victnamesc studics 10.
Printed in the Den-rocratic Republic of Vi-
etnem. Hanoi 1967.

It

tilOTE I HANOI
I mars 1967

På irrternatiorrella kvinnodagen den 8

mars hölls ett stort möte i Hanoi. Hu-
vudtalare var Nguyen Thi Binh. Det
är hon som står bredvid Sara Lidman
på vår on-rslagsbild i julnun-rret 1966.
Hon talade om det stöd som nationella
befrieisefrontens kvinnoförening fått av
kvinnor i olika länder.

Bland annat r-rämnde hon de nordiska
länderna. Hon sade: "Från Luleå och
Kiruna, städer i nordligaste Sverige, som

vi hade tillfälle att besöka i oktober
förra året, har vi medfört oförglörnliga
minnen av sjudande liv och särskilt av
spontan sympati från de kvinnor som

hälsade oss välkomna, av de tårar som

fyllde deras ögon när de lyssnade till
våra rapporter."



EN BEHöRrc
DOMARE

Är det borq prot ov generol Westmorelqnd nör
hon söger qtt "vi sko helt enkelt fortsötto qtt låtq
dom blödq tills kotqstrofen ör ett foktum för ge-
,nerotioner f rom &t"?

Tribunolen bevisode inte bqro o t t detto ör
USA:s ovsikt i Vietnom men h u r USA:s strids-
mqkt gått tillvögo "to bleed them".

Det finns en logstiftning om förhållondet mel-
lon notionerno, logor som tillkommit efter ne-
derlog idet mönskligo, logor som stiftqts med
stort qnsvqr för ott återupprötto mönniskons vör-
dighet. FN-stodgon, Genövekonventionerno och
den viktigoste ov dem ollqt NUrnbergstodgon
som tillkom för ott förhindro otf något liknonde
Hitlers folkutrotning någonsin åter skulle kunno
intröffq. USA hor vorit med om ott stiftq dessq
logor - de utgör USA:s egen högsto log "supreme
low of fhe lqnd". Sedon årqtql bryter USA dennq
sin heligo förpliktelse och Cobot Lodge kunde un-
der sin ombqssodörstid iSqigon yttro om USA:s
krigföring i Vietnom "Så vitt på mig onkommer ör
den röttsligo sidon ov dennq offör uton betydel-
se..."

Ett lqnd som Sverige hor en gång också togit
den infernqtionello rötten på ollvqr. Men nör Rus-

sell-Tribunqlen ville företo en prövning ov USA:s
hondlonde iViefnom stöllo Pentogons kom-
munik6er intill NUrnbergstodgon - så blev våro
storo opinionsbildonde orgon förnörmode. En så-
don prövning vor "etl iippo".Vem hode qv vil-
ken instons fått befogenhet ott löso vår interno-
tionello log, vem vor förmöten nog ott to den på
ollvor? Vår egen press vor i stort sett bottenlöst
blygsom ongående sin egen kompetens. Och till
sist det sloppo, stöndigt upprepode: inte gognor
sånq dör upptåg en förhondlingsvilio . . .

De vuxno vietnomeserno - både dem iog mött
i Vietnom och de som kom för ott vittno vid Tri-
bunolen kon ofto göro vösterlönningen generod
genom den tilltro de visor oss. De vet ott vi qllt-

iömt ör okunnigo om deros historiq och om orten
och groden ov US,A,:s krig emot dem. Men de ver-
kor tq det för givet ott vår röttskönslo ör frisk,
ott vi helt enkelt ov siölvrespekt och siölvbevo-
relsedrift inte skulle kunnq undgå ott reogero
mot orötten om/nör vi stölls inför den.

Men en liten vietnomes på Tribunolen vqr inte
så godtrogen. Den nioårige Do Von Ngoc, som
fått sitt nopolmdop qv USA medqn hqn vollqde
boskop dörhemmq. Den gossens ströngo onsikte
klödde qv oss. På grund ov sino brönnskqdor
hqr hon små utsikter ott nå vuxen ålder - men

Do Von Ngoc vid Rr,rssell-Tribunolens session iStockholmrnoj
1967.

hon vqr redon i fromtiden. Vi fick se hons sår -
men hon gov inte något för v&r "oro". Hon bort-
såg från vår medömkon som om den vorit steril,
perspektivlös. Hon vöntqde sig mer qv oss
eller ingenting. Både i Soviet och i Sverige fick
hqn erbiudonde om siukhusvård men hon ville
inte stonno, hon ville hem. Ingo trevonde förhopp-
ningor i hqns ögon qtf vi nog så småningom skoll
poddlq oss from genom våro trogiskq misslyckon-
den och snedslogno missförstånd till ett voronde
förhondlingsbord .

Jeon Pqul Sqrtre vcrr domqre i sonning. Del-
f inger vor omerikonen som kunde sögo "^y coun-
lry" s& qtt mon tönkte på gomlo testomente'ts Do-
vid, tiutonde efter sin döde, onde son.

Men DOMAREN vor den nioårige Do Vqn
Ngoc. lngen kunde muto honom. Hon vor stillo.
Vörldens fottigo born lyssnode med honom - de
som bröndes i Auschwitz, de som före, under och
efter Tribunolen brönts i Vietnom och de som föds
för ott brönnqs upp i Peru. Våro ursökter sqk-
nor intresse för Do Von Ngoc och hons syskon i

vörlden. 
Sorq



Stockho I ms konferen sen I UÄLDETS UÄRLD Europeiskt
samarbeteom Vietnam

6-9 juli 1967 hölls denna i flera av-
seenden epokgörande fredskonferens.
Den var organiserad av sex internatio-
nella fredsorganisationer med vitt skilda
uppfattningar i många samhällsfrågor.
Den räknade 404 delegater och 48 ob-
servatörer från 64 länder och fen-r

världsdelar. Trots detta antogs vid den

avslutande plenarsessionen en appell med

endast 4 nej och 4 nedlagda röster. Det
heter i appellen att ett slut på kriget i
Vietnam är möjligt endast på följande
grunder:

" 1. Det det'initiaa och villkorslösa
wpphörandet med bantbning ocb alla
andra krigsbandlingar mot demokratis-
lea republiken Vietnam.

2. En verklig, bestående lösning kan
nås i S1'i,rsietnam endast genoftt' ett upP-
hörande a'u LJSA:s aggression, det vill-
leorslösa, lwllständiga och pern'tanentd

bortdragandet ats USA:s ocb dess allie-
rades styrkor och wtrustning samt ned-
skrotning ars deras militära baser.

3. Det är det 'uietnamesisba t'olleets
sak att ordna sina egna angelägenheter
utdn yttre inblandning, på grundaal aa

oberoende, demokrati, t'red ocb newtrali-
tet, drss. i enligbet med 1954 års Genåve-

azstals principer och FLN:s program vil-
het representerar syt)vietrtamesiska t'ol-
kets t'wndamentala strävanden."

Gunnar Myrdal höll konferensens
slutanförande. Han sade bland annat:

"Att upplysa det an-rerikanska folket
har som jag ser det varit den väsent-
liga uppgiften för denna konferens och

det forblir uppgiften i allas vårt fort-
satta arbete, var vi än verkar när den-
na konferens är ör'er . . .

"När vi protesterar mot Johnson-
regeringens krigspolitik i Vietnam gör
vi det för att vi drivs av vårt samvete.
Vi anser att det som de amerikanska
trupperna Bör, på order av Johnson-
regeringen och, ända till nu, med stöd
av en missledd majoritet av det ameri-
kanska folket, mot ett mycket fattigt
folk i ett efterblivet land är ett rnora-
liskt illdåd utan många paralleller i hi-
storien. Men de av oss som är upprik-
tiga vänner ^v Amerika förfäras lika
mycket av vad Vietnamkriget rnedför
för det amerikanska folket. Det är nöd-
vändigt att stoppa detta vansinniga krig
för att rädda det vietnamesiska folkets
kroppar. Det är lika nödvändigt för att
rädda det amerikanska folkets siälar."

6

När de mäktige på jorden

trampa en föraktad ätt

och i södern och i norden

styrkan överallt har rätt . ' '

Esaias'l'egndr (1782-1 846)

De män vilka, solrl det heter, leder
världens öden lever i flera avseenden i
ett dårarnas paradis; det hör på sitt sätt

till yrket. Ofta är det konsten att blunda
energiskt inför faror och katastrofhot
som skapar sin man, statsmannen . . '

(DN 23ls 1,967)

Den an-rerikanska månadstidskriften
"The Minority of One" har i sitt april-
nummer för 1967 en ledare under rubri-
ken "Vad för ett slags regering?" Vi
citerar ur den:

. . ."CIA är ej blott ett regeringsorgan'
det är regeringen själv. Förenta Staterna
har i själva verket två regeringar, en pro-
forma regering och en verklig regering,
den osynliga regeringen . . . Det år ett
faktum att CIA är verkställande organ
för landets politik . . .

Den amerikanska regeringen störtar
utländska regeringar, ordnar så att ut-
ländska ledare blir avsatta eller mörda-
de, att länder blir invaderade eller upp-
rivna genom inre omvälvningar, att män-
niskor med olämpliga åsikter i främn-ran-

de länder avrättas i rniljoner som i Indo-
nesien - allt utan debatt och godkän-
nande i parlamentet. . . Detta beror på
det amerikanska systemets själva natur;
det är inte och avsågs knappast någonsin
a.tt vara ett parlamentariskt, demokra-
tiskt system.

Det skulle inte heller vara möjligt för
Förenta Staterna att inveckla sig i om-
fattande skumma aktiviteter utomlands
och förbli ett demokratiskt samhälle på

hemrnaplan.
. . . Om inte annat så kräver världs-

omfattande omstörtning planering på

lång sikt och måste därför vara byggd
på kontinuitet . . . Hitler visste att ge-

nomförandet av hans planer krävde hem-
lighetsfullhet och kontinuitet, han ville
ej ha demokrati utan kallade sitt sy-
stem nationalsocialism. IVfussolini kallade
ungefär samma sak fascism. Det är en-
dast i Amerika som ko,nsten att felrubri-
cera fullkomnats så att ett system byggt
pä hemlighållande, undergrävande och

frånvaro av effektiv pariarnentarisk pro-
cedur fortsätter att kalla sig en demo-
krati och ett öppet samfund . . ."

Gunnar Myrdal, som under tio år var
sekreterare i FN:s kommission för eko-
nomiskt samarbete inonr hela Europa,
sade när han högtidstalade vid 20-års-
minnet av kommissionens tillblivelse:

..."Låt mig endast konstaterd dtt, en-

Iigt min åsikt, ai i de rika och ,terkli-
gen sig ut'uecklande länderna - till qtil-

ha de t'lesta eller alla länder i EEC hör
levcr i en dåres Paradis. Det står

skriaet i stjärnorna att händelser i den-
nd tredje värld inom en nära frarntid
bommer att sleapa situationer som ai
ännu ej ens böriat se på ett realistiskt
sätt . . ." (9 april 1967)

En korrespondent från tidskriften
Sovjetkvinnan besökte henne i fysik-
laboratoriet för infraröd strålning i
Minsk. På besökarer-rs fråga om vad hon
sysslade med svarade hon skrattande:
"Ab, det är mycket enhelt. Vi tar en

molekyl ocb så en solstråle. Under dess

inaerkan t'astnar en aäteatom ,tid mo'
lekylen. Min wppgit't är dtt t'astställa
precis var atomen fastnar ocb hur mo-
lekylens struletur t'örändras."

Hon förklarade att hon för detta än-
darnål studerade vissa förändringar av
den infraröda delen av rnolekylens spek-

trum. På frågan om det pralitiska vär-
det av dessa studier sade hon: "lntet iust
nu. fuIen om f otosyntesens problern en

dag blir löst vilket t'orslearna väntar sig
,itid slutet av pårt århwndrade så hom-
mer det dtt öppnd stora möiligheter att
t'öraandla owttömliga förråd av råmate-
rial som bolsyra och aatten till t'ödo-
ämnen med bjälp aa direlet solenergi."

0m särbeskattning
Sydsvenska Dagbladet efterlyser en

enklare anordning än den nuvarande för
ansökan om särbeskattning. "Onekligen
pore det enhlare t'Ar llertalet samtaxe-
rade om de redan vid aalämnandet aa
deklarationsblanketterna kwnde t'å ange
önskemål orn särbeskattning."

Dagens Nyheter (ll7) kommenterar:
",,4llra enlelast - i avvaktan på allmän
särbesbattning soft7 nog hommer med

tiden ,rore aäl att myndigheterna
au.tomatisht särbeskattade t'amiljer där
båda makarna bar arbetsinbontst så sndrt
det ger dem lägre skatt än sambeskatt-
ning. Endast om makar oa'usett ertentwell

t'örlust aill ha sambeskattning skulle det
beböv-a anges på deblarationerna."

llad är CIA? lnessa Gurinouich
tämier solen
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au Han$ Palmstierna
Hons Polmstiernq ör docent i kemi vid Korolinsko Institutet och chef för den kemiskq qv-

delningen qv dess bokteriologiskq institution

Ivlänniskan har vid sin födelse ert
visst potentiellt värde för det samhälle
hon föds i, ett värde som är oberoende
av det som hennes familj och släktingar
tilldelar henne. Oberoende av alla mo-
raliska och etiska värderingar kan man
beräkna det till ett visst genomsnirts-
belopp, som varierar allt efter det san-r-

hälle människan föds i.
Som blivande medarbetare i gemen-

skapen är människan en tillgång, även
om möjligheten ^tt producera varierar
från världsdel till världsdel, från land
till lar-rd, alltefter tillgången på under-
visning, kapital och sist men icke
minst - fruktb ar jord. På denna posi-
tiva sida av kontot spelar också antalet
arbetsföra en stor roll.

På den negativa sidan av balansräk-
r-ringen måste man först och främst ställa
den tillkommande människan som en

konsument. Hon är en konsument allt-
ifrån sin tillblivelse intill sin död. Möj-
ligheterna till konsumtion varierar från
svält i stora delar av världen till över-
konsumtion i de rika länderna. Om över-
konsumtionen i dessa länder med dess

följder - miljö-, natur- och resursför-
störing kommer denna artikel inte
att handla. Den kommer att behandlas
i annat sammanhang.

Räknar man samman den positiva si-
dan av kontot med den negativa, finner
marr för de fattiga länderna att sum-
man slutar på ett negativt värde som
varierar mellan 1.000 och 3.000 kronor
per nytillkommen individ. I Indien, där
befolkningen f. n. ökar med en miljon
människor per månad, betyder detta en
förlust på i det närmaste tre miljarder
per månad. Siffrorna har publicerats av
Bernard Berelson, vice ordförande i The

Population Council, och fir-rns att läsa
i världshälsoorganisationens (WHO) tid-
skrif t.

Flertalet av de fattiga lärrderna kom-
mer att ha ökat sin befolkning till det
dubbla under eller ir.rnan 9O-talet. Vi
har redan funnit att levnadstandarden
sjur-rker i dessa länder, beroende på att
produktior-rsöliningen inte ökar i takt
med befolkningstillväxten. Den proces-
sen kommer att accelerera, ofr vi inte
gör något åt det, eftersom de nya här-
skarorna av människor kommer att ut-
öva ett allt starkare tryck på de be-
grär-rsade jordresurserna. Det betyder en
allt snabbare utsugning av jorden, ett
allt hårdare utnyttjand e av jord som
inte lämpar sig för åkerbruk. Detta har
följd en allt snabbare erosion, jordför-
störing. Födoämnestillgår-rgen minskar då
ytterligare, i stället för att öka, som man
hoppades under decenniet r-rärmast efter
det senaste världskriget.

Ett typiskt fattigt land måste skära
ner födelsetalet med en tredjedel om det
önskar öka den tid det rar att fördubb-
la antalet innevånare från det nuvaran-
de 25-30 år till 50-60 ät, dvs. om
det skall få andrum. Det skulle betyda
att 8-12 av 1,00 vuxna, skulle använda
sig av barnbegrär-rsning i en eller annan
effektiv form. För att konma därhän
måste barnbegränsr-ring införas i stor ska-
1", som dock inte behöver genomföras
av alla fruktbara individer i en befoik-
ning.

Kostnader-r för barnbegränsande åtgär-
der kan beräknas till ca 5 kronor per
är för varje ir-rdivid son-r aktivt håller
antalet barn i familien nere. Den sum-
man kan tyckas liten, men den måste
sättas i relation till familjeförsörjarens



årsinkornst, som i stora delar av Afrika
och Asierl liggcr mellan 100 och 500
kronor. Slår man ut kostnaden för bam-
begränsning pä hela befolkningen så

kommer marl till en kostnad på so öre

per individ. I genomsnitt synes total-
kostnaderna för samtliga utvecklir-rgspro-
gram i de s. k. underutvecklade länder-
na ligga i storleksordningen 50 kronor
per innevånare. Kostnaden för barnbe-
gränsning blir då 1 (en) procent av vad
allt annat utve cklir-rgsarbete tillhopa
kostar. Denna enda procent kan ge lika
stor utdelning som de övriga 99 procen-
ten av utve cklingsbudgeten, e ftersom
dcrr minskar antalet tärande konsumen-
Lc-I .

Regcringart-ra i de fattiga lär-rderna
lronrmer att upptäcka att varle deltagare
i ett födelsebegränsningsprogratn kostar
nationen 25 kronor per 5 ät, nlen att
man ured denua insats "sparar" rnellan
350 och Z5O kror-ror i nettokonsumtioll
även i det fattigaste land. Varje delta-
gare i ett födelsebegränsande progran'l
bidrar inte endast till att förbättra den

egna farniljens ekouomi, han eller hon
förbättrar även natiollens ekonomi.

N{an kan dock inte begära att ntän-
niskor skall låta bli att få mårrga barn
förräir de blivit övertygade om att bar-
nen verkligen komn-rer att överlcva bar-
uaåren. Vi vet att nllmera överlever 3

bam av fyra i alla de regiotrer där
förtrt tre barn av fyra dog. Denrra kun-
skap l-rar på intet sätt trängt igcnotn
ännu, lika litet som regeringarna i t. ex.

mellan-Afrika är medvetna om att den
hastiga befolkningsökningen kommer att
föra deras länder mot ruin. Det är ir-rte

osanr-rolikt att dessa regeringar, med sin
i övrigt realistiska irrställning, kommer
att ta under övervägande att ge belöning-
ar till de kvinnor som inte fått barn un-
der ett år. Man skulle kunna tänka sig

belopp på 50 eller 1OO kronor per år.
Den nationella vinsten skulle ändå bli
avser'ärd.

Det resonnemang sollt skildrats låter
kallt och obarmhärtigt, men är motsat-
sen. Det uttrycker egentligen samma sak

som den doktrin tnan komrnit fram till
inom östblocket och som närmare be-

skrivs i det nyutkomna samlingsverket
Family Planning and Population Pro-
grams, redigerad av Berelson efter 1'965

års Conference on Familv Planning Pro-
grams. Ostblocksrepresentanten K.-H.
It4ehlan skriver där en redogörelse för
forhållandena inom de socialistiska sta-

terna.

Mehlans dogmatiska sätt att uttrycka
den doktrin som gör barnbegränsning
inom östblocket möjlig är mycket mänsk-
lig i sin korthuggna stil: "I de socia-

listiska länderna i öst-Europa år alla
barn önskade barn. Ansvarsfyllt föräld-
raskap är en grundläggande komponent
i de socialistiska hälsoprogrammen och

i den socialistiska befolkningspolitiken,

8

som ofta misstolkas av demograferlla I

västvärlden, r'ilka påstår att de marxis-
tiska demograferna står i opposition bå-
de till Malthus och till ansvarsfyllt för-
äldraskap. Lenin har fastslagit: Fri till-
gång till n-redicinsk information och

skydd av rnedborgarens elementära rät-
tigheter år en sak. Neo-Malthusianis-
mcns doktrin är en annan sak.

Eftersom socialismen karakteriseras av
en integration av politiska, ekonomiska,
den-rografiska och pre\rentiva medicinska
åtgärder, så opponerar sig marxisterna
mot att man använder sig av familie-
planering solrl en ensamstående åtgärd
i kampen mot fattigdomens social-eko-
nomiska orsaker. E,ngels utsago att fol-
ket skapar sin egeu historia är tillämp-
lig även på dess reproduktiva reaktions-
sätt (reproductive behavior). Familjens
sätt att reproducera sig i de socialistiska
staterna utvecklar sig i fullständig har-
moni mellan individen och sarnhället.
Marxister år inte rådda för vare sig
överbefolkr-ring eller för underbefolkning.

I de socialistiska staterna har kvinnor-
na på alla områden fått safftma rätt in-
för lagen som männcu, och fan-riljeplane-
ring bidrar till deras emancipation ge-

rlorr zrtt kombir-rera lyckligt moderskap
rned skaparrde arbete. Med denna poli-
tiska hållning sorn grund, och för atr
förhindra illegala aborter, har lagar som

tillåter abort satts i kraft i Sovjetunio-
rren år 1965, i Bulgarien, Polen, lJngern
och Rumänien 1,956, i Tjeckoslovakien
1.957 och i Jugoslavien 1960.

iu'led undar-rtag av Tjeckoslovakien,
kan abort erhållas på begäran om inga
medicinska kontraindikationer förelig-
ger. I Tjeckoslovakien måste särskilda
skäl föreligga, såsom kvinnans höga ål-
der, åtminstone tre barn, invaliditet hos

maken, skilsrnässa, ogynnsamma ekono-
rniska förhållanden eller graviditet
uton-r äktenskapet. I den Tyska Demo-
kratiska Republiken, där lagen från 1950

endast tillät abort på medicinska och

eugeniska grunder, har lagen omtolkats,
så att den de f acto erkänner socialmedi-
cinska och etiska indikationer, inklu-
sive hög ålder hos kvinnan (40 år eller
rner), högt antal barn (5 eller fler), täta
havandeskap, intrauterin skada hos fost-
ret, r'åldtäkt och havandeskap hos flic-
kor yngre ån 16 är.

Kontraindikationer till abort är unge-
fär desarnma i samtliga länder, nämli-
gen att havandesk apet år längre fram-
skridet än '12 veckor, en framkallad
abort inom de föregående 6 månaderna
sarnt akuta eller kroniska siukdomstill-
stånd i genitalorganen. Operationen
måste utföras av en gynekolog och, i all-
mänhet, pä sjukhus. Vid aborter pä

eugenislia indikationer rekommenderas
samtidig sterilisering av kvinnan. Varje
fall måste registreras och rapporteras
till de centrala hälsovårdsmyndigheter-
rra. I\ted undantag för Polen och den

Tyska Demokratiska Repuliken är fri-
.illig abort avgiftsbelagd, medan abort
på medicinsk grund är kostnadsfri.

I Tjeckoslovakien, dcn Tyska Dcmo-
kratiska Republiken och Jugoslavien ger

mediciirska komrnittder tillstånd till
abort. Ges inte tillstånd så kan beslutet
överklagas. I Sovjetunioneu och i Ru-
mänien kan kvinnan gå direkt till en

poliklinik, i Bulgarier-r till ett sjukhus

och i Polen till farniljeläkaren. I dessa

länder fattas beslutet av den läkare sont

utför operationen. I några länder kopp-
las undervisnirrg i prcveutivrnedelstek-
nik till beslutet om abort. I Polen, Ju-
goslavien och USSR föreskriver lagen

sådan undervisning. Bevekelsegrunden
till der-rna förenkling av de adrninistra-
tiva förfarandena har varit att minska
tidsutdräkten mellan ansökan om abort
och operationen. f:rfarenheten visar att
adn-rinistrativa forrnaliteter i vissa län-
der kan förlänga havandeskapet så att
den maximitid som föreskrivs i de socia-
Iistiska ländernas lagstiftning överskrids
(12 veckor). Ett sådant uppskov kan
förorsaka psykisk spänning och ge vissa
kvirrrror arrledning att ta till kriminell
abort."

Så långt dr lViehlan.
Sovjetunionens lagstiftning har tjän:rt

sonl förebild för de övriga ländernas
lagar. Eftcr synnerligen itttensiva diskus-
sioner fattade man i Sovjet beslutet att
införa skäligen fria aborter före tolfte
veckan. Det var i huvudsak fyra skäl

som fällde utslaget. Det första skälet har
varit att "Alla barn är önskade barn i
de socialistiska länderna", vilket mall
kanske bör tolka till det mildare "Alla
barn bör vara önskade barn". Det and-
ra skälet var att det inte fanns preven-
tivmedel som passade alla delar av be-
folkningen. Det tredje skälet synes ha

varit att man önskade ta upp kampen
mot de illegala aborterna. Ytterligare ett
skäl var att man önskade fä alla havan-
de kvinnor under medicinsk uppsikt.

I USSR betraktar man inte den legala
aborten som riskfri för kvinnan och
skulle därför hellre se att preventivme-
delsteknik användes. Därför säger man
i kommentaren till 1955 års beslsut om
legal abort att. denna legalisering skall
betraktas som en temporär nödåtgärd
tills dess helt ofarliga metoder till fullo
accepterats. Parallellt med införandet av
legala aborter fördes ett omfattande pro-
gram för rnödra- och barnavård fram.

I jämförelse med de nationella pro-
gram som nu genomförs i öststaterna sy-
nes de program som utformats på privat
initiativ i västern vara famlande, med
allt för mycket rädsla för kyrkan och
den allmänna opinionen. Man behöver
inte vara marxist för att inse att en

central dirigering av befolkningspoliti-
ken är den euda realistiska lösningen.
Detta erkänns också på insiktsfullt håll
i r'ästr'ärlden, där mall insett att det



första steget till en lösning av befolk-
ningsproblemet består i att de nationel-
la ledarna är övertygade om det riktiga
i ett barnbegränsningsprogram. Förslag
om födelsebegränsning måste komma
från de egna ledar-rde skikten, inte uti-
från. Internationella organisationer kan
bistå med att klara ut problemställnir-rg-
arna) att föreslå lösningar, och när tiden
är mogen bistå med fonder, teknisk ex-
pertis och tekniska hjälpmedel. Privata
organisationer inom de olika nationerna
kan ha en viss betydsls.. De har haft en
stor betydelse i västerlandet, men har
behövt mycket lång tid för att påverka
allmänhetens inställning. Så lång tid har
vi inte råd att vänta.

Om befolkningspolitiken i den tredje
stora delen av världen, Kina, vet man
mycket litet. Det finns en välutbyggd
organisation för hälso- och sjukvård som
sträcker sig från de centrala regerings-
organen till produktionsbrigadema. E,n

västerlänning skulle tycka det vara ett
hart när oöverstigligt problem aw föra
ut kunskap om preventivmedel och att
skapa en opir-rion för legala aborter i he-
la detta enorma folkhav. Ä andra sidan
bör man hålla i minnet att der är den
nya regimens styrka att den kan utbilda
och träna hela detta enorma folk längs
just de orderlinjer sorn alrtytts. Kina kan
sannolikt snabbt ställa om sin befolk-
ningspolitik, om de centrala organisa-
tionerna anser detta vara län-rpligt.

Till sist en översättning av ett utta-
lande av Englands förre guvernör pä

Jamaica. Det är hämtat ur hans tal vid
årets International Planned Parenthood
Federation kongress som hölls i Chile.
Som så rnånga andra var han engagerad
i ett hektiskt och lyckligt utvecklings-
arbete. Han kände sig irriterad när folk
störde honom med vad han då tyckte
vara dumt prat att alla hans ansträng-
ningar skulle nytta till intet i befolk-
ningsexplosionens tid: "Vi sköt dessa

protester åt sidan. Vi sökte vår tillflykt
i än hårdare arbete och i förverkligan-
det av våra politiska mål . . . Att inves-
tera, välja, bygg" och planera, det var
vad vi var besatta av. Vi satte allt hög-
re fart i tron att vi ledde utvecklingen

-- medan vi i verkligheten flydde un-
dan . . . Men vi kunde inte komma un-
dan... Knappt hade vi byggt en ny
skola förrän den var för liten . . . Knappt
hade vi byggt ett nytt sjukhus förrän
två, tre, fyra människor väntade vid
varje säng. Yarje jordbruksprojekt vi
satte i gång ökade skriet efter mera
jord. Nya industrier som gav högre lö-
ner ökade klyftan mellan de få privi-
legierade och de många som inte fått
sina behov tillfredsställda. Till sist bör-
jade vi begripa, sade Lord Caradon, att
resultaten av vårt arbete skulle svepas
undar.r som sandslott på stranden i den
stigande floden, om vi alltför senr tog
itu rned befolkningsproblemer-r.

Födelsebegrän$ning nu

-,..t

s
q

ellcr t'ler barn, meddelas t'rån bälso-
uårdsdepartementet i New Delbi...
Familjeplaneringsministern, dr Sripati
Chandraselehar, har föreslagit att aarje
indier som frivilligt wnderkastar sig ste-
rilisering shall få en transistorradio gra-
tis...

Dr Cbandrasekbar, som aill att heli-
kopterburna läkarlag skall sändas landet
runt t'ör att göra snabba steriliseringsope-
rationer på män ocb inpassa spiralskydd
på kvinnor, bar Av en kvinnlig politisk
motståndare anblagats t'ör att vara den
största hvinnot'ienden i historisk tid ocb
en ltromiskuitetens främjare.

Under de taå senaste åren bar mer
än taå miljoner indier t'rivilligt begärt
och t'ått sterilisering. Nittio procent da
dem par män.

o

'Iidningen Vi avslutar en artikel om
familjeplanering i nr 33134 1967 med
orden:

Det snabba och nästan omärbliga ge-
nombrottet t'ör en rationell syn på fa-
miljeplanering ocb f ödelsekontroll hör
sannolilet till de betydelsefullaste bän-
delserna under de senaste åren - t'ram-
tidsztiktigare än det mesta aa det som

t'ått de stord rwbrikerna.

Nu ör bornbegrönsning konske oktuell för
dem. 1954 vor de elever vid en Gondhi-
skolo i Bengolen, Foto: Andreo Andreen
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Den amerikanska tidskriften Time be-
råttar 2316 1967 om ett nytt uppslag
för födelsekontroll i Indien.

Den. indiska regeringen bar 2.t00
centra t'Ar familjeplanering men det t'ör-
slår inte långt lö, 566.000 byar. På

t'örslag az., Ford-stiftelsen ltar mln nrt
börjat begagna även at't'ärst'öretag som
mellanband ztid bondomt'örsäljning. M an
salwt'ör dessa preventivmedel i bodar
som säljer betel-nöt, kararneller, balsdw-
kar, läskedrycker etc. Förpacleningarna
bär alltid det öaerenskomna emblemet

t'A, t'amiljeplanering i Indien, en röd
triangel omgiaande en familj på fyro
'personer. Kondomer, tre i varje paket,
bostar några öre per styck. Instrwktion
medt'öljer t'örpackningen. Hälsopårds-
ministern säger att mdn prö.oar alla me-
toder t'A, aft sänka Indiens fAdelsetal
t'rån 40 per tusen till 2t eller 20 på tio
år. Nyss har man inköpt 22 rniljoner hon-
domer t'rån lapan och man ämnar köpa
ytterligare 50 miljoner t'rån USA. Dess-
utoTn har man börjat byggo en fabrile
i Kerala som 1970 skall till-oerka 270
miljoner om året. En av de intresserade

t'irmorna säger dtt man hoppas t'å kon-
dom lika bra annonserade som Coca-
cola.

o

Dagens Nyheter skriver 2017 1,967:
Indiens regering är praktisht taget

enig om att i lag genomdrizta tvångs-
sterilisering t'A, alla män son't. bar tre
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GREKLA]IID I UÄRA HIÄNTAN
Grekland är utan tvivel en av de lnånga "liclandets

platser" Göran Palm skrivit om. Det har nu gått två
decennier sedan vi alla vid ett sammanträde i väst-

svenska SKV var diupt upprörda över dess då intensi-
fierade elände. Vi har i färskt minne Karamanlis och

Metaxas diktatoriska framfart. Den senares grymma
s. k. spionlagar av '1.936 som drabbade inte bara kom-
munister utan alla vänstersinnade lär f. ö. gälla ännu

idag. Vi enades om att trots vår maktlöshet ingen

"'to.rkt"-het 
från vår sida nll var tänkbar, om också

vår aktivitet måste inskränkas till en underdånig bön
om förbarmande, riktad till härskande våldsmän. Jag
minns mitt äckel över de devota ordalagen på franskt
diplomatspråk och också över att inte lyckas nå verk-
ligt rätta adressater, ingalunda svåra att urskilja.

Vid slutet av andra r'ärldskriget hade England med

motståndsrörelsen Edas hjälp befriat Grekland f rån

tyskarna, för att därefter utan dröismål tillsammans
med högerextretnister störta den i demokratisk ord-
ning valda regeringen och påtvinga landet en reaktio-
när regim och en ovälkommen mouarki.

SKV hade i de dagarna besök av en danska vars'man
varit medlem av den förra regeringen. Hon kom oss

att någorlunda fatta tragedin i dess fulla utsträckning.
En folkresning hade blivit följden. Men förgäves käm-
pade motståndsrörelsen med legendarisk tapperhet ända

till 1949 för att befria sitt land från in- och utländskt
förtryck. Avrättningar, omänsklig fångenskap, tortyr'
deportation på livstid till sannskyldiga djävulsöar som

Youra väntade de överlevande. Vi vet att kvinnor och
barn ingalunda skonades.

Siuttiotusen greker lever alltsedan borgarkriget i

landsflykt utan möilighet att återvända till sitt lancl.

Endast åren 1963-,65 kunde premiärminister Papan-

dreou pröva en viss dernokratisering. Han - och sär-

r;kilt sonen, Andreas - beskylldes bl. a. för samarbete

med Makarios, som fu diärvt ivrar för skilsmässa från
Grekland. Detta inte minst efter militärkuppen 2l april
i år, som innebär ett klart hot om ökat NATO-bero-
cnde och nya stora tragedier för alla vänstersinnade.
Flera tusen sitter åter isolerade på Youra, dömda efter
den ominösa gamla spionlagen.

Under borgarkriget hade landets förtvivlade rop till
Stalin om hjälp förklingat ohört. Grekland skulle en-
ligt Moskvaöverenskommelsen utgöra engelsk intresse-
sfär, öststater som gränsade till Soviet däremot rysk.
l\{en England hade tidigt måst lämna ifrån sig bytet.
I egenskap av omutlig fordringsägare hade USA tvingat
sin efter kriget utfattiga vapenbroder att avstå sina

anspråk på Grekland för att siälv säkra sig en vik-
tig länk vid inringningen av kommunismen. CIA:s un"
deriordiska bistånd lär inte ha saknats vid militärkup-
pen i april. Amerikanska sjätte flottan kryssade vak-
samt kring grekiska kuster, för att vid lämplig tid-
punkt segla vidare och spela sin roll i israeliskl far-
vatten.

I sommar har vi hört att tystnaden av fruktan för
spionlagen breder ut sig i ett land där hoppet om be-
frielse utan våld blir allt svagare. Vi har också hört
att hjälp var att vänta endast från de skandinaviska
länderna. I SKV finns så mycket av god vilia och klar-
seende. Sorgen över våra egna bundna händer är desto

djupare - men den får inte förlamariifttt^Onn*
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Till Statsminister Tagc Erlandcr

Kanslihuset

Stockholm

Mot bakgrundcn aa de scnastc dagarnas bändelscr i
Grebland, r,ill Saenska kvinnors vänstert'örbund ge ut-
tryck åt sin starka solidaritet med dct grekislea t'olket,
som längc bämpat för demokrati.

Den nya militärregimens brwtala och hänsynslösa jakt
på männisbor, sorn engagerat sig i sträztandena att sbapa
ett demobratiskt och självständigt Grekland, är inte
bara wpprörande ur rent bwrnanitär synpwnkt wtan ut-
gör en graa t'örbrytclse mot internationellt v-edertagna
rättsprinciper, så som de t'astslagits bland annat i För-
enta Nationernas t'arkiaring orn de mänshliga rättig-
beterna. Miiitärjwntans tnaletutövning ban, om den inte
stoppas, Ieda till ett lascistisht blodspälde ocb ett nytt
t'örödande inbördesbrig. Det är därt'öt' nödaändigt att
den grekiska militärregimen möts med en avaisande
bållning i internationella sammanhang.

F örbundet bemställer att Sveriges regering markerar
sitt aaståndstagande t'rån den militärregim, son't med
t'ascistisha metoder tillaunnit sig makten i Grebland.

Stockbolm den 24 aoril 1967.

Srr.nrk" kvinnors vänsterförbund
F örbundsstyre Ise ns arbctsutshott

I I)agens Nyhcter bar dcn numerit landst'lyletige fört'attaren
Vassilis Vassilikos hat't två upplysande artiklar om skeendet
iGreklancl. (Den 5 och 7 maj.) Vi citerar bär några viktiga
punleter ur dcn andra at tikeln.
"Medan den nya juntan i Grekland nu tycks lyckas
etablera sig måste man stanna upp ett slag och tänka
på den roll som våra föregivna allierade - det är
främst Förenta staterna lnen också England har
spelat i den aktuella statskuppen. Regeringarna i båda
dessa länder tycks redan ha erkänt den nya grekiska
'regeringen'. Det innebär att de kommer att under-
stödja den, om inte helhjärtat så åtminstone delvis,
vilket de förstås också skulle göra om landet återvän-
de till ett normalt parlamentariskt liv.

Men hur kan de understödja en abnorm regering och
vänta sig att landet genom den skall kunna återföras
i normala gängor?. .. Ingen 'kupp' kunde ha inträf-
fat om inte någon hade backat upp den."

"Det amerikanska utrikesdepartementets politik i
underutvecklade länder är väl känd från Dominikan-
ska republiken, Guatemala, Kuba, Latinamerika, Viet-
nam. Vi greker har haft förmånen att fä känna på
den tidigare än något annat land i och med den famösa
Truman-doktrinen. Och det är bara en och en halv
månad sedan president Johnson skrev till Truman att
'vi försöker nu åstadkomma fred i Vietnam, som ni
sjålv 7949 lyckades göra i Grekland'."

"Men vad är det för slags fred vi haft under de se-
naste 18 åren?... Det var endast under Papandreous
korta regeringsperiod som utbildning betraktades som
något att ta på allvar . . . Till dess hade 51 procent av
budgeten gått till det militä bara en (l) procenr
till utbildning..."

Kan man inte vara rädd för att vår äldsta demokrati
skall bli ett nytt Vietnam?

Youra, Youra!
Ett brea från Edita Morris till alla ansvarsmedeetn(x männi-
skor med bön om hjalp till de politiska t'ångarna på Youra.

Här hålls flera tusen män och flera hundra kvinnor
instängda i kvava celler och hålor, utsatta för hunger,
svår törst och misshandel. Bland dessa olyckliga fångar
finns läkare, jurister, journalister, forskare, fackför-
eningsledare, bönder och industriarbetare.

På romartiden skeppade man till Youra de fångar
som var dödsdömda och de återvände aldrig. Kejsar
Tiberius som ej var känd för att hysa mänskliga käns-
lor förklarade att ön var olämplig även för dömda
fångar och gav order om att de skulle placeras på an-
nat ställe. Den forna fästningen öppnades på nytt först
under nazistockupationen av Grekland, denna gång
för att ta emot tillfångatagna medlemmar av den hero-
iska grekiska motståndsrörelsen. Många frihetskämpar
dog där på grund av de fruktansvärda förhållandena.
Till och med sedan Grekland "befriats" fortsatte Kara-
manlis högerregim att använda den för hårdföra mot-
ståndskämpar. När slutligen alla utom en handfult po-
litiska fångar befriades tömdes Youra igen och återgick
att vara en övergiven stormpiskad ö utan spår av vare
sig djurliv eller växtlighet, endast nakna klippor brän-
da av mördande sol.

Men de nya fascistiska härskarna i Grekland har på
nytt tagit detta omänskliga och ofta utdömda fångläger
i bruk. Under natten den 2l april jagade grekiska krigs-
Ia,rtyg fram över Egeiska havet och transporterade
män och kvirr..nor belagda med handklovar dit, som-
liga av dem klädda endast i den nattdräkt de burit när
de arresterades - rnan tillät dem inte att medföra ens
ett överplagg eller en filt. Hur länge skall denna massa
av fångar som offrats få lov att stanna på Greklands
djävulsö? De flesta inte länge eftersom de kommer att
dö av sjukdomar - tuberkulos och tarmsiukdomar -på grund av förhållandena i fängelset vilka alltjämt
är barbariska även om den lögnaktiga nya regeringen
förnekar detta. Varken läkare eller rnedicin tillåts på
Youra (flera av kvinnorna är gravida och många är
gamla och vid dålig hälsa). Kosten som består av bö-
nor utan olja är otillräcklig och dessutom svårsmält
även för en mycket frisk människa. On saknar natur-
liga källor så att dricksvatten måste importeras i cister-
ner; det kommer sporadiskt på grund av svårigheten
att landa på den klippiga ön i stormigt väder. Att dö-
ma av tidigare erfarenheter är det otillräckliga vatten-
förrådet ej sällan statt i förruttnelse och odrickbart,
hälsofarligt. Födoärnnen, kläder, läkemedel och filtar
som anhöriga skickat avlämnas ej"

Endast trängande, upprepade och upprörda protes-
ter från utlandet kan hjälpa den grekiska fascistregi-
mens offer. Så jag ber alla som läser dessa rader att
protestera. Även om världsopinionen ej kan rubba den
regering av illa kända överstar som för närvarande
missköter Grekland så kunde den leda till att Youras
lidande fångar bleve överförda till andra mindre
omänskliga fängelser. Låt oss inte sova i ro så länge våra
systrar och bröder på Youra inte har annan bädd än
cementgolvet och en föda vilken är oduglig som krea-

EDITA MORRIS
(juli 1e67)

tursfoder.

1l



Hiroshimas skörd
au Edita Morris

V.

Tönk boro ott sitto på ett stort tåg -
på sjölvo den moderno Tokyoexpressen.

Jog ö r en lycko ns ost !

Om min vön Keiko-son inte hode lört mig

en södon utmörkt engelsko och professor

Morioko inte hode behövt mig böde som

tolk och som lockbete för Tonso, skulle
jog inte nu sitto pö denno ståljötte och

ruso from mellon de voggonde risfölten.

Tögf öivo ltn ingen ö r verkligen ö lskvö rd '

Den hor ordnot ollt förtjusonde för de öro-
de possogerorno bönkor dör de kon

sitto eller knöböjo, skinonde spottkoppor
för dem som tycker om ott spotto, och en

högtolore som underröttor oss om tågets

hostighet, vod klockon ör och ondro spön-

nonde soker.
Tyvörr ör ougustivörmen som vörst. Allo

herror hor togit ov sig rockorno och inte

så fö hor gött öndo dörhön ott ocksö to

ov byxorno. Om vi domer boro fick följo
deros exempel! Tonken kommer mig ott
f nittro.

Sö söt den ungo tögvördinnon ör som

trippor nerför gången och sprutor iskoll

eou-de-cologne pö de resonde! Den store

strölningsexperten Morioko får en sörskilt

kroftig dusch, Hon hor följt det behogligo
sommorbruket ott to ov sig ytterploggen'
men fostön hon sitter vid fönstret i un-

derklöderno, tronspireror hon sö ymnigt

ott jog beslutor mig ott to from min sol-

fjöder och svolko honom. Jog skoll voro

onstölld hos professorn och hons son i

fyro dor, och jog måste göro mitt bösto för
ott tillfredsstöllo dem. Ar det inte kvinnors

sonno lycko ott tillmötesgö möns önsk-

ningor?
Men en liten olycko hor hönt! Jog kon

inte f inno min solfjöder. I resbrödskon

möste jog dumt nog ho glömt den. Jog

kon noturligtvis köpo en billig poppers-

solfjöder vid nösto hållplots, men till dess

finns det ingenting onnot ott göro ön ott
låtsos ott jog inte logt mörke till profes-

sorns svettigo onsikte, Jog skoll försöko

ott verko som om jog vore försjunken i

gronskondet ov ovskedspresenterno jog

fick pö Hiroshimoststionen' Om jog löter
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höro smö rop ov förtjusning kommer Mo-

rioko-son inte ott ono min list, eller klond-

ro mig för bristonde Pliktkönslo.

Det ör bro ott mon lör oss som born

konsten ott öppno presenter. Allo i vog'
nen iokttor mig under det ott jog försöker

ott inte viso mig för ivrig medon jog öpp-
nor det försto poketet. Jog ler helt obe-

rörd. Himmell En bok om blomsterorronge-

mong från min svöger! Vilken ovonlig ov-

skedsgövo. (Konske en ontydon om ott vi

kvinnor bör stonno i våro hem och tröd-
gårdor i stöllet för ott ruso ivög och to

onstöllning som "efterkrigsflickorno"?) Jog

lråller ondon medon jog öppnor det nösto

poketets fino silkespopper' Innehållet luk-

tor illo. Lyckofisken som min syster gett

mig hor börjot stinko i vörmen, men det

gör ingenting - en lukt mer eller mindre

under en het ougustidog' Jog tittor i mino

borns ovskedspoket och finner en röro ov

holvsmölt choklod, som jog foktiskt inte

kon bjudo mino medpossogerore. (Jog

hoppos ott de inte skoll tycko ott jog ör

oortig.) Men jog hor böttre tur med Moe-

dos present. Vilket lyckligt sommontröf-

fonde! En grön poPPerssolfjöder!
"För jog flökto professorns onsikte?"

Himmel! Professor Morioko hor som-

not! Hon hor ett så sorgset uttryck i on-

siktet; jog skulle viljo vöcko honom, men

det ör inte possonde för en kvinno ott

vöcko en mon. Jog kunde flökto pö Tonso

istöllet, men hon hor smugit sig ut ur

vognen, sökert med ovsikt ott dricko sig

full. Ar detto skölet till ott Morioko jöm-

ror sig i sömnen, skölet till ott hons mun

dorror? Tonso ör helo hons vörld I Allt-
sedon hon förlorode sin egen son vid
jöttebronden, hor Moriokos körlek vorit

knuten till denne föröldrolöse som hon

odopterode i stöllet.

Nå, vorför inte dro fördel ov min ledig-
het och se mig omkring i vår överfylldo

vogn ! En södon mosso studenter I En

grupp i bortersto hörnet sjunger tillsom-

mons, och nör jog lYssnor kon jog ur-

skiljo orden ien völkönd fredssöng. De

skoll sökert foro till sjötte-ougustimötet i

Tokyo, Fyro ondro ungdomor sitter kopp'

roko nedonför ett inromot fotogrofi ov vör

kejsore, som de höngt upp från bogoge-

hyllon. (Jog för inte glömmo ott bugo mig

för det nör jog gör förbi pö vög till too-

letten,) Jog könner genost ott det röder

ett spönt förhöllonde mellon desso stu-

dentgrupper.

Ett tög - ett expresstög - vilket spön-

nonde stölle! | Hiroshimo ser jog sommo

onsikten vorje dog hos Moedo-son och i

de små solustönden dör jog köper mot,

men hör sitter en verklig Tokyoskönhet

mitt emot mig. Hennes kjol smiter åt som

ett korvskin n och hen n es blu s ko m me r

en ott toppo ondon' Den hor en jötte-

urringning, som hennes reskomrot betrok-

tor med djupt intresse. En nyfiken ung

mon - men mycket vocker!

Jog undror - skulle Som kunno onses

v o c k e r? Lillo syster söger ott hon ser

ut som en "skör gris", men hon ovskyr

nu en gång ollo utlönningor. Äh, skoll
jog verkligen få tröffo min vön i morgon?

Konske hor hon plötsligt beslutot ott i n t e
kommo till Jopon - konske ett nytt tele-
grom f lyger över Stillo Hovet i detto

ögonblick. För ott lugno mino forhögor
tönker jog ut ett glott litet poem om Som

och mig.
"Som flyger frön Los Angeles - SAS

Yuko från Hiroshimo - Tokyo express.

Kommer de ott mötos i Kejsorstoden?"

Vilko melodisko klocktoner! Jörnvögs-

personolen vill vöcko vör uppmörksom-

het. Med lugnonde röst förkunnor de ott
vi nörmor oss Osoko.

"O-so-ko ! Vi ör fromme i Osoko, mino

domer och herror!"
Så detto ör Osoko - denno mYllronde

femmiljonersstod ! En enorm mosso ov

dem tycks ho somlots på stotionen för
ott hyllo professor Morioko, den vörlds-

berömde "fredsprofeten" som Som kol-

Iode honom i sino brev. I Hiroshimo följ-
des professorn till tåget ov en stor dele-
gotion, men det vor ingenting jömfört

med denno mosshyllning, Fonor med tex-

ter mot körnvopen och krov pö fred vojor
nedonför vort fönster.

"Lycko till!" ropor folkmosson, "From-



göng pö reson ut i vörlden! Bonzoi, Mo-
rioko-son !"

Jog önskor iblond ott Som inte hode lört
mig sin omerikonsko humor, Vod hon
skulle skrottot om hon sett vår berömde
körnfysiker to emot mossons hölsning! Mo-
rioko hor skylt sin fromsido med en ut-
bredd tidning, men hons trindo bokdel
i korto kolsonger vippor upp och ner nör
hon bugor sig,knöböjonde på bönken.
Jog möste fnittro.

"Lönge leve Morioko-son, fredsstifto-
ren !" ropor folkmosson. "Lönge leve vön-
skopen mellon folken!"

"Ner med internotionell vönskop! Lönge
leve kejsoren !"

Himmel! Det ör de dör notionolistung-
domorno löngst fromme ivognen under
kejsorens portrött. Sön otur! De skriker
med full hols. Nu hor ett slogsmöl börjot;
notionoliststudenterno dunkor pö fredsstu-
denterno sö ott blod flyter. För ott hömnos
slogen hor fredsstudenterno r.yckt ner kej-
sorens inromode fotogrofi. En utmoning i

sonning !

"Lönge leve freden I Lönge leve veten-
sko pen !"

" Lö nge leve kejso ren !"
"Lönge leve Morioko-son!"
Oj då, gloset pö kejsorens foogrofi

hor gött sönder under slogsmölet. En

vildögd notionolist rusor emot professor
Morioko med portröttet i bögge hön-
der; hon ömnor tydligen krosso profes-
sorns skolle somt den vördefullo hjörno
som finns dörunder. lnstinktivt kostor jog
mig fromför Morioko-son, och skyddor ho-
nom med min kropp. Glosskörvor regnor
i mitt hör innon den unge monnen rycks
undon. Medon jog boddor min tinning
springer polisen ombord pö töget, och
dror ur brökmokorno - notionolister och
fredsstudenter uton ötskillnod.

"Hor Nokomuro-son gjort sig illo?"
Jog skokor på huvudet, Professorns frö-

go ör en heder för mig. Det ör en kvin-
nos privilegium ott få göro en mon en
liten tjönst; och ott röddo hons liv ör
sörskilt tillfredsstöllonde. Jog ör så glod
ott min kropp uppförde sig som den bor-
de - olldeles ov sig sjölv,

"Jog hor merkurokrom i min vösko. Vill
ni ho litet?"

Vem skulle ho trott nögot södont, Nör
jog steg pö töget skulle jog ho skrottot
om någon hode sogt ott jog skulle göro
bekontskop med en förtjusonde ung dom
frön Tokyo - en småstodsbo som jog. Me-
don hon boddor mino skrömor, ler vi mot
vorondro, och utbyter odresser i Tokyo. Jog
hor verkligen tur i dog! Jog önskor borq
ott Morioko-son inte prisode mitt mod in-
frö frömlingor. Hon hor blivit så vöster-
löndsk! Nör hon ser hur generod jog
blir, tolor den intelligente monnen snobbt
om nögot onnot.

"De dör tvö ilskno studentgrupperno ör
en miniotyrbild ov vår vörld." Professor
Morioko hor gripit tillföllet ott hållo tol
till våro reskomroter, "Vönner, civilisqtio-

nen ör grundod på vörldsfred. Uton vörlds-
fred ör den dömd ott gå under. Men bor-
borerno opmönniskorno hotor oss
uton uppehå11,"

Ah, sö lustigt ! Den oberöknelige Mo-
rioko-son förvrider sitt distingerode onsik-
te i lötsot roseri. Hon visor tönderno och
skokor knytnövorno mot inbillode fiender.

"Ni ser hur nöro mönniskon stör goril-
lon" skrottode Morioko. "Genom ott dro
upp löpporno och skjuto from hokon
som de ungo studenterno nyss - och ge-
nom ott skelo ilsket, blir jog nöston omöj-
lig ott skiljo från vöro primitivo förfö-
der. Ah ! Just nu pö detto tög hor vi fött
bevis på ott mönniskon önnu ej lömnot
stenöldern ! Det trogisko ör ott vi ömnor
kosto otombomber på vorondro istöllet
för kokosnötter. Krig! Köro vönner, det
ör ett föråldrot uttryck som jog ersott med
ett böttre Slut-på-ollt.liv. Ser r.ri, det
göller ontingen totol fred - eller slut pö
ollt liv..."

"Tokyo nösto ! Tokyo om femton minu-
ter !" tillkönnoger högtoloren.

Himmel, det ör pö tiden ott snyggo upp
sig I Medon jog skyndor till tooletten
trompor jog nöston pö en bit ov kejso-
rens skodode fotogrofi. Jog plockor hos-
tigt upp poppbiten och stoppor den i fic-
kon. Tönk om nögon ov possogerorno
trompode på monorkens portrött ov miss-
tog !

Men tooletten ör löst. Generod knoc-
kor jog och vöntor tåligt. Ingenting hön-
der. Efter en stund försöker jog igen.
Den örode konduktören som undersökt
vöro biljetter helo dogen skyndor just för-
bi. Hon ser min belögenhet.

"Hor frun vöntot lönge Det ör obso-
lut förbjudet ott onvöndo tooletten löngre
ön tre minuter. Och ingen får bryto mot
reglerno på m i t t tåg !" ropor hon. Så
tor hon from en nyckelknippo och öpp-
nor dörren.

"Tonso !"
Min hond flyger till munnen. Pö den

stöngdo toolettstolen sitter Tonso med
ormbögorno stöddo mot knöno och ho-
kon vilonde pö hondlederno. De hemsko
vontorno töcker onsiktet, ollt utom ögo-
nen. Blicken - föst på vöggen söger
mig kJorore ön ord ott Moriokos foster-
son nött slutet pö sin vög. Det ör för-
tvivlon jog löser dör - den hjörtsköronde
sorg som fyller en ung mönnisko vilken
en göng sett "det ondo ivitögot" och
förkostor en vörld som bereder sig för
Slut-på-o llt-liv.

"Tokyo om fem minuter. Vor godo och
somlo ihop ert bogoge", ljuder rösten från
högtoloren.

Jog vönder mig om. Någon rör vid
min orm. Det ör konduktören. Äh, sö blekt
den Iille monnens onsikte ör ovonför hons
svorto uniform.

"Frun, herrn för stonno kvor. Jog som
ör tjönstemon i jörnvögsförvoltningen ger
honom tillötelse. Fem minuter", söger hon,
"Jo, fem minuter," Och hqn stönger dör-
ren sqkto.

vt.
"Gud, så det luktor"! ropor Som.
Hon rynkor pö nöson och snusor.
Min vön Keikos kott hor slöpot in hu-

vudet ov lillo systers lyckofisk, och helo
rummet stinker som en sloskhink ! Keiko
ser förorgod på mig. (Hon ogillor Som,
inte för ott hon ör omerikon, men för ott
hon ör en f ottig omerikon - och trivs
med det.) Jog biter på löppen för ott inte
explodero ov skrott, och rusor ut iköket
med det ruttno fiskhuvudet i honden. Som
följer mig hock i hö1.

"Hej, Yuko, du glömde ögot", ropor
hon och lögger ett vitt fiskögo i min
hond. Det stirror kollt pö oss.

Äh, vod vi skrottor! lsommo ögon-
ögonblick som vi ör utom synhöll för Kei-
ko ör ollting lött och glott. Jog kon knoppt
tro ott det ör örotol sedon denne omeri-
kon vor inockorderod hos oss. Så trev-
ligt ott Som ör somme gomle Som - ruf-
sigt hör, skrynkligo byxor, kortörmod skjor-
to ! Hon ser liko bekymmerslös ut som i

Hiroshimo.
Jo, lillo systers fisk v o r verkligen en

lyckof isk ! Vi behövde nögot komiskt för
ott kommo över öterseendets försto svåro
minuter, Jog hor drömt om Som Willough-
by sö lönge. Och hör ör vi tillsommons
igen och fnittror - öt en rutten fisk. Li-
vet ör underbort.

Keikos dock-kök ör sö tröngt ott vi
snuddor vid vorondro medon vi stör och
tvöttor fisklukten ov vöro hönder, Denno
tillfölligo beröring för mig nöston ott
svimmo. Fort ! Sög något idiotiskt så ott
vi börjor skrotto igen.

"De dör glosögonen gör dig till en vis
ugglo, Efter ollo dino studier ö r du
förmodligen vis, Som-son? Men du ser
i ollo foll inte onnolrundo ut."

"Annorlundo, sötnos, inte onnol-
rundo. Ah, nu mörker jog ott jog ör till-
boko i Jopon ! Och jog möste sögo ott
d u ser inte onnorlundo ut. Du ör liko
söt som förut."

Jog rodnor. Det ör hörligt ott få kom-
plimonger igen !

"Js, d€t ör inte underligt ott jog mås-
te ho brillor", söger Som. "Jog vor stu-
deronde på sjölv-hjölp, och slovode fjor.
ton timmor om dogen för ott få mitt sti-
pendium. Dessutom orbetode jog i en stu-
dentrestourong på kvöllen. Och jog kno-
gor fortforonde fjorton timmor om dogen i
mitt stinkloborotorium - med stipendiet.',

Jo, den lönge Som ser sliten ut. Hon ör
liko moger som en fottig joponsk student
vilket för mig ott hållo önnu mer ov ho-
nom. Hur oliko hon ör mot de omerikon-
sko turisterno i fyxkvorteren ! Hon ör ov
ett onnot virke - jo, ett finore virke. Be-
visode hon inte det nör hon löt sig bli or-
resterod för ott hon deltogit ien sitt-
protest mot otomvopen ? (Så lycklig jog
blev nör den nyheten nödde mig ! Jog
förstod ott hon hållit löftet hon gov mig
vid Fumios dödsbödd ott fortsötto kom-
pen mot otomvopen.)

Ljudet qv tqllrikqr som sötts from hörs
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frön vordogsrummet. Himmel, vi hor glömt

Keiko !

"Försök ott voro vönlig mot henne",

viskor jog till Som. "Keiko ör en völdigt

snöll flicko."
"Den hårdo grejen? Jo, hon ör vocker,

det medges." Som låter entusiostisk på

rösten. Det vor konske ett misstog ott löto

dem tröffo vorondro? "Vet du vem hon

pöminner mig om?" f rögor Som' "Min
egen f. d. föstmö, som jog skrev till dig

om - Fröken Allvetonde'"
Jog pekor pö skjutdörren bokom vilken

Keiko sökert stör och lyssnor. Som stönkor

på det komisko sött som brukode få mig

ott skrotto.
"Jopons förbonnelse - skjutdörren ! Inte

ott undro pö ott det blivit en sport hör

ott smyglyssno. Hör pö, roring". Den lönge

omerikonen böjer sig ner och viskor.

"Kon vi inte ovdunsto? Dör ör en trevlig

bor tvörs över goton' Jog kom till Jopon

för ott voro med d i g - inte med Keiko."

Hon lögger sin storo hond På min orm

just som skjutdörren glider upp' Som och

jog hoppor isör.
"Förfriskningorno ör fördigo om n i

ör", söger Koiko kYligt'

Generode följer vi henne och knöböjer

vid hennes sköro plostbord. Hjölp ! Jog

hode inte vöntot mig rö fisk. Lyckofiskens

ruttno stonk fyller olltjömt rummets in-

stöngdo luft, och Keikos råo fisk gör inte

soken böttre. Jog viftor med solfjödern

fromför Soms onsikte.
"En överroskning, Som-son ! Keiko hor

gjort iordning en liten völkomstmåltid

för din försto kvöll. Sån tur ott rö fisk ör

din fovoritrött", utropor jog med en vor-

nonde blinkning'
"Rå fisk? M i n fovoritrött?" stönor Som'

Hon hor inte förstått mitt ögonkost, men

nör jog ger honom en liten knuff, lögger

hon för sig en stor portion' "Jo visst, det

ör min joponsko ölsklingsrött. Rå fisk.

O jo! Det smokor hörligt", söger Som en-

tusiostiskt, men efter den försto munsbi-

ten för hon svettpörlor iponnon. Kom-

mer den unge omerikonen ott - sPY?

"Får. log öppno dörren en smulo, Kei-

koson?" mumlor jog, men min gomlo skol-

komrot skokor eftertryckligt pö huvudet'

Bullret frön den överbefolkode bokgoton

ör öronbedövonde, söger hon, och dom-

met skulle kvövo oss. Jog smöler och ger

mig. Jog vet ott det inte ör dommet u to n-

f ör men Soms nörvoro dör inne som

förkloror hennes huvudskokning. Keiko

skulle hellre kvövos ön tillåto ott hennes

nyfikno gronnor för se denne slorvigt

klödde omerikon ihennes hem!

"För mon lov ott stigo Pö?"
"O, kom in, kom in!"
Jog beundror verkligen Keiko'son. Det-

to ör den sisto person hon vill to emot,

men i ett nu ör hon pö fötterno, och völ-

komnor med förtjusning sin chefs fru ! Jog

hoppor också upp' Medon vi tre kvinnor

utbyter ortigo hölsningor ser jog hur Som

lögger sin poppersservett över den råo

ficken och stoppor ner ollt i fickon' Det
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ör gjort på ett ögonblick. Hon sitter och

ler lyckligt. Men ett ögonblick senore hor

ollt gått pö tok igen.
"Vod ör det h ö r?" frågor Som Pö sitt

obesvörode sött.

Keikos göst ler sirligt bokom solfjödern,

och lögger en liten hög presenter fromför
den förvönode omerikonen'

"Vönskopsgåvor! Presenter som höller

vönskopep vid liv", förkloror jog, och jog

skrottor med de ondro öt utlönningens

okunnighet om vöro ortighetsvonor' Nöst

efter ott trugo folk med mot och dryck,

ör gövor det bösto söttet ott skopo och

behållo vönskop' Men mitt hjörto hojor

till nör jog ser Keiko knöböjo bredvid

Som och riktigt fyllo hons tollrik'
"Amerikonens fovoritrött", förkloror hon

för sin göst, fru Fukoro. De tvö domerno

myser mot Som. De beslutor sinsemellon

ott ingen skoll röro den röo f isken, vi

skoll lömno ollt öt vör örode göst. "Nu

möste ni öppno vönskopsgövorno", söger

Keiko förmononde till den storvuxne Som'

Hon behondlor honom som om hon vore

en ttemöring.
"Blommigt silkePoPPer' Äh, tock sö

mycket!" utropor Som. "Just vod jog

behöver. Och tondpetore ! Det vor völ'
digt fint. Vod ör det hör? En osk tönd-

stickor! Äh, jog hor olltid önskot ott
hm - ögo en osk töndstickor."

Soms leende ör sö strölonde ott fru

Fukoro rodnor ov glödje' Allt ortor sig

igen, men plötsligt lyfter Som öngsligt pö

huvudet.
"Hör ni det - i köket? Möss! Jo, det

möste voro en hel röttfomilj som kilor

omkring dörinne."
"Röttor! | m itt kök?" roPor Keiko be-

stört. Vi rusor ut ollo tre. Nör jog vönder

oö huvudet, skickor Som mig ett trium-
feronde ögonkost' Den röo fisken hor

redon försvunnit i hons ficko - olltihop.

Ah, Som hor inte föröndrot sig! Jog sko-

kor ov undertryckt skrott. Jog ör över-

lycklig. Och om en liten stund nör vi önt-

ligen lyckos undkommo, sko jog promenero

vid omerikonens sido genom Tokyos spön-

nonde gotor. Boro Som och jog!
"Nu litet TV!"
Keiko knöböjer vid sin ölskode TV-op-

porot, och vrider pö knoppen' Medon hon

skickligt för bilden bro, söger hon till Som

ott hon skoll fÖ se nögot roligt' Möster-

skopstövlingen i joponsk brottning'
"Jog ör en riktig expert pö brottning,

Willoughby-son", ropor Keiko glott. "Det
ör ni sökert ocksö' I kvöll hor vi ett jötte-

progrom. Tre helo timmor! Sön tur under

er försto kvöll i TokYo!"
'Hör på, Keiko-son", försöker Som ott

ovbryto, "Yuko och jog ' . ."
"Aho, de hor stortot! Fort som vinden!",

ropor fru Fukoro muntert.

Den korrekto Keiko hor plocerot oss ef '

ter rong pö motton fromför TV-opporoten'

Som sitter hopkrupen sö ott hons knön

nöston snuddor vid hons löngo nöso. Fu-

koro-son knöböjer strox bokom honom, och

Keiko bokom henne, Det ör olldeles rik-

tigt ott jog inte för minsto glimt ov bil'

den. Jog ör nör ollt kommer omkring två

mönoder och sex dogor yngre öp Keiko.

Tock och lov, ollt går bro' Noturligtvis ör

det inte vod jog drömt om för Soms för-
sto kvöll i Tokyo - men gör drömmor nö-

gonsin i uppfyllelse? Vi hor tre timmor ov

lugn underhöllning fromför oss, om boro

omerikonen inte svimmor ov kloustrofobi,

vörme och grösligo dofter. Det tycks som

om de nokno brottornos svett-lukt ge-

nomsyrode vårt instöngdo lillo rum' Den

blondor sig med stonken ov rö fisk.

"Ser mon pö ! Hundrofemtiokilokillen
hor ryckt kolsongerno ov hundrotjugofem-
kilokillen", ropor Som. "Det börjor bli

spönnonde. Nu rycker hon ov lillebrors
ben. Hjö-ölp !"

"Nuj, nej, det greppet ör tillåtet", för-

klorode fru Fukoro, som ocksö tycks voro

brottningsexpert. En brottore hor t i I l-
lötelse ott dro ov sin motstöndores

ben. Men inte o I ld e I e s, herr Willough-
by. Joponsk brottning ör en tom sport nu-

förtiden! Sjuhundro år efter Kristi födelse,

blev det förbjudet ott lemlösto motstöndo-

ren. Men ursprungligen vor joponsk brott-

ning en komp till döds, Willoughby-son'
Innon de nyo, humono reglerno infördes

vor det meningen ott boro e n kömpe skul-

le finnos kvor i ringen. Den ondre - puff !

Död !,,

"Så joponsk brottning hor På9ått så

lönge?" söger Som, och till min bestört-

ning hör jog ott hons frögo slutor i en

göspning. (Stockors Som !) Hon hor just

kommit flygonde frön Los Angeles,) "Hur

möngo hundro år tror ni ott den h ö r

motchen kommer ott röcko?" frågor hon

milt.
"Hur menor ni?" söger Fukoro-son.

Hon för inte något svor. I stöllet kom-

mer en svog snorkning från Som, men just

som jog könner ott intet vörre kon hön-

do, börjor Keikos kott ott snuso pö Soms

f iskfylldo f icko. Hon jomor lystet' Nej,

det hör kon jog inte kloro ! Ingen mokt

pö jorden kon hejdo en kott som könt

f isklukt, Plötsligt stiger öngslon mig åt

huvudet, och det överhettode rummet

snurror runt, runt. Jog önskor ott de feto

brottorno ville sluto ott grymto och slå

vorondros höngonde bokdelor.
"Nokomuro'son ! Te-le-fon !"
Det vor en chons, som Som skulle sögo'

Nögon ropor mitt nomn dör ute.

"Det ör konditorn pö ondro sidon go-

ton, Hon tor emot mino telefonsomtol",
förkloror Keiko. "Skyndo dig, Yuko-son,

så ott du inte blir bortkoPPlod"'

Jog rusor ut iden frisko luften, och

stöter nöston ihop med en cyklist som

bolonseror en pyromid ov brickor' Ah, så

skönt det vor ott kommo ut!
"Hollö! Hollö!" ropor jog i telefonlu-

ren, men Keiko hode rött - jog ör redon

bortkopplod, Och hör ör Som bredvid mig;

hon ökor oljudet ov skrikonde försöljore
och kloppronde trösondoler.

"Hör pÖ, lillo flicko, jog tönker to di9

ut och öto middog. Nu genost", söger



hon, "Förstör du? Äh, min Gud, det ör
boro i Jopon som folk skulle kommo pö
id6n ott plocero telefoner utonf ör hu-
sen. Kom ihög nu - vi skoll gå ut till-
sommons, Yuko."

Jog nickor, och ser upp pö den lönge
omerikonen, Men mino ögon skvollror!
De ovslöjor ollt! Yuko höller ov dig, sö-
ger de till Som. Jo, 5om-son, jog höller
ov dig m e r ön nögonsin. Förgöves
försöker jog ott döljo ögonen bokom min
solfjöder. För sent! Som hor ryckt till
sig min hond och lyft den till sino löppor.

"Nokomuro-son !" Rösten som nör mig
i telefonluren hörs som ett skott i mitt
öro. "Det ör Morioko", söger den. "Nögot
hor - hönt. Kon ni kommo hit? Genost?"

Men Som rycker telefonluren ur hon-
den på mig. Nör jog söger till honom ott
det ör den berömde professor Morioko
frön Hiroshimo, lögger hon sin hond över
munstycket, och ber mig röddo vör kvöll.

"Jog står inte ut med mero, min tös.

Jog flög helo vögen frön Ameriko för ott
få voro ensom med dig, Yuko kom
ihög det."

Jog höller på ott kvövos ov glödje. Det
ör ondro göngen som Som sogt det, sö
det möste voro sont. Men jog kon inte
låto professorn vönto. Det ör sökert nögot
ollvorligt, onnors skulle hon inte ringo till
mig sö sent pö kvöllen,

" Ar det - Tonso?" frögor jog Morioko-
son. (Ah, Tonso ör olltid med mig! Hon
ör som en vörkonde tond,)

"Polisen . ..", Morioko-son ovbryter sig.
Jog kon höro honom ondos tungt i telefo.
nen, och jog vet ott hon försöker behörs-
ko sin röst. "De hor orresterot min Ton-
so, Nokomuro-son. Ett fyllerigröl i en bor.
Just - just vod jog olltid vorit rödd för.

Dö hönder det mig något mörkvördigt
Jog glömmer fullstöndigt omerikonen som
stör så tött bredvid mig. Hon kunde liko
görno voro i sitt fjörron Los Angeles. Jog
ör tillboko i Hiroshimo Hiroshimo ef-

ter eldstormen. Jog ser mig sjölv springo
blond ruinerno, och bokom mig kommer
ett göng holvnokno born, Desso föröldro-
löso otombombs-ungor stjöl och dödor för
ott överlevo. (De öter röttor och ovfoll,
men röttorno hor togit slut.) De hinner i

fott mig ! En skelettmoger pojke springer
före de ondro och skriker ut hotelser me-
don hon tor jöttespröng över brötet. Ser
hon inte ut som - Tonso? Äh, jog möste
springo fortore ., . fortore . . .

Jog könner Soms hönder pö mino oxlor.
Sö vormo och pölitligo de ör! Hon för.
söker ott dro mig tillboko frön min vörld
ov minnen, Hon vet uton ott jog söger
nögot ott Hiroshimos spöken olltjömt jo-
gor mig. Äh, Som vet ollt om spöken!

"Hiroshimo tor oldrig slut, inte sont,
Yuko - Hiroshimo fortsötter olltjömt. Min
Gud, jog tror ott ingen ov oss kommer
ott fö se slutet . . .?

Fortsöttning i nösto nummer

Barn och ungdom i Souietunionen

Barn i Sovjetunionen är en nationell
tillgång som mAn måste ta väl var;1 på,
redan före skolåldern. För samhället
är barn hos oss närmasr ett nödvändigt
"ont" tills de börjar skolan och man är
tvungen afi. ta hand om dem.

Barn är liksom familjen det centrala
i samhället, anser man i Sovjet. Lenins
ord: Allt det bästa för barnen, har ända
sedan '1917 varit rättesnöret.

Redan för 50 år sedan var man klar
över att det behövdes förskoleinstitu-
tioner främst för bamens skull.

Antalet institutioner växte långsamt i
börian. De förvärvsarbetande mödrarna
i städerna och byan-ra vissre inte vad det
innebar och vågade inte lämna sina barn
dit utan föredrog att lämna barnen en-
samma hemma utan någon tillsl'n.

Lenins hustru, Krupskaja, organisera-
de propagandarr för förskoleinstitutio-
nerna. Man gick från hus till hus och
förklarade att daghemmen inre bara gav
barnen mat och vård utan också hjälpte
föräldrarna med barnens uppfostran och
sysselsättning.

Barnens egen enrusiasm för daghem-
rnen bröt isen.

Nu finr-rs det tillräckligt med daghen
i Moskva och före 1970 skall alla stä-
der ha tillräckligt. Fem år därefter, dvs.
1975, skall hela landsbygden ha fått till-
räckligt med daghenr.

194C fanns det 1

1.965 7

1,966 8

1967 blir det 9

1.970 1,2

milj.
milj.
milj.
milj.
milj. platser

Yarje år föds det 5 milj. barn i Sov-
jetunionen. 1,970 kommer 35 procent av
alla barn under skolåldern arr kunna
vara pä daghem.

I Moskva och i staden Charkov i
Ukraina, en stad av Stockholms sror-
lek, industri- och universitetssrad, ar 7O

procent av alla förskolebarn på daghem.

I centrala Moskva har man platser
över och får nästan gå från hus till hus
och bjuda ut dem till andra barn än de
sonl har förvärvsarbetande mödrar . . .

I Charkov har man under 1964, 1965
och 1966 byggr tillsamrnans 1 1.OOO dag-
hemsplatser och 1967 skall det bli ytrer-
ligare 4.000, vilket sammanlagt ger
15.000 platser på 4 är. Då har man
klarat behovet.

Om man jämför med Sverige så lig-
ger det till så här. Vi har haft förskole-
ir-rstitutioner i mer än 100 år redan in-
nan vi hade skolor. Men rrots detta har
vi inte den dag som i dag är rner än
16.500 daghemsplatser i hela landet -bara 2 procent av alla barn under skol-
åldern går på daghem. Och vi skulle just
rru behör'a 124.000 platser. Futtiga 12,5

procent av de barn som behövde få
plats kan komma in.

Hälften av daghemsplatserna finr-rs i

Stockholm.
Daghemmen i Sovjetunionen likaväl

som här hos oss är naturligtvis för barn
till förvärvsarberande föräldrar - dår
båda arbetar utom hemmet och det inte
finns någon annan vuxen ,som kan ta
hand om dem hemma. Fortfarande finns
det många mormödrar eller farmödrar
som bor hemma hos sina bam och barn-
barn. Men även de vill gärna sranna
ute i arbete så länge de kan. Pensions-
åldern för kvinnor, dvs. då man kan få
sluta med pension, är 55 år, men de får
arbeta längre.

I Sovjet där man för barnens skull
kostar på mycket mer för att forska om
förslioleålderns problem - där har man
kunnat bevisa atr barn som varit på
daghem är bättre utvecklade och bättre
förberedd a för skolan och därför inte
bara klarar skolans grupptillvaro bättre
utan också klarar skoluppgifterna bättre.

Man anser det bevisat att barn från
daghem klarar fyra skolår på tre år utan
skada. De är n'ler mogna både psykiskt
och fysiskt.

Det är förresten intressant att det är
sarnma diskussioner i Sovjet sonl här
när det gäller vilken ålder som är bäst
firr barnen ett biirja i daghem.
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Läkarna säger att 3 år är den bästa

åldern men om metodiken är bra så går
det förstås bra tidigare också.

Pedagogerna säger att 1 är är bäst
för barnen att börja.

Största antalet barn i daghemmen är
i Sovjet liksorn hos oss mellan 3 och 7 är.

Före 1 är är inte så vanligt där. Det
beror förstås pä au modern får ledigt
med full lön 2 månader (eller om det
varit en svår förlossning 3 rnånader) ef-
ter barnets födelse och sedan kan hon
få tjänstledigt tills barnet år 1 ir.

Staten betalar 82 procent av drifts-
kostnaderna för daghemmen. Föräldrar-
na betalar högst 1E procent -
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Hos oss betalar staten bara ca 25 pro-
cent, men sen betalar kommttnen en del
så föräldrarr-ras del kommer sist med
högst 20 procent.

Ur pedagogisk synpunkt och ur all-
män vårdsynpunkt så är daghemmen i
Sovjetunionen fullt i nivå med våra -
samma krav som man har här hos oss.

Man har förskollärare och barnsköter-
skor och barnsjuksköterskor. Läkarkon-
trollen är strängare än hos oss. Utom
isoleringsrurn finns det alltid ett sär-
skilt lekrurn för barn som varit sjuka
och kanske inte orkar vara i gruppen
hela dagen.

Man har ungefär sarnma åldersgrupps-

indelning tnen uär det gäller antalet barrl
i gruppema så har r.r.ran fler ban-r i grup-
pen. Hos oss anses 20 procents över-
inskrivr-ring vara 1ärnplig. I Sovjetunio-
nen t1,cks det vara mer.

Lekl'12n är inte så differentierad som

hos oss och något mirtdre per barn är-r

här. Men i gengäld har man stora ge-

mensamma utrylxmen en stor sarn-

lingssal i varje barnstuga. För rytmik'
dans, teAter, santliug, föräldrasarmkr'äm
osv.

För en grlrpp rned 25 barn i 5-6-års-
åldern hade marl två förskollärare (5

tim.) och en barnsköterska (7 tim.).
Daghen-rmen i Sovjetunioneu håller

öppet samffla tider som hos oss' Ln skill-
nad är att baruen äter ett ordentligt
middagsmål innan de går hem på kväl-
len. Det är säkert en bra idd, något för
oss att ta efter. Annars blir det ofta
för sent för små barn att åta - uär man

äntligcn kommer hem och TV lockar
och rnan strax skall lägga sig.

Ett problem i Sovjetuuionen liksorl
hos oss är hur man gör i familjer där
båda makarna har skiftesarbete eller
studier som år krävar-rde n-red n-rycket

kvälls- och nattjobb.
Man har i Sovjetunionen funnit att

för barnen år det då bäst att bo på

veckohern hela veckan och ir-rte än hem-
ma och än på daghemmet. Och så kom-
mer rnarl hem över lördag-söndag som

de andra baruen. Alla större barnstugor
som ofta var för 250 barn hade då

också crtt veckohem i satnma byggnad

- i övervåningen. Or-n det någon gång

då och clå var något barn i en daghen-rs-

avdeh-rir-rg som behövde stanna över uat-
ten så fick dct sova i veckohemmet.

Sjuka barn tycktes inte vara ett lilia
stort problem som hos oss.

Man fick 3 dagar ledigt med full lön
för att vara hemma hos sitt sjuka baru-
Servicecentralen kunde ordna en eller
annair dags tillsyn. Vid längre tid fani-rs

det alltid plats på distriktens ban-rsjuk-
hus.

Var placerar man då daghemmeu?'

Irörr låg de nästan alltid intill indu-
strierna och ar-rdra arbetsplatser. Nu för-
1ägger rnatr dern helst nära bostädern;r"
Så att det inte skall vara så iång väg,

att gå nred barneu.

Det byggs inte ett bostadsonråde utan
att daghemn-ren är n-red i plar-rerirrgerl

från början likaväl som serviceu.

När det gäller lätt ir-rdustri så var
det en tendens att bygga bostäderna för
arbetarna runt omkring och då kom ju
daghemmet att ligga nära både bostad
och arbetsplats.

T'endensen är i Sovjet liksom hos oss

att placera daghem och skolor i grön-
område rnellan bostadshusen i nya bo-
stadsområden.

Och på somrama flyttar daghemmen
i städerna ut sin verksamhet på landet
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- till särskilda byggnader. Precis som
våra sommarkolonier.

Men alla de barn som intc får del-
aktighet i daghemmer.rs goda miljö och
fina stirnulerande uppfostran, vad gör
rnan 1ör dem?

Ja, det har man diskuterat redan ti-
digt. 1,961 när marl antog ett 20-års-
program för barntillsl'r-ren så bestämde
man att 1980 så skulle alla sorn ville
kunna få lämna sina barn till daghem
eller lekskola.

Och har man klarat hcla daghems-
frågan till 1975 så bör det inte vara
svårt att klara lekskolor för åtminsto-
ne 5- och 6-åringar r:ill 1980...

Det är naturligtvis frärnst de två el-
ler kanske rre åren före skolar-rs börian

- som är vid 7 är i Sovjet liksorn hos
oss - som är viktiga för barnens skol-
rnognad.

Föräldrama spelar en stor roll i sam-
spelet mellan daghemrnens personal och
familjen. Det år tydligen från början
ett fint samarbere för bamens bästa där
också. Man har regelbundna föräldra-
möten i daghemmen.

Föräldrarna har också tagit rnånga
goda initiativ när der gällt arr ordna
för de barn som inte är på daghem -hem där modern är hemma eller en mor-
rnor eller farmor.

Varje hyreshus har en förening sorn
väljer olika kommittdr, bland annat ock-
så barnkommittder. Och en sådan bam-
kommittd ser till art barnen har välord-
nad lekplats och r-rär det finns ett lek-
rum för husets barn så turar l-r1an onr
att vara där och ta hand om barnen som
vill leka där. (I stället för lekskolor.)
Det finns en sanrarbetsvilia och en känsla

av san.rhörighet kring barnen sorn tyvärr
inte finns lika stark hos oss. Barn år
något positivt och värdefullt, inte bara
mina barn utan grannens lika vä1.

I\å, skolbarnen till förvärvsarbetande
föräldrar, hur har de på håltimmar,
före skolan börjar och efter den slutat

innan föräldrarr-ras arbeten slutar?
Ja, det är liksom hos oss ett bekym-

mer som måste lösas.
I Sovjetunionen beslöt n-ran 1960 att

åtminstone tillsvidare lösa problemet ge-
rlolx arr inrätta s. k. förlängda skolor.
Baruen indelas i mindre grupper än un-
der skolarbetet. De får mat och syssel-
sättning inom skolans lokaler. Klubb-
verksamhet, sport- och olika sorters hob-
byverksamhet, dans, teater, musik
och så förstås läxläsning (under ledning
om det behövs).

Iill denna fritidsverksamhet har man
förstås särskild personal. (Men även för-
äldrar efter skiftarbetets slut.) Staten
betalar kostr.raderna. Föräld rarna betalar
för barnens rnåltider.

Och på sommaren reser skolbamen
till läger vid Svarta havet eller uppe i
bergen.

I Sovietunionen är man medveten om
att det nog skulle vara ändå bättre för
bamen att få byta rniljö efter skoldagen
och komma i mer hemlika lokaler. N{en
den förlängda skolan har klarat pro-
blemen just nu.

Hos oss prövar n-rar-r olika lösningar.
Ofta är det bra att fritidshemmet är en
avdelning av daghemmet som barr-ren är
vana vid sorn miljö. Ibland ordnar man
fritidshem i bottenvånir-rgen av err hy-
reshus. För äldre skolbarn kan det vara
lämpligt att ordna lokaler i arrslritnins

till en ungdor-nsgård så att marl kan ut-
nyttja bordtennisrum, verkstadsurrym-
men och annat på ungdomsgården som
annars ofta står oanvända under dager-r.
Huvudsaken är bara att fritidsherns-
barnen har några rum som år enbart
för dem. Och där man kan ordna hem-
likt och trivsamt.

Ungdomen - barn över 12, 14 är -hur har de det? Ja, där har man gjort
ofantligt n-rycket i Sovjetunionen.

Det finns ungdon-rsgärdar överallt för
barrr från 7 är. Ofta kallas de pionjär-
palats. Där arbetar dels anställda fri-
tidspedagoger, lårare, dramatiker, re-
gissörer osv. och dels frivilliga krafter
av alla slag.

Ett pionjärpalats, helt modernt, i
Moskva hade 10.000-15.000 barn per
dag. 800 klubbara fanns där.

IVIan hade också ett järresrort lekrunr
med heltäckande gräsgrön marra för sys-
kor-r under skolåldenl sonl togs om hand
av förskolepedagoger.

Dans, musik, teater, bibliotek, teck-
ning, målning, idrott av olika slag
allt rymdes under ett tak - och ell sror
teater-konsert-samlingssal för säkert
1.000 personer, vinterträdgård, hobby-
verksamhet, modellbygge etc.

Detta pionjärpalats var en synres av
den positiva inställningen till barn och
ungdorn i dagens och morgondagens
samhälle som man har i Sovjetunionen.

Vi behöver nog tänka om här i Sve-
rige och inse att det är en god inaeste-
ring för sarr-rhällets frarntid ^fi ta hand
om barn och ungdom på rätr sätt i san.r-
arbete rrellan t'amilj och samhälle.

Ililleei Saedbcrg

ANTIUAGGUISA
au lnga [indsjö

MANNISKAN och hons hustru. A.v lngo
Lindsjö. Rob6n & Sjögrens förlog, Stock-
holm 1967. 111 sid. Pris 24,50 kr,

Gröv, gröv, dotter min!
I morgon kommer 'firiheten din.
Stå ut! Stå på dis! Stå i! Stå poll!
Så får du iobbet på Vottenfoll.

Gröv, gröv, dotter min!
Gröv diupt så hittor du skotten din!
Fost kvöllen ör kort och kursen svår
så blir du nog ingeniör i vår.

Gröv, gröv, dotter min!
Gröv högre öndå så blir fromtiden din!
Gröv rött! Gröv stort! Gröv fritt! Gröv fort!
Gröv under qllt golet vi fordom giort!

Gröv, gröv, dotter min!
Gröv dumheten ut och vettet in!
Gröv ner din kokbok! Gröv upp till stridl
Gröv from åt kvinnon en friqre tid!

-
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Ensam och rädd
Georges Brossens: Comme hier

au lars Forssell

Mörkret stiger svort
och stiörnorno lyser.
Vinden ör så kylig
och notten så lång.
Ingen bryr sig om
ott fåglorno fryser.

Jog ör den som ingen bryr sig om.
Ensqm och rödd,
lite rödd, lite rödd,

som ni völ också vorit nån enstoko
Och som mon ör rödd, så blir mqn
Ingen bryr sig om en och notten ör

gå ng.

iu hödd.
lång.

Nyss stod mqrken full
ov grönskonde ekor.
Nyss stod vollmon hör
i glödonde fång.
Nyss så vor hon hör -
vi lekte körlekslekor.

Nu ör notten hör - och den ör lång.
Ensqm och rödd
lite rödd, lite rödd . . .

som ni völ också ör eller vqrit nån gång.
Rödd för ollt som ör, ensom i sin bödd.
Gråsporvorno fryser - och notten ör lång.

Nyss så vor hon hör
men nu ör hon bortq.
Nyss vor iorden vorm
men nu ör den koll.
Timmorno som ör
ör så slöndlikt kortq.

Mon får levo på i ollo foll.
Ensom och rödd
lite rödd, lite rödd,

som ni völ också vorit nån enstoko gång.
Och som mon ör rödd, så blir mon iu hAdd.
Ingen bryr sig om en och nqften ör lång.

Snurro min iord och

rikklubb, Stockholm
nyo visor. Av Lors Forsseli, FIB:s

1966. Pris inb, 12,50 kr.
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Uisor och uerser

LARS FORSSELL: Snurra min
jord och nya visor. KAJ BECK-
MAN: I världenr €r antologi.
FIB :s Lyrikklubb, 7966.

Sånger och visor för hemmet
och skolan, samlade och utgivna
av OLOF ENEROTH, 1870.

I min barndom sjöngs visor
inte bara av skolbarn utan också
av vuxna människor. - Sjung en
visa, Lova! tiggde vi när disken
var undanstökad och skymningens
frid bredde sig över trasmattorna
i köket.

Och Lova tog fram en bok med
svarta vaxdukspärmar och undra-
de vem vi skulle ta.

- Om den stygga systern, sa
jag som hade smak för tragedier.

Lova tog ner gitarren från väg-
gen och stämde. Och sjöng för tre
ganska snälla systrar en dyster
folkvisa, som jag ett halvsekel se-
nare återfunnit i noblarersamman-
hang. Men min yngsta syster ville
hellre ha: Ä tordyveln skulle te
fluga fri - pirium. Och den fick
vi också.

Sen försvann visorna och vax-
duksböckerna och man lästc
dikter. I skolan. Man deklamera-
de, hette det då. "Jord sonr mig
fostrat har och fädrets aska göm-
rner..." Det var Tegndr. Så små-
ningom kom Heidenstams Ett
folk och Frödings Våran prost
m. m.

Vad det kändes gott när visan
började komma tillbaka. Det var
Birger Sjöberg som själv blygt steg

upp på estraden och sjöng "Den
första gång jag såg dig" på Norr-
lands Nation i Uppsala.

Nu har FIB:s Lyrikklubb gett
ut en hel bok med Forssells visor

-- chansoner vill man kalla dem
efter deras franska påbrå. Här har
något av det gamla kommit till-
baka men nred det nyas egen lilla
poäng som talar till nya genera-
tioner.

Vad Lyrikvännen gjort för
upplivandet av dikt och visor och
diktanalys och unga skalder, kan
rnåhända bara den förstå som va-
rit med länge. Och än tycks inte
intresset vara i avtagande.

Samtidigt med Forssells visor
har på samma förlag kommit en
antologi I världen, samman-
ställd av Kai Beckman. Vi känner
igen många utsökta dikter av
många favoritförfattare, t. ex.
Diktonius, Bo Bergman, Sten
Hagliden, Tranströmer, Lager-
crantz, Nils Ferlin och alla de
andra... En vacker bok att ge
bort. En bok att lyckligt njuta -med både spänning och rim!

Mig påminner dessa berömda
n.rmn om min ungdoms dyrkade
skalder. I rnin mors boksamling
fanns en "visbok", utgiven av en
sedermera berömd person - Olof
Eneroth, själv diktare och lärd.
Ffan ivrade för "folkets uppfost-
ran" och donerade slutligen sina
pengar till en nyttig professur i
Stockholm. Den sång- och visbok
som jag ännu har kvar är tryckt
år 1820. 159 svenska. 24 norska
och danska dikter, alla historiskt
och litterärt värdefulla.

Eneroth sträcker sig i sitt sam-
Iande långt tillbaka i tiden, till
äldre och nyare folkvisor, till
17OO-talets sirliga skalder och
18OO-talets mer patetiska och fos-
terländska sånger.

För oss värdefullast är väl de
gamla folkvisorna - utan förfat-
tarnamn, t. ex.

Flickan gick på ängen
och räfsade hö.
Gossen han sade
för dig vill jag dö!
Och det log hon ät, ja, ja, jal
Och det log hon åt.
Alla sånger utom folkvisorna

har också kompositörens namn
angivet: "Ton av O. Äkerström.
(Till Pojkarna av Anna Maria
Lenngren.) eller "Ord och ton av
G. 'Sfl'ennerberg (till Tösa på Sväl-
tera). Osv.

Ur det pedagogiska företalet
till denna Lyrikvännens före-
gångare måste jag få citera några
av Eneroths principer:

"Af det här sagda följer, att
sångerna skola sjungas hela
från början till slut. Det allmänna
bruket att endast sjunga första
versen af en sång är förkastligt.
Är sången som sig bör, ett inom
sig afslutat helt, så har man icke
rätt att stympa honom."

"Drifven av sådana åsigter om
sångens betydeise, har utgifvaren
i vår digtverld sammanletat och
sammanställt den samling som
härmed framlegges "tilI lef-
vande bruk"...

Just det! Sången, visan skall
\,ara till levande bruk!

Gunhild Tegen

i .j J



De skänkte au barnbidraget till Uietnams barn
I den långe re dovisningslistan hämedln,
där vi bland bidragsgivarna finner flera ar'

r'åra främsta författare och konstnärer, trrir-
kes rcsultatell av bössinsamlingar, sonl SIi\'-
avdclningar gcnomfört. Så semlede Uppsale-

avdelningen in en tuscnlapp den 15 april
Piteå-Munksundsavdelningen nästan Iike

nrycket - 965 kr - vid årcts L-r-r'rejnrötc

i Pitcå, och r'år lilla avdelning i Pajala 800

kr. Farstaavdclningen i Stockholm gjorde på

r,årkanten opcration dörrknackning i nitgr:r

bostadskvartcr och fick in 333:94. För rrtr

bara niimna några cxempcl. Och så förstås

rcsultatcn av bössinsamlingarna utanför Nio-

derna Muscet i Stockholm' som organiscr;rs

av den outtröttliga Mia Emshcimcr och sotn

undcr april och maj gav nira 1'700 kronor.

Vi bad våra vänner i Pajala bcrätta hur

de bar sig åt för att på cn dag samla in
800 kronor. Så här skriver de:

Vid r,årt aprilmöte nämnde någon i förbi-
gåendc att dec är skönt att vi mammor får
barnbidraget den 2l april. Det gev uppsla-

get till vår lilla aktion. Tänk orn vi kundc'

få de andra mammorna i samhällct att ge

en slant till Vietnams barn! Sagt och gjort

- den 2l a,prrI stod vi ute i samhällec med

våra bössor och banderoller. Vi fick in 't50

kronor. På kvällen hade vi ordnat ofientlig
dans i Folkcts Hus. Lokalen fick vi gratis

och orkestern skänkte sitt gagc till insam-

lingen. När dagcn var över kunde vi gliidje

oss åt att ha fått in 800 kr till Vietnams

barn. Det vore roligt om någon av våra svs-

teravdclningar ville följa cxemplet . . .

Tack ska ni ha, kära r'änncr i Pajela och

Piteå, Farst:. och Uppsala. Och ni i Kos-

kullskulle och Båtskärsnäs och alla ni :"rnd-

ra gocla givare. Nu när hösten snart sitter
in måstc insamlingen ta ny fart - allt vi
kan göra för att lindra nöden bland dem

som dagligdags upplever krigets helvcte mås-

te goras.

Här följer så redovisningen

ett r-i nu nätt ör'er 70.C00 kronor.
Transport

soln viser

58.450:43
125: -
25: -sn. _

1An ,

10: -
1.589: 60

ot./7. 
-

50: -
200: -on.JV. 

-
60C: -lt): -

10: -
1A: -

260: -
10: -
15: -
63: -
10: -

Anita Björk, Saltsiö-Duvniis
C. o. K., \-istra Frölund't
Cwrt Fahlstcdt, \/ätö
EBK Henmarle, Staclebolm

F. Andersson, Stockbolm
Alrnrotb, Stocleholrn

T yra'W ejrud, F arsta .SKV, åö-ssin.s.

Elsie Ancl ersson, F arst,t .lK\r, åt)-i'irrzs'

Le1,graf , Sigtuna

S. Martonjt, TäbY

Albin Amelin, Hälleviksstrand
S. Theander, Södertälie S/(l:,

,IA

t2

Itössins. 118: -
fulirta Sköld, Avesta 10: -
Tolda Sandblad, Handen 50: -
Bengt Andersson, Jobannesbor; l5: -
Ärsta SKV-ar.,d., Sthlrn 300: -
Anny o. Ingvar Lööv, Eskilstttna 25: -
Fam. Tore Nilsson, Lidingö 25: -
Anna Pettersson, Avesta 10: -
Elsa Rönn, Göteborg 10: -
Jan-Olot' Rönn, Göteborg 100: -
Astrid, Elsa, Martin, Eskilstuna 50: -
Ragnie Norlander, Av-esta 10: -
Berta Hansson, Stoclebolm 20: -
SrtvsPiirsnäs SKV-avd. 459: 50

Kristinebamns ,SKV-a'^d. 200: -
Elol Mattsson, Kaissleby 35: -
S. Lindholm, Sthlm 2: -
Ingrid Andet'sson, Hiärtum 10: -
Alice Jonsson, Stockbolm 10: -
Elisabet o. Gunnar Palm, Linköpittg 20: -
Hågerstens SKV-artd', Stblm 1 l: -
Fam. Ståhl o. Glanell, Hägersten

(i st. f . blommor rsid. Sture Fla-
gerts bår) 65: -

Uppsaltt SKV-avd., bössins. 15t'1 1'000: -
Helmer Näsberg, UPPsala 1A: -
Britta Gustaf sson, Hägersten, listins. 40: -
Gwnborg Cbristiansson, Götebctrg 25: -
Rolt' Retnbe, Stockholm 2c: -
Ingeborg Wirön, Torsbälla 35: -
Gtcta Landin, Koskullskttlle 10: -
T yra '\Y 

ennström, Solna 1 5 : -
\'. Frölunda SKV-avd., Göteborg 1B: -
Ida Lunciberg, Alvsbyn 20: -
Lars-Lcr.ti Laestadius, Stocleholrn 50: -
Birger \Yårdh, Johanneshor' 10: -
Hclge Herberger, Stocleholn 15: -
Astrid Lindgren, Stockholm 100: -
Bengt Anderberg, Göteborg 100: -
Holgt'r Eriksson, \'allingb.t' 10: -
G. L. Jobansson, Långasjö 5: -
Alice Siberg, Solna 25 : -
Elisabeth Öije, Diursbolrn 25: -
Viibeim Moberg, Grisslebamn 200: -
Bo Settcrlind, Strängnäs 60: -
Ann hlari Falk, Stockholm 10; -
Irma l,lordvang, Stockholnz 100: *'
Bo Löt'gren, Bromma 20: -
Bertil Andersson, Twngelsta I0: -
Karl Vennberg, Farsta 25: -
Erik Lindegren, Stockbolm 25: -
L. Ardeliws, Bromma 50: -
G. Brolund, Stocleholm 20: -
Sarn. Bickström, UPPsala 10 -
Karin Lantz, ÅkarP 25: '

Hans Peterson, Göteborg

Paiala SKI'-avd., insaml.

Karl-Erik Holmberg, Göteborg

Ingeborg Erixon, Saltsiöbaden

Guy Englwnd., Angelholnt
bernt erikson, Bandhagen

Ingeltorg Gjcrtz, Stoclebolrn

R. Tboursie, Stockbolm

Sonja Borg, Göteborg

Munksund-Piteå SKV-atd., böss-

tns. I )
Olga Andersson, Gäule

)''änner i Cenn. Kr:ib. o. Kålltot'1t,

Göteborg
Arne Stwbelius, Götebor:q

B. zl. IIagnussot't, Kristianstad

Ingeborg o. Folke Lindberg, Såiir-
holmen

Hillepi Andersson, Hägersten

Freösia Blombertik, Göteborg

Torbamn, Stockbolm

Jobn Andersson, Malmberget
A. Laurin, Liägersten

Hildegcrd Liedholm, Enskede

./ohn hlazin, Mölndal
11. Granqvist, Enskede

Kerstin Heinemo, Sköade

Knut Emil Pedersen, Boden

B. Hallberg, Götcborg
I. o. S. Bcngtsson, Södert,iljc

Ernst Nilsson, Bromma

Förf . Yngoe Kernell, \tendelsö

Frans V'alebo, .stockbolm

Edu'ard Ä,rrl-rsorr, Växjö
Erile Ekblad, Stockholm
Greta Karlsson, Stockholm
Daaid Hwltenby, Hwddinge

Anna Vennbom, Johannesbot
Eric Ericsson, Göteborg

Karl A[agnusson, Alasjö
Ester Wablwnd, Stockbolm, listins.

H ilding Lwndbpi st, \t allaträsket
K. Cyr.,in, Oslo

Karin o. Arland Segersten, Solna

R. Sundstt'öm, Swndsoall

Lilly Pettersson, Halmstatl
Ragnhild Greby, U PP sal't

F ollee J ansson, .stockholm
ILrtk Ntlsson, Jol)annesl)oL'

\Y' alt er P ersson, ful ora-Iti ore t

Ketl Franclee, Scängsta

Anonyrn givare

Agnar Lindström, Funäsdalen

Mirre zt. FIot'sten, Swndbyberg

K. Rabe, Irlorrköping
Torsten Lilja, Skiit'bolmen

Frw M. Jobansson, Göteborg
Grn Mia Entsbeimer, Stockholm,

bössinsan'tl.

Mia Entsbeimer, S toclebolm, li stirts.

Hildur Lönnström, Porjws

Anny Öbman, Poriws

Brit Hedman, Rotebro
Hjalmar J oltansson, U cldev-al lt
Arne Vilelwnd, Jwnsele

. F.t I

Ltlran h,trtltJ,,\tDlnl

N aima Zander- A:son, J obannesbot'

Personalen t-id Folke Carlboms

kont'eletion i Sthlm-Eskilstwn't
Gu.nnar Andersson, Göteborg

Hans Botraid, Scllentuna
Ingrid Boström, KoPParberg

,' I t..ll' ,\ erd l\or(lrn, v dlllngD)'

25:
5'

20:
50:
10:

20:
62:

27 1:

50:
25:

100:

10C: -
B)C: -

35: -
50: -
5: -

|C: -
100: -|nn._
100: -
961: -
30: -
6C: -
50: -
2C: -

50: -
50: -
10: -1n.av. 

-1n.

15: -
50: -
10: -
lU: 

-
15: -
5: -

50: -an.

1n.

lU: --
1^'.IV, 

-i; -
1.,.1V, 

-
I0: -
lU: 

-
10: -
20: -1n,

50: -1^'.rv. 
-

10: -
5: -

15: -
25: -t(.

15: -
\' :a Lunclbl, SKV-avd., Göteborg,

listins. 65: -
\Yald, Björcb, Karlstacl 2t ' -
Karl-Erik Eriksson, \/äxiö 25: -
!enny Brännström, Glommerstrii'k 20: -
Arne And.ersson, Göteborg 15: --
Martin Karlsson, Solna li: -
L/. Harnell, Alvsjö 20: -'
Rwtb o. Gösta Adolisson, Stltlrn 30:-
Koskullsleulle-IIalmbergers SK\'- a'"'tl. 577 : -
Helt'rid Karlsson, Karlsborg 25: -
H. Melin, lobanneshov JC: -
\\'ilbclm Braun, Swndbt,ber 2s' -

Suruml kronor 7Q.256:15


