


Svenska Kvinnors

Uänsterförbund

Svensko kvinnors vönsterförbund hor i kort-
het följonde historlo. 1914 bildodes före-
ningen Frisinnode kvinnor under porollen:
Mot krigspsykos, för demokroti och för
kvinnornos likstöllighet. Ar 1931 utvidgo-
Ces förbundet sö ott ett somorbete blev
möjligt mellcn ollo kvinnor som önskode
en somhöllsutveckling i vönsterriktning. Dö
fick förbundet sitt nuvoronde nomn.

Förbundet vill verko för fullstöndig lik-
stölldhet mellon kvinnor och mön och för
kvinnornos deltogonde i full utströckning
på ollo områden ov det ekonomisko, so-
ciolo och politisko livu.t; för erkönnonde ov
och respekt för kvinnornos vördighet ifo-
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
g ru ndvo L

Ar 1964 onslöts Svensko kvinnors vöns-
terförbund (Swedish women's left federo-
tion) till Kvinnornos demokrotisko vörfdsför-
bund (KDV).

KDV hor 1967 onslutno orgonisotioner i

74 [önder med omkring 200 miljoner med-
lemmor. Dessutom hor KDV kontokter med
kvinnoföreningor i ytterligore 45 lönder.
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f Ar 1967 lider mot sitt slui, Redoktionskom- Det finns i Sverige någro tidningor med I
f mitt6n vill görno tocko er för det år som gått ollvorligt innehåll utgivno ov kvinnor: Sociol- I
* o.h somtidigt önsko er en god iul. Vi hor åck- demokrotisko kvinnoförbundeis MORGON- i
* .å 

"n 
böntiijer: hiölp oss qJt öko vår upplogo BRIS som ör portibunden och Fredriko Bre- T

* iiff "arr" 
arL vi lår er ollo oit fornyo e, pL- merförbundeti HERTHA som liksom Svensko i

I numerotion och öven ge någon tdn .n &rr- kvinnors vönsterförbunds Vl KVINNOR ör i
! prenumerotion för 1968 som iulklopp. Under portipolitiskt obunden. Desso tre tidningor i
i nösto år skoll Vl KVINNOR uikommo med behöver inte konkurrero - tvörfom bör de I
I fy." dubbelnummer - det tötolo innehållet kunno somorbeto. I
* lti. liksom prenumerotionsprisel oföröndrof. Vår tidning hor under det gångno årel i
I . . . först och frömsf kömpot för vårt förbunds tre i
* Undertecknod som med dello års utgång progrompunkter, freden, kvinnornos fullo I
* fa*""r r"J"ltfå^." hor lust oit se iillboko. somiöllsinsots och bornens vö1. Dessutom hor i
! Nar jog breder ut årets hitiillsvoronde sex lid- vi belysf någro ov de globolo problem som ör I
i ningor fromför mig könner jog mig rött glod. livsviktigo för vörldens fromfid och. dörmed I
i Visserligen hor vi inte vorit liko underhållon- {ör våro born - den hotonde vörldssvölien, I
I d" to- de kvinnotidningor imilionuppplogor miljöförslöringen och de underlrycktos fri- i
I vilko - för ott citero Herthos redoktör - ger hetskomp. Jog iror ott öven Vl KVINNOR bör I
i "rt anh"trråd, heminredning och mor i föiiö- och kon'bidrogo till ott öko kvinnornos poli- ii riskt gronno förger" men nog hor vår iidning tisko medvetenhet. +

* ;;;i'iå;'ö;.- -- A. A. i*$*++ .. +
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200 per kaarter i slwmområden.

50 procent av vätebombens energi t'örvandlas till
den tryck- och cboclevåg som t'öljer i ljus- och ,uärrne-

vågens spår. Krdtern t'rån en rnwltirnegatons .rtätebomb,

detonerad nära mark.ytan, skulle ornlatta mer än 100

kvarter, dess djup ztid centrwm shulle ,uara rner än 60
meter, runt d.ess rand. skwlle det bli en vall bögre än
ett t'emvåningshus ... Tryckaågen t'ört'lyttar sig utåt
snabbare än ljudet men under nära tio sehunder har den
braft att totalförstöra !önsterlösa byggnader dqr arnle.-

rad betong. En och en halv ntinut senare skulle män-
niskor i ytterornrådena t tdn att ännu ha hört ett ljud
(t'astän de kanske bränts aa ljusflarnrnan) slatligen nås aa
tryckvågen och ljudet som då skulle ha spritt sig över
2.500 kaadratkilorneter (dvs. 2,5 mil från centrwm)
skulle alltjärnt äga kralt att skada hustab ocb basta
omkull innerväggar.
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På en kniusegg
mellan förnuft och förintelse

Under denna rubrik sammanfartar lrogelstadförbundets tid-
ning (nr 1 1967) ALVA MYRDALS insatser vid nedrust-

ningskommittdn i Genöve.

Flennes stora föregångare är EINST'EiN, RUSSELL,
SCI{\TEITZER, PAULING och DAVIDON.

År 1960 ärergav Svenska Fredskommittdn i en skrift Da-
vidons förutsägelser om verkningarna ay en enda r'ätebomb.
Vi citerar: r

När en stor l)ätebomb detonerar bildas en gasboll med
en telnperatur aa miljoner grader . , , 35 procent av
oätebombens energi aoges sotn ljus och värme från den
sig vidgande gasbolLen. Liksorn ljuset t'rån blixten når
detta heta sleen ett ornråde på många kilometers om-
krets långt innan man har ljudet av explosionen. Män-
niskor skulle bli bränrLa till dAds de ett t'örtäTande blå-
oitt ljus under lullstänclig tystnad. På marleen nedan-

t'ör e xplosionen kommer det att bli tuseittals grader
varmt. Nä; eLd,bolLen. växer very'ear den som en gigan-
tisb blåslampa riletad mot byggnader och männislear i
en stad. När den et'ter ungefär tio sekunder når sitt
ilaximum av intensitet skwlle den f ör en iakttagare
på 150 km apstån.d te sig hundra gånger starleare än

solen. Den skulle förkolna en männisleas hud på 30 brn
avståncl. Tre m.il lrån explosionen skull.e rnan lå 30 elds-

våd,or per k-oarter i bra bostadsområden och ungelär

Ord tycks vara maktlösa. Framför oss ligger i denna stund

ett tjugotal av de skrifter som sakkunnigt varnar för följder-
na av ett kärnvapenkrig. De som läst dem har efterhand

tröttnat på att protestera. De flesta politiker - och särskilt
atommakternas ledare - har förmodligen aldrig lyssnar. Men,

tänker marr hoppfullt, bilden har större makt än orden. Där-
för hälsar man med tacksamhet PETER \(ATKINS film

KRIGS$PET
Denno fruktonsvöri skokonde film borde ollo
få möilighet otf se. Den visor de omedelbqro
föliderno ov ett modernt körnvopenkrig med
vöfebornber på tlugo megoton i ett ov de yt-
terområden dit mon evokuerqt befolkningen.
Mrrn får en glimf qv bornens nöd och föröld-
rErs förtvivlon. Civilförsvorets meningslöshet

- i vorie foll i Englond - står i biört belys-
ning. Detto ör förmodligen skölet, tror Peter
Wotkins, till ott filmen i England boro visos

på småbiogrofer. . . Hon ör helt pessimis-
tisk. "Krigsspel borde ho giorts för femfon år
sedqn . . . Nu ör det redon för sent . . . Det
kon mycket völ höndo ott vår generotion slip-
per upplevo körnvopenkrig. Men iog ör inte
söker på oit vi förtiönor det,"

Med recensenfen i Dogens Nyheter, Mqu-
ritz Edström, söger vi: "[åt Wotkins vöckor-
klocko ringo lönge".
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Dteg pa uagen r r r
"The United Nations and Disarmament
1945-195J heter en upplysande, väldo-
kumenterad bok som nyss urgetts av
FN. U Thant säger i företalet att 

^y-sikten med boken år att skapa större
klarhet och förståelse bland allmänheten
angående de frågor det gäller, de pro-
blem man möter och de ansträngningar
som görs att lösa dem.

Boken är nedslående dårför att den
klart visar hur lång vägen är från ett
beslut i FN:s generalförsamling till ett
fördrag som blir bindande för alla med-
lemsstater. Den tjugoförsta generalför-
samlingen antog t. ex. i höstas en resolu-
tion tili frägan om "allmän och f wllstän-
dig avrustning". DeI B antogs med 91
röster och 4 nedlagda. Där heter det
att massförintelsevapen år en fara för
hela människosläktet och oförenliga med
erkända normer för civilisationen. Där
bekräftas att internationell lag angåen-
de krigföring måste åtlydas för att upp-
rätthålla civilisationens standard.

Resolutionen kräver att alla srarer
skall strikt tillämpa principerna i Genö-
veprotokollet av 1925. Detta protokoll
förbjuder användning av kvävande, gif-
tiga eller andra gaser samt bakteriolo-
gisk krigföring. Resolutionen påminner
om att protokollet "undertecknats, an-
tagits och erkänts av många stater".

Hittills slutna fördrag
i nedrustningsfrågan

E,tt bindande fördrag år en överens-
komrnelse, undertecknad av en officiell
representant för vederbörande medlems-
stat och sedan ratificerad av landets be-
slutande organ. Fördraget träder i kraft
så snart det ratificerars av ett visst för
varje fall angivet minimiantal starer.

År 1959 den 1 december underteck-
nades ett fördrag som förbjuder kärn-
vapensprängningar och avstjälpning av
radioaktivt material i Antarktis. Under-
tecknarna var Sovjetunionen, Frankrike,
Storbritannien, Ijörenta starerna och åt-
ta andra länder.

År 1963 den 5 augusti underteckna-
des i Moskva ett fördrag mellan Sov-
jetunionen, Storbritannien och Förenta
staterna om förbud mot kärnvapenprov
i atmosfären, i yttre rymden och under
vatten. Fördraget, som undertecknats
och ratificerats av flertalet medlemssta-
ter, trädde i kraft när det ratificerats
av de ursprungliga tre.

År 1967 den 27 janwari underteckna-
des i London, Moskva och Washington

4

ett fördrag om principern a f ör länders
användning av yttre rymden inklusive
månen och andra himlakroppar. (Den
viktigaste bestämmelsen finns i art. 4
som föreskriver att inga kämvapen el-
ler andra massförintelsevapen får instal-
leras i yttre rymden eller på hirnlakrop-
par.)

År 1967 den 14 februari underteckna-
des i Mexico City ett fördrag om förbud
mot kärnvapen i Latinamerika. Fördra-
get undertecknades snart av 16 stater
och har med all säkerhet nu ratificerats
av mer än de 11 som krävs för att det
skulle :.råda i kraft. Detta fördrag ar
"en viktig milstolje under den långa
svåra strävan efter avrustning . . . för
första gången i historien skapas en käm-
vapenfri zot't i en bebodd del av värl-
den. . . Här har man också för för-
sta gången ett effektivt kontrollsy-
stem. .. det internationella aton-renergi-
organet . . ."

Ovanstående rader är härntade ur ge-
neralsekreterarens anförande då fördra-
get avslöts.

När U Thant öppnade FN:s 21:a ses-

sion 1966 sade han: ".. . Avrustning
som är en erkänd förutsättning för män-
niskosläktets bestånd, säkerhet och fulla
utveckling år - paradoxalt nog
tidigt ett tillstånd sorn mänsklighetens
Iedare minst av allt tycks i stånd att
åvägabrin ga . . ." I samma anförande ta-
lar han om den ytterst allvarliga situa-
tionen i fråga om kärnvapen. i. . . D.t
anses att omkring 1980 kärnkraftreak-
torerna i världen kommer att producera
100 kg plutonium per d*g. . ." Detta
plutonium kan renas och bli till utgångs-
material för kärnvapen. Alla reakrorer
sorn producerar klyvbart material bor-
de därför stå under internationell kon-
troll.

Han påminner också om att förbud
mot underjordiska kärnvapenprov skul-
le hejda den nukleära kapprustningen
och förhindra en kapprustning med anti-
robot-robotar, vilken i sin tur kunde
leda till tävlan om vapen mot dessa mot-
vapen.

Slutligen säger U Thant i företalet
till der-r bok vi här citerat att "kärn-
vapentekniken" utvecklats med storm-
steg och nu år inorn räckhåll för ett
växande antal länder. Samtidigt fort-
sätter kapprustningen både i fråga om
konventionella vapen och kärnvaper-r.
Den utgör ett ständigt hot mot freden
och verkar även allvarligt upprivande
på en generation som vet att dess civili-
sation kan utplånas på några få tirr-rmar
om ett nytt krig börjar. . ."

Nedrustningskom m itt6n
i Genöve

Denna kommittd för nedrustning till-
sattes av FN:s generalförsamling år
1961. Den uppstod ur en öst-västlig
konferens av år 1960 med tio deltagare
till vilken fogades åtta neutrala länder.
Den har följande sammansättning:

Väst: USA, England, (Frankrike -deltar icke), Kanada, Italien.
Öst: USSR, Polen, Tjeckoslovakien,

Br-rl garien, Rumänien.
Neutrala: Sverige -- enda europeiska

stat, Brasilien, Mexico, Nigeria, Etiopi-
en, Egypten, Indien, Burma.

Aderton-rnakt-kon-rmittön har visat sig
genom sitt arbete vara ett steg på vä-
gen bort från krig. Detta beror framför
allt på san-rmanhållningen mellan de ätta
neutrala och icke minst på de outtrött-
liga och skickliga insatserna från Sveri-
ges chefsdclegat, Alva Myrdal.

Vi Kvinnor publicerade i sitt nr 6 för
1966 ett utdrag ur ett av hennes stora
arrföranderr i augusti 1966. Ilogelstad-
förbundet ägnade större delen av sitt
februarinr 1967 it mera fullständiga ut-
drag samt ett föredrag av Alva Myr-
dal.") I sitt föredrag säger hon samman-
fattande: "Vi håller på med 1. Förbud
mot att sprida känrvapen till ytterligare
länder; 2. Provstoppsförbud, också för-
bud rxot provsprängningar under jot-
den; 3) Produktionsstopp, det vill säga
förbud mot art tillverka ytterligare klyv-
bart material för kärnvapen."

Aderton-makt-liommittdn samman-
trädde på nytt den 1,7 augusti 1.967

efter ett långt uppehåll beroende pä att
supermakternas represe lltante r velat
ör'erlägga ensamma om det som mest
intresserar dem, nämligen ett fördrag
om förbud för nya länder att tillverka
kärnvapen. De har nu fran-rlagt sitt för-
slag men utelämr-rat kontrollfrågan. De
önskar bevara sin möjlighet att impor-
tera klyvbart material för fredligt
bruk - från andra länder. Säkerligen
önskar de också, fast det inte sägs, be-
vara" rnöjligheten att exportera dylikt
material rner eller mindre be arbe-
tat - till sina allierade vid behov.

Vid komn'rittdns första sanrmanträde
tog Alva Myrdal upp ell annan kon-
trollfrå,ga. Hon påvisade sakkunnigt de
framsteg som gjorts i fråga om kontroll-
möjligheter för att avslöja underjordiska
kärnvapenprov. Hon sade att tiden nu
var inne för kommittdn att gå vidare
rned denna friga och påminde om de
åttas memorandurn angående faran av
fortsatta underjordiska prov vilka sti-
mulerar kapprustningen.

Och nu den 5 septer.nber har Alva

cx. av dennrr ticlning finns att
pris av 2 kr. Kan rekvireras

'r') Ett antal
köpa till ctt
från SKV.



Myrdal som privatpersor.r talat vid Pug-
washkonfereusell i I{onneby. Hon skissc-
rade ett fyrastegsproliranr nred som yt-
tersta mål

Allmän och f ullständig
nedrustning

Det första steget skulle vara en ned-
frysning av den pågående kärnvapen-
kapplöpningen. Nästa sreg skulle vara
en nedtoning av regior-rala konflikter.
Stormakterna skulle avstå från att vara
"polis". Man skulle införa förbud mot
vapenleveranser. Och man skulle av-
skaffa utländsl<a militärbaser och ordna
kärnvapenfria eller rent av vapenfria
zoner.

Det tredje mera avlägsna steget kun-
de vara ökad intemationell integrering
ekonomiskt och kulturellt. Genom det-
ta steg skulle stora besparingar i pengar
och arbetskraft r.r,edges. Det fjärde sre-
get skulle bli allmän och fullständig ned-
rustning och e11 världsordning genom
vilken framsteg, frihet och fred skulle
garanteras . . . Allt detta enligt DN-re-
ferat av Arne Karsberg.

Detta framtidsperspekriv gläder inte
minst SKV son-r alltid har till n-rotto Elin
\X/ägners ord från 1918:

"Mänskligheten måste urrora kriget
innan kriget utrotar mänskligheren."

A. A. Omröstning i FN:s generolförsomling 26,9J1966. Foto: Pressens Bild AB, Stockholm.

Uärldens undergång kunde auuärjas
Ur Gunnar Myrdals Mc Dougall-t'örclasning bos I:AO 22.11 I96t,

Låt rnig sluta min föreläsning med att
berätta för er om en tanke som ständigt
och allt starkare tränger sig på mig och
allvarligt oroar mig. Jag fruktar att vi
håller på att vänja oss vid att leva lyck-
ligt och sköta det dagliga uran att ägna
rnycken eftertanke åt möjligheten eller
sannolikheten av det otänkbara som iie-
ger frarnför oss.

Till denna kategori räknar jag resul-
tatet av den nukleära kapprustningen
och den mindre ornskrivna förberedelsen
till biologisk och kernisk krigföring; allt-
eftersom tiden går utan effektiva över-
enskommelser regerir-rgarna emellan om
att hejda denna utveckling så kommer
teknikens framsteg att göra det allt lät-
tare och billigare för alla möjliga länder
att utrusta sig för folkr-nord.

Till sarrma kategori ov otiinkbarr ho-

tande olycksöden hör också den ökande
livsmedelskrisen.

Det tycks n-rig att vi tillämpar vårt
helt rationella sätt att sonl individer
leva lyckligt från dag till dag och arbe-
ta och roa oss fastän vi vet att vi snart
nalkas döden, vår personliga katastrof.
Annars skulle lirrer vara outhärdligt; det
finns i alla händelser ingenting att göra
åt saken; vi räknar med att vära län-
der och människosläktet inte förgås med
oss utan kommer att överleva,

Men denna inställning är farhgt irra-
tionell när vi har den som medlerlmar
av ett folk och av mänskligheten. Sam-
hällskatastrofer skiljer sig från visshe-
ten on1 den enskildes död eftersom de

kan och bör avvärjas. Och om vi inte
visar förutseende och vidtar åtgärder
rnot dem komrner vi alla att förgås och
det blir ingen eftervärld.

tN:.F/'r'
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Kulnna I $oufet
au Annika Baude

Någon könsrollsdebatt liknande den

fil. lic. Annika Baude som deltagit
vi har i Sverige existerar knappast i Sovjet, berättar
i ett internationeilt symposium i Moskva, mars L967.

"Kommunism det innebär att då vi blir stora och gifta, då
blir vi inre rvungna att syssla med hemarbete, för då blir
tvätt och städning automatiserat." Så skrev en trettonårig
Moskva-flicka i en skoluppsats orn det framtida kommunis-
tiska samhället. Denna visserligen personliga tolkning av den

Från ett konstfiberkombinot i Kolinin. Nodezjdo Veresovo orbetor
på den ovdelning dör mon fromstöller kordvöv, Foto: APN, Sthlm.

kommunistiska ideologin ger en bild av situationen i det sov-
jetiska hemmet av idag. Flemarbetet är betungande, men man
ser hoppfullt fram mot lättnader i framdden. Med hänsyn till
den omsvängning som skett i den ekonomiska politiken ifråga
om produktionen av konsumtionsvaror d,,r nog detta ej alltför
orealistiskt.

Den senaste femårsplanen, som gäller för tiden 1966 trll
1970, behandlar ingående behovet av utveckling och kvaii-
tetsförbättring av hela konsumtionsvaru- och serviceområdet.
Handeln bör enligt planen öka med 40 procent; sortimentet
skall bredcias och distributionen förbättras. Produktionen av
hushållsmaskiner skall ökas, livsmedelsindustrin skall satsa på
halr'- och helfabrikat sam! barnmat; textilindustrin på syntet-
fiber osv. Femårsplanen siktar också på en utveckling av sam-

hällsservicen i stort. "servicen måste bli en stor mekaniserad
bransch inom folkhushållet. Servicevolymen skall 1.970 ha
ökat med ungefär 150 procent, då.rav pä landsbygden med
över 2OO procent", slås fast i direktiven frän 23:e kongressen.

Denna satsr-ring på konsumtionsvaror och service innebär
givetvis en stor lättnad för alla. Men, som kom till uttryck
i skolflickans uppsats, så är det i främsta hand kvinnorna
som kommer att lta g|ädje av dessa förbättringar. Trots att
majoriteten gifta kvinnor arbetar utanför hemmet ca 40-42
timmar i veckan, anses fortfarande såväl hushållsarbetet som

barnens vård och uppfostran \ara en kvinnornas speciella
uppgift. Ett exempel på hur självklart detta uppfattas är art
dä Pravda i mars i år presenterade partiets nya program för
utbyggnad av offentliga matserveringar och försäljningsstäl-
len för färdiglagad mat, beskrevs detta som en reform riktad
till kvinnorna. Tack vare dessa lättnader ifråga om matför-
beredelserna, skulle kvinnorna enligt tidningens rnening få mer
tid över till sina fostrande funktioner.

Studier över hur de sovjetiska männen och kvinnorna an-
vänder sin tid visar att i Soviet, liksom i alla andra länder,
utför kvinnorna huvudparten av såväl hushållsarbetet som

barnavården. I en undersökning frän nägra ryska städer
(1960) omfattande 5.OOO famiijer studerade man tidsbudge-
terna för män och kvinnor med liha lång daglig arbetstid.
Det visade sig att i familjer där makarna hade 8 timmars ar-
betsdag, kvinnorna anväude i genomsnitt 3,6 timmar till in-
köp, hushåll och barntillsyn medan männen endast använde
1,4 timmar per dag för dessa göromåI. Männen kunde spen-

dera en timme mer per dag än hustrun till vad som i under-
sökningen kallades "psykologiska behov", dvs. tråltider, per-
sonvård och sömn. Mannen hade dessutom drygt en halv tim-
mes längre fritid per dag än hustrun, 2,6 timmar mot hust-
runs 2.



Enligt undersökningen fördelade makama
arbete" på f-öljande sätt:

Inköp
Matlagning
Städning
Tvätt, sömnad
"Bamavård"
Ovrigt

1,36 3,64
Vid kortare daglig arbetstid ökade tiden för hemarbetet både

för mannen och husrrun, för hustrun dock förhållandevis mer
än för mannen. Både män och kvinnor anvärrde då också läng-
re tid med bamen. Mär-rnen ökade även sin tid till inköp men i
övrigt förblev hushållsaktiviteten densamma som vid S-tim-
marsarbetet. Korrare arbetstid ökade fritiden för båda ma-
kama, manllens dock n-rer än hustruns. Mannen med 6 tim-
mars arbetsdag hade 3,8 timmars fritid per dag, vilket var
1,2 timmar mer än hustrun hade. Mannen kunde också lägga
ned mer tid på studier, ca 2 timldag rnot kvinnans 1,2 tim-
mar.

Hemarbetet ar det srora hindret för de yrkesarbetande
kvinnorna att förbätrra sin ställning i yrkeslivet. I öst som i
väst klagar kvinnorna över att de inte får tid till att för-
kovra sig i arbetet. Deras s. k. farniljeplikter hindrar dem
från att i samma utsträckniug som männen engagera sig i det
fackliga och politiska arbetet.

I Sovjet har kvinnorna rrots allt i betydligt större utsträck-
ning än i andra länder lyckats erhålla förtroendeuppdrag in-
om politik och förvaltning. I de centrala organen brukar kvin-
norna utgöra ca 30 procent och i de primära, lokala organen
är kvinnornas andel ofta är-rda upp till 40 procent. Bland den
anställda personalen i partiorganisationen och i förvaltningen
torde kvinnorna utgöra en ansenlig del. Kvinnor i ledningen
för de lokala finans-, skol- och hälsovårdsförvaltningarna
förekommer ej sällan. Kvinnliga partisekrererare tycks också
vara vanliga i stadsdistrikten och i företagen.

Kvinnorna i Sovjet har genom att de utgör hälften ay
alla arbetande också i arbetslivet nått en ställning som inte
finns motsvarighet till i andra länder. Kvinnorna räknas såle-
des som en permanent arberskraft och ej, som i många väst-
länder, som en marginalarbetskraft.

Det sovjetiska samhället är i hög grad baserar, pä arr även
kvinnorna deltar i produktionen. Bland annat genom att det
sociala trygghetssystemer liksom förmåner av andra slag är
knutna till arbetsplatserna. Att upphöra att arbeta betyder
således en avsevärd minskr-ring i levnadsstandard, bortsett
från själva lönebortfallet. Det finns därför starka n-rotiv för
kvinnorna att stanna i arbetet även om de har mindre barn.

En följd ^v att kvinnorna i alla åldrar är integrerade i
själva produktior-rslivet år arr det psykologiska motstånder
mot rnödrars förvän,sarbete, som finns i många andra län-
der och som verkar hämmande på de unga kvinnornas utbild-
ningsintresse, helt saknas i Sovjet.

Andelen kvinnor inom olika yrken som har högre utbild-
ning liksorn andelen kvinnor vid utbildningsansrakerna år
onekligen avundsvärt hög. Majoriteten samlas visserligen i yr-
ken med huvudsakligen kvinnor, som lärare-, läkare- och
sjuksköterskeyrkena, men ar-rdelen kvinnor inom arbetsområ-
den som i andra länder anses traditionellt manliga är även
betydande. Kvinnliga ekonomer, srarisriker och jurister före-
kommer således i stort antal. Av exempelvis san-rtliga yrkes-
verksarnma med inger-rjörsutbildning är drygt 3O procent kvin-
nor.

Den sovjetiska kvinnans ställning i arbetslivet är dock långt
ifrån problenrfri. Löneläget bland kvinnorna år ofta lägre än
bland männen. Dels beroende på genomsnittligt lägre "kvali-
fikationer" hos de kvinnor som arbetar jämsides rned rnänner-r
och dels pä att, lönerna för yrken och arbetsområden som är
typiskt "kr.innliga" genomgående är lägre oberoende av k.'a-

lifikatio'ema. Då det g:iller: kvi'noyrkenas låga iö'eläge kan
detta delvis förklaras a\r rerlt faktiska förhålla'dc'. Ko'sum-
tio'svaruindustrin, där kvinnorna av tradition har varit i ma-
joritet, har r-rämlige' hört till den del ar. i'dustrin som har
hållits tillbaka till fönnån för den tunga industrin och bygg-
nadsindustrin, r,ilket följaktiigen ocliså återspeglas i lönema.
Ä andra sidan torde det påtagligt låga löneiäget bland exem-
pelvis läkarna, sorn till 74 procenr urgörs av krrinnor, ej kun-
na förklaras med sådaira rationella sl<.äl.

Kvin'o.ra är vidare uteslut'a frå' e' rad arbetsområden,
exempelvis från arbetc uncler jord, från vissa gren:rr av den
kerniska resp. den grafiska i'dustri', frå' vissa transportarbe-
ten inorn bl. a. jämr'äger-r och marinen, från stålverk osv. En-
Iigt skandi'a'isk uppfattni'g är skyddslagstiftr-ring av detta
slag som gäller samtliga av det ena könet och som ej tar hän-
syn till individuella faktorer, vare sig en kvinnas eventuella
lärnplighet för arbetet i fräga eller en mans eve'tuella oiä'lp-
lighet, en form av diskrirninering. Man anser att det under-
liggande motivet år att männen vill skydda sig mot konkur-
rerlserl från kvinnonla. Typiskt nog - i Sovjet som i andra
länder - är det i fråga om s. k. skyddslagstiftning för kvin-
nor oftasr höglöneområden som skyddet täcker. Denna skydds-
lagstift'ing var ej i krafr under i.riget då kvin'orna båhöv-
des, och "återinfördes" efrer krigets slut. Försök att utestänga
kvinnoma även från visst byggnadsarbete r'älbetalt så-
dant - har dock misslyckats tack vare rlorstånd från kvin-
nornas sida.

Trots att det i Soviet ute i arbetslivet fi''s lika stor a'del
kvinnor som har högre utbildning som män uppnår kvinnor
sällan de bögsta posrerna. Majoriteten av lärarna utgörs ex-
en-rpelvis av kvinnor, men männen är i majoritet som rektorer.
situatio'en är liknande inom de flesta områden. Kvinnoma
hävdar sig på n-rellannivå (r'ilket i och för sig år vårt arr no-
tera) mcn förekor-nn-rer sällan på de ledande posrcma. Efter-
strär'ar inte kvinnoma dessa arbcten eller är det konkurren-
sen från männens sida som håller dem ur vägen?

Då jag frågade er-r fackföreningsledare om varför det knap-
past fanns några kvinnliga bankdirektörer då det fanns zo
procent kvinnliga ör'erbokhållare (vilker \rar pinnhålet när-
mast under) svarade denne med en liknande motivering sorl-r
man skulle fått från en srrensk arbetsgivare: "Att vara barlk-
direktör är ett så krävande yrkc att det kräver hela ens per-
s;or. och så måste bankdirektörer vara beredda att arbeta
övertid." Att rrågon förklaring uröver denna ej ansågs erfor-
derlig är ju talande 

'og för hur liter ma' tä'lit igeno'r pro-
blernet.

Kvinn:rns egen uppfamning i dessa frågor har jag ej lyckats
utrö'a, då r-rågo' offe'tlig diskussion tydligen inte förekom-
mer i dessa frågor. r\tt kvinnorna önskar srörre alitivitet från
rniinnerrs sida, då det gäller själva hushållsarberet, är visserli-
ge' heit uppenbart. Men är de sovjetiska kvinnorna (liksom
kvi'no'ra i a'dra lä'der) verklige' beredda att dela med sig
till rnä''en a' själva ansvarcr för familiens vård? Dctta skul-
le i''ebära att de får lov att ge upp sin rnalitpositio' i hem-
men. Men är de, vare sig i Sovjet eller någon annan stans,
beredda till detta?

rjör 
'är'ara'de arbetar man således på att lösa de sovjetiska

kvi''ornas "eftersläpningsproblem", i hemme' och i arbets-
livet, gerom att åstadkom'a bättre och mer allsidig service.
1{vinnornas arbetsbörda kermmer visserligen am underlättas
härige'o'r, r'ilket är ett 'iktigt mål i och för sig, nren atr
kvi'.omas stäli'ing i arbetsli'et radik,rlt skulle liu'na för-
ändras gerlom rner service tror jag år en ytlig förhoppning.
För att åstadkomma verklig jämställdhet .rellan r'än och
k'innor i arbetslivet fordras först och främst en utjämni'g
rnellan mä's och kvi'irors könsrollcr och den utjämningen
nråste ske framför allt i hemmen. Irörst när män och kvinnor
har sarnnra ars\rar och sam'ra rärtigheter i hemmet kan man
också vänra art kr.i''or'a praktiskt och psykologiskt får sam-
ma möjligheter i arbetsliver som männen.

sitt dagliga "henl-
Manncn Hustrun
tim/d:rg tim/dag
0,27 0,69
0,23 1.,36

0,33 0,59
0,07 0,47
0,30 0,41.
0,16 0,14



Uietnams
I siutet av april 1967 genomförde det vietnamesiska folket
trots intensiva lufträder över olika områden inklusive Hanoi
och Haiphong fran-rgångsrikt val till folkråden på kommun-
och distriktsirir.å i hela Nordvietnam.

Inom många områden nådcle valdeltagandet så hög.r siff-
ror som 91 till i00 procent. 160.000 folirråd valdes, därav
omkring 80.000 kvinnor.

Det imponerande antal kvinnor som valcles var ett slående
drag. I distriktcn var minst 40 proccnt av de valda kvinnor,
i kommunerna 50 procent. Av de valda livinnorna har 18.000

utsetts till n"redlemmar i administrativa iiommittder på olika
nivå.

De kvinnor som valts är sådana som under den nuvarande
motståndsrörelsen mot USA:s aggression gjort framstående
insatser i fråga olrl procluktion, revolutionärt arbete och
kamp för iandets räddning. Den höga procent kvinnor som

valts tili folkråden är err stor uppmuntran för kvinnor och
bär vittnet om att "tre ansvarsrörelscn"t) gett dem själv-
förtroende.

Vår bild visar Dang 'fhi Ilao som arbetar i ett vävcri i
staden Nam Dinh. Hon l-rar L.'livit berön-rd för sina arbets-
prcstationer. Förr sköttc hon 8 viivstolar, nu skötcr hon 24

och är instruktör för andra vävericr. Hon sägcr att hon för-
söker anpassa cle avanccrade metoder som anr'änds i Korea
till de mindre moderne väverierna i Victnam. lrabrikcn har
bombats många gånger men ännu i år arbetar man okuvligt
vidare. Dang Thi Ilao säger att fabriken lärt hctrue, att leva
och arbeta på ett värdigt sätt. "Angriparna från USA har
vållat vår fabrik vissa svårigheter men de kan intc få oss att
lämna vårt kär:r vävcri ellcr hejda procluktiouen."

kuinnor

Kuinnor i USA
Det böriade på höster-r 1962 heh spolltant därför att rnödrar
på olika håll i Förenta Staterna oroats ör,er de höga vrirden
på Strontium 90 och Jod 131 som publiccrats i sarrbaud rned

atombombsproven (det partiella provstoppet kon-r först 1'963).

Urider rubriken "ör,erdriyet iutrcssc för frcd" hadc, r'i i nr
2--3 1,963 en artikel our hur kvinuorrrar i WSP liallats till
förhör inom HUAC (reprcseutauthusets konrmittd ol-r1 oalne-

rikansk verksamhet). Sammanträdet blev elt stor seger för
kvinnorna.

Ser-r dess har \WSP oförfärat arbetat vidare för fred. De har
erlgagerat sig hårt både mot kriget i Vietnam och för negrerna

i USA.
Under det sista året har \X/SP särskilt lagt sig vinn om att

sprida kunskap om c{en lag som numera gör det rnöjligt att
få civilt arbete i stället för rnilitärtjänst.

Till verksamheten hör också demotrstratiotrer, t. ex. utan-
för Vita Huset. Vid hamnar där Napaln-r och andra vapen
skeppats till Vietnam har tnau orduat vakthåll-ring rned pro-
testplakat under långa tider.

Det är inte rniust rnärkligt att et1 rörelsc så utan organise-
rade former kunnat fortleva och växa i full enighet och nu
hållit sitt sjätte årsmöte.

Det är \ivSP som g;ett signal till Vietnamveckau r-ru i okto-
ber över hela världen.

Olitobemunrret av \ilSP:s tidning, "Memo", har komtnit. Tre
nredlemmar av VSP med ordföraudetr, I)agmar Vilson, i spet-

sen har just återi,änt från ett besök i Hanoi och artdra platser
i Nordvietrlaln. Dagmar V'ilsons pass drogs in vid hemkom-
sten. Dager-r cfteråt 20.9 hölls stora möten i Washington. Det
kom till strider mellan kvinnor och polis. Kvinuorna ville
demonstrera sin solidaritet med de unga urätr sonl vägrat
krigstjänstgöring i Vietnanr. Myndigheterna söker vägra till-

1) "tre ansvar" -: att öka och sk1'clc{a

liv, tjäna de stridande,
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stånd till möten och demo'srratiorer så länge kvinnon-ra vid-
håller sin rätt till medborgerlig ohörsamher - utan våld -mot inkallelser till ett olagligt och grymt krig.

\lSP:s slagord är nu slwt på leriget under 1968. Kampan-
jen vänder sig till kvinnor och till politiker. Man kräv er att
USA läninar Viernam och aff. de 70 rniljarder dollars om
året som 'u offras på krig skall a'väirdas för e' intensiv an-
strärrgning arr förbättra levnadsvillkor i usA. Allmänna <lpi-
nionen i landet svängcr mot kriget. och kvin'o.ra anses ha
goda möjligheter att bilda ett maktblock so'r gör sig gällande
på den politiska arenan.

Nordkorea$ kuinnor
Itvinnorna i de' der-rokratiska folkrepublike' i Korea frrar i
är 2l-ärsminnet av den lag som fastslog deras jämlikhet med
männen. De skriver till oss om sin historia.

De berättar att I(oreas kvinnor under långa tider varit
hårt förtrycirta och exploaterade först under feodalsysremer
och sedan när l(orea var en japansk koloni. Under 36 är av
japanskt herravälde var kvinnorna arbetslösa eller i bästa
fall tvungna art arbeta 12-1,6 tin-rmar om dagen för en lön
sorr var en fjärdedel av den en japansk arbetare fick. Och
när de gifte sig eller blev gravida fick de avsked.

Redan i det program för landets befrielsekamp som anrogs
1936 fastslogs i princip kvinnomas jämställdhet. Kommunis-
tiska partiets ledare, Kim Il Surrg, uppmanade kvinnorna att
kämpa vid männens sida n-red vapen i har-rd för att göra slut
på kolonialväldet, vilket de också gjorde under femton år.
U'der de' tide' grr-rrrdlades de' korea'ska kvinnoföre'ingen.
Ar 1946 arltogs lagen om jämställdhet mellan könen.

Kvinnoma deltog även med kraft i befriclsckriget l95O-
51 mot USA. Det var under detta krig som KDV sände en
inte.-ratio'ell kvir-rnokommissio' för arr undersöka de ankla-
gelser om grymherer som framförts. Rapporten som innehöll
undersökningsresultaten fick namner "Vi anklagar". I år har
en av kor-nmissionens medlemmar, Nora Rodd från Kanada,
ånyo besökt Korea. Ho' berättar i Kvi''oförbur-rdets tidnine
orn r.ad hon sett av fc;rhållandena idag.

'Iung och lätt industri har utvecklats så art alla behov är
fyllda. Detsamma gäller om jordbruket. Hälsovård och upp-
fostran är kostnadsfria. I år böriar man som första land i
Asien att införa nioårig obligatorisk skola med tonvikt på
tekniskt viktiga ämnen. Man gör allt för att utveckla ska-
pande verksamher. Arbetslöshet och brist på föda finns inte
mer. Mar-r odlar många olika grödor och grönsaker. Glada
barnar-rsikten syns överallt.

Man planerar nu att minska arbetstiden till 6 timmar för
kvinnor med tre barn under trerron år. Alla har två veckors
semester. I samband med barnsbörd ges ledighet med lön. All
sorts service finns för att underlätta hemarbetet. 48 procent
av arbetare på alla ornråden är kvinnor. Lika lön är genom-
förd.

Vår koreanska bild bär titeL-r "En arbetets skönhet". Bilden
föreställer en skicklig väverska som kan sköta 66 vävstolar
i ett högmodernt väveri.

När Ho Chi Minh vid en arbetshjältekongress i Hanoi i
början av detta år frågade Dan Thi Hao om hon kund e v^ra
lika duktig fick han till svar: "Jag ska göra mitt bästa, far-
bror."

I en notis i nr 4-5 1967 låmnade vi nägra siffror om an-
talet kvinnor i olika offentliga församlingar samt om antalet
daghem och lekskolor i Nordkorea.

Kuinnorna Kuba
o

pa
I(vinr-rans frigörelse på Kuba borjade 1,953 med det första
väpnade upproret n-rot Batista-regimer.r. tinder befrielsekriger
deltog rnånga kvinnor aktivt i militära aktior.rer och i under-
jordiskt arbete. I och med revolutionens segcr 1959 blev kvin-
nan formellt likställd med mannen, men kvinnorna var med-
vetna orn att de fortfarande betraktades utifrån sekelgamla
fördomar. Den början till frigörelse soffr en del kvinnor upp-
nått ger-rom arbete i revolutionen måsre fullföljas. Det gällde
att bryta den katolska moralens traditioner som man ärvde
från ett patriarkaliskt och korrupt samhälle.

På Kuba är kvinnorna orgarliserade i FMC (Federacion de
Mujeres de Cuba) som bildades 23 augusti 1960. Dess huvud-
uppgift år att söka få ut kvinnorna i produktionen och art
undellätta deras arbete i hemmet.

FMC:s ordförande är Vilma Espin, gift med Raul Castro,
ung och skön och strålande intelligent, -o, till fyra barn, det
äldsta nu sju år.

Det finns en FMC-ledning i var och en av Kubas sex pro-
vinser. Genom den deltar kvinnorna i produktionen på fle-
r^ olika områden. I varje by, i varje bostadsområde eller
kvarter finns en liten sektion av FMC som arbetar direkt med
att organisera kvinnorna. Man söker upp kvinnorna i deras
hem, ly55nar till deras problem, diskuterar och föreslår arbets-
möjligheter, vidareutbildning och så vidare.

FMC är en massorganisation för Kubas samrliga hemarbe-
tande kvinnor. När en kvin'a väl gått ut i arbetslivet anser
man det inte längre befogat rned medlemskap i FMC utan
fackföreningen bör då lösa deras problem och ta över ansva-
ret för den politiska skolningerr. I framtiden när kvinnoma
är ute i produktionen under samrna betingelser som männen
tänker man helt avveckla FMC.

trtlan har på l(uba ert srorr behov av arbetskraft, främst
inom jordbruket. Det största problemet när det gäller art öka
derr kvinnliga arbetsinsatsen ir av materiell karaktär. Möjlig-
heterna att lämna bort barnen är ännu begränsade, men barn-
daghem har stor prioritet i byggnadsplanerna.

Finns väl de praktiska möjligheterna är det ganska lätt
att intressera kvinnor för yrkesarbete. E,tt vanligt sätt att in-
troducera dem i arbetslivet år att låta dem rycka in i männens
ställe under sockerskörden. Sockret, den viktigaste produk-
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Kubonsko kvinnor pö vög till orbetet vid tomotodlingorno i Moyori,

ten i Kubas ekonomi, skördas under en period av c:a 5 må-
nader och det är till största delen män sorn rnobiliseras vid
skörden. Arbetet är fysiskt mycket krävande och mycket få
kvinnor deltar. Men under den period då männen arbetar i
sockerskörden sköter alltså hemmakvinnorna i stor utsträck*
ning deras arbete i fabriker och verkstäder och med mycket
gott resultat.

En annan viktig del i Kubas ekonomi och kamp för själv-
försörjning är utvecklingen av speciella jordbruksplaner. Man
odlar nu för första gången i Kubas historia sparris, tomater,
vindruvor och jordgubbar i stor skala. För detta arbete har
man ofta varit helt beroende av kvinnornas insatser.

För att förstå något av den stora insats FMC gör kan näm-
nas att mer än 150.000 kvinnor har gått in i produktionen
efter revolutionens seger.

I december 7966 talade Fidel om nödvändigheten av att
utöka tomatodlingarna vid specialplanen i lvlayari. I juli 1,967

när vi besökte Kuba hade vi möjlighet att besöka Mayari-
projektet och uppleva den entusiasm med vilken kvinnorna
arberar under mycket enkla förhållanden. Man kan riktigt se

för sig hur lastbilskaravanerna med kvinnor kört upp i ber-
gen. Redan nu finns här över 7.000 kvinnor och man plarle-
rar att utvidga odlingarna ytterligare. På bara ett par må-
nader har FMC som skötte r.ärvningen lyckats lösa proble-
men rned inkvartering och med internatskolor för barnen.
Ingen av dessa kvinnor hade tidigare haft ett arbete utanför
hemmet.

En annan plan som FMC också ansvarar för gäller plante-
ring av jordgubbar. 1965 fanns e,ndast t har jordgubbs-
land men tack vare kvinnornas energiska arbete hade man
redan 1,966 färdigställt mer än 270 har jordgubbsplante-
ringar. Overallt möter man arbetsglädje och revolutionär med-
vetenhet. Ingen av de kvinnor vi träffade kunde tänka sig
ätergä till endast hemarbete.

Annu en uppgift som FMC har år att höja undervisnings-
nivån hos kvinnorna som nu generellt sett har en lägre bild-

1n

ningsgrad än miinnen. Man har satt upp som mål rninst sex

års skolgång för alla Kubas kvinnor. Man ordnar skolor och
kvällskurser, lrrarl skickar ut lärare till de mest avlägsr-ra plat-
ser, ibland har man undervisning för endast tr'å elever. På
landsbygden där okunnighcten och misären var som störst
har FMC elementära kurser i hygien, barnavård, sjukvård och
näringslära.

Det finns er1 klar könsuppdelning beträffande yrkesval.
Flickoma ägnar sig i huvudsak åt läraryrket, åt servicearbete
och siukvård. Det finns också en stark dominans av män
i ledande befattningar och inom yrkeskategorier där möjlig-
heterna till avancemang är större. Detta beror på traditio-
ner och pä att kvinnorna har ett sämre utgångsläge genom
sin lägre skolunderbyggnad. Genorl att uppmuntra kvinnor
till högre studier och till att r,älja mer "manliga" yrken söker
man lösa detta problem.

Fortfarande sköts allt hcn-rarbete av kvinnorna. Redan det
att männen accepterar att kvinnor skaffar sig ett arbete utom
hemmet får ses som ett stort framsteg i ett land med så starka
konservativa traditioner. Vi frågade en FMC-funktionär offl
detta och hon svarade. "Ni måste veta att vår revolution är
ung, för bara fem år sedan levcle vi i förtryck och utan möj-
ligheter till studier och yrkesarbete. Vi har rnycket långt kvar
men vi kornmer att lyckas avlägsna alla orattvisor efterson-t

kvinnans frigörelse är en av revolutionens principer. Fidel och
de övriga i deir revolutionära regerirrgeu är medvetna om det-
ta och har flera gånger påpekat kvinnornas bctydelse för pro-
duktionen."

FMC satsar pi att i framtider-r hclt avlasta l'remmen från
hushållsarbete genom att lryggu kollektiva serviceinrättningar:
barndaghem, matsalar, tvättstugor. På daghemlxen tar man
emot barn melian 45 dagar och sex är d3, de börjar skolan.

Redan nu är en stor del av de kubanska skolbarnen s. k.
stipendiater, dvs. de går i intcrnatskolor och besöker siua hem
över vcckoslut och vid temrinsloveu. I skolan får de allt gra-
tis liksorn i daghemn-ren __ rrat, kläder, böcker, för skolbar-



nen fickpengar och biobesök. I internatskolonra får pojkar
och flickor sarnma uppfostran och undervisning. Alla lär sig
att bädda sängar, tvätra, sy och urföra lättare jordbruksarbete.
Genom att samhället övertar fler och fler av de uppgifter i
hemmet som varit kvinnomas och även uppfostrar barnen
väntar man sig att kommande generarioner i allt högre grad
skall bryta med gamla föreställningar om vad som är kvinn-
ligt och manligt.

Vi ,uill sluta med dtt ant'öra några uttalanden aa Fidcl
Castro.

Den 10.12 1966 sade han på FMC:s fcmte kongress: "I fall
någon frägat mig orn jag haft fördomar skulle jag ha sagt
'nej', men jag har lärt mig att jag hade många fördomar vad
det gällde kvinnorna. Det märkte jag nå,r jag blev förvånad
över att se vilken potenriell kraft kvinnorna utgör vid upp-
byggande av revolurionen. Alltså hade jag omedvetet hafr för-
domar om kvinnorna. Nu ser jag klart vilken kraft kvinnorr-ra
utgör i ett samhälle som är befriat från exploatering. . ."

Fidel har också sagt: "Vi ver art kvinnan fortfarande måste
kämpa mycket, anstränga sig mycket för att nå den ställning
hon bör ha i samhället. Om kvinnorna i vårt land var dubbelt
exploaterade, dubbelt förtryckta betyder det att de i en revo-
lution måste vara dubbelt revolurionära." Och slutligcn säger
han: "I(vinnan är en revolution inom revolutionen. Det mest
revolutionåra år vad som händer med kvinnorna i vårt land.
Revolutionens viktigasre lektion ger oss kvinnorna."

Bitten Andersson Marita lVikander

I

Ur en artikel i "The National Guardian" 19.g 1967 av !ane
Mc Manus som interz.tjwat Vilma Espin citerar vi t'öljande:

Det finns omkring en och en halv miljon vuxna kvinnor på
Kuba just nu. En miljon av dem kunde deltaga i produktio-
nen omkring 1970 orn det endast gällde villigheten atr arbera
och revolutionens behov . . . Men for art få ur en niiljon
kvi'nor i produktionen krävs der tuse'tals skolor, marsalar
för arbetare, hälsovårds- och sarnlingslokaler.

Vilma Espin säger att kvinnorna inte oroar sig lika nryc-
ket för detta som rnännen. Det går heit enkelt i'te att hålla
dem tillbaka - de slår ned ögonen, ler blygt och fortsätter
att överskrida produktionsrekord.

En av de erfarenheter sorl mest förvirrat männen på l(uba
är kvinnornas allvar, ansvarskänsla och kapacitet efter alla :1r
av dubbelt förtryck.

Det är en smula oroande att finna atr en experimentell jord-
bruksplan i Las villas kan skötas och admi'istreras bättre av
en nyutbildad kvinna än av revolurionsvana rnän. Eller att
det är kvinnorna som svarar för den ökade kaffeproduktio-
nen i Orienteprovinsen.

Vilma sade: "Kubas kvinnor rör sig nu så snabbt, är så
ivriga att ta del i alla aspekter av vår revolution att de knap-
past har tid att tänka på något annar."

Hon tillade: "När sådana bcfriande krafter är i verksamhet
finns det inte mycket tid för personliga neuroser."

Med tiden kommer Kubas män utan tvivel att ta de revo-
lutionära kvinnorna med jämnmod. Men just nu står många
av dem på gränsen mellan det förgångna och nutiden. Teore-
tiskt erkänner de att kvinnorna hjälpt till att göra revolutio-
nen och fortsätter att föra den framåt men många av dem
särskilt i städerna föredrar kvinnor i hemmet framför kvin-
nor i fabriksarbete. Till och med Fidel har frägar: "Vem skall
laga mat och sköta barnen, r'em skall tvätta och städa?"

Kvinnornas revolution revolutionen inorn revolutio-
nen - är alltjämt en smula sr'årsmält även för en bra kubansk
manlig revolutionär.

Maria Wine:

UAR HAIUGALNA

UÄRtD
Hur sko vi röddo denno holvgolno vörld?
Allo hqr vi smittots ov klöngvöxtens kvövorsjuko.
Mqkten sprider ut sinq ord som ogrös
tänder krigets focklor med gyllne lögner:
kompen för röttvisq slutqr stöndigt med ott
sitter kvor i oröttvisons trösk.

fler

Hur sko vi övervinno detto upprepningens tvöng?

Det finns ollt mindre tid för oss som ör kvor:
sko vi bli mönsklighetens sisto spillror
eller kon vi finno en vög till röddning?

Vörlden blir ollt mindre, krymper dog för dog:
Andros smörto och ondros hunger ör öven vör:
ljuset och glödjen dror sig tillboko som om de skömdes
freden vocklor likt en skröplig gungstol
som nör som helst förloror bolonsen
kr!Een sötter !n likt gollstensonfoll
och mönniskon skriker ov smörto under kniven
men kriget sjölvt ör böde kniven och sjukdomen.

Vod kon vi göro i denno holvgolno vörld?
Först måste vi sluto ott rövo de fottigos bröd,
ott sr:go blod ur de redon utsvultno.
Det röcker öndå inte med brödet och blotto livet.
Insikt och kunskop måste blondos i brödet.
Det röcker lnte med hem åt hemlöso, medicin åt sjuko:
fred måste plonteros i hemmet, glö.dje i hölsqn!

Ord u'ion mening kornmer byggnoder ott roso sommon
ord uton kroft kommer jorden ott römno ov torkq
ord uton skönhet kommer hjörtot ott fryso
ord uton körlek kommer livet ott krympo.

I vör vörld ör vi så riko
ott vi hor råd ott gå klöddo i trosor,
så övermätto ott vi efterströvor uthungring.
5jölvsökert belötno föroktor vi orbetets glödj,.:
tyngdo ov ledo lögger vi grunden för lusten ott förstöro.
I ledons lörnrneltåg ör vi på uög mot ovgrunden!

Vod sko vi göro i denno holvgolno vörld?
Vi som önnu kon höro möste öppno vörq hus
sötto oss i droget från öppno dörror och fönster
i droget från otoligo fluddronde boksidor,
låto oss genomborros ov sonningens brinnonde pilor
såros qv de duellerqnde klingornos skörpo.
Vorje lördom sko bli oss ett nytt vopen:
överqllt sko vi byggo orsenoler för freden och
Våro vopen: kunskop, insikt, skoporglädje.

Låt oss göro de moktgolno snopno, förstörorno
Låt oss byggo om vörlden för freden och livet.
Vöro vopen: kunskop, insikt, skoporgtö.dje.
lnte endost med log sko lond byggos
med kunskop och insikt skq freden tryggos
med frihet och röttviso sko mönniskqn byggos
meC skcpondets glödje sko ledon bortjogos
med Körlek skq livets lust bejokos.

besvikns,



MELLERS]IA
återblick ocb

Klogomuren i Jerusolem. Foto: Gösto Glose, Stockholm.
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Israels förste prcsidcnt, Chaim \flciznrann, ansåg att Israels
och därmed arabcrnas senare öden är typexen-rpel på stor-
makternas hänsynslöshet gent emot de srnå folken. När Bal-
four-deklarationen är 1912 äntligen gav Israel löftc om ett
nationalhem i Palestina - engelskt mandat till största delen
bebott av araber ansåg \fleizmann ^tt de båda folke,n
kunde leva tillsamn-rans i fred och vänskap. Såsom stam-
fader Abraham levat med filisteerna när han fyratusen år
tidigare invaderat "löftets land", der då blomstrande Ne-
gev. Ingen arab skulle tvingas lämna sitt område utan att
ha tillförsäkrats full bärgning hos sin egen st:rm.

Det heter hos \Weizmann att när E,ngland skändligen svek
de vackra löftena, som under första världskriget givits ara-
berna, deras glödande hat och nyväckta nationalism kom att
vändas mot Israel, inkräktaren. Fruktan och osäkerhet gjorde
båda folken desperata.

Följden blev nästan oavbrutna blodiga fejder ända till bör-
jan av andra världskriget, varvid araberna oftast hölls om
ryggen av stormakterna.

Är 1930 inskränkte England judisk invandring till endast
fe,montuscn årligen under tre år. Senare stoppades på inrådan
av USA nästan all imn-rigration av hänsyn till araberna. Hem-
ligen, mest nattetid, söktc judarna rädda de tillstrijmmande
f örtvivlade f lyktingskarorna. De "flytande likkistorna" är
något som vi aldrig glömmer av den ofattbart grymma tra-
geolen.

Bortsett från entusiasmen för Siontanken var Ben Gurion
raka motsatsen till sin president, Weizmann. Denne var för-
siktig, återhållsam, så lår-rgt möjligt trogen bibelordet "du
shall icke dräpa". Båda slog vakt om de religiösa traditioner-
na och de heliga platserna i likhet med de flesta israeler. Den
unga generationen sekulariseras dock alltmer och betraktar bi-
beln mera som ett nationalepos. Dessa unga antyder t. o. m.
att sionismen tenderar att bli ett propagandatrick.

I november 1,947 erkände FN trots engelskt motstånd
Israel som fri stat med utstakade gränser. Under kriget hade
Churchill och sedermera arbetarpartiet gett generösa löften
i fråga on-r gränsdragnirrg och imrnigration, rnen löftena upp-
fylldes ej. Araberna kunde snart ostraffat bryta stillestånds-
fördraget och tack vare deras "provokationcr" kunde dcn
nya staten under blodiga strider tillkämpa sig stora områden
och utöka de av FN snävt tilltagna gränserna, varvid själ-
fallet flyktingeländer blev alltmera olidligt.

Vad hände egentligen 1.956? Vår nyhetsförmedling har
inte gjort någon hemlighet av att stora laster moderna vapen
fraktats till Egypten från Tjeckoslovakien. Der har ryktats
att Israel he,mligt upprustats genom hjälpsändningar från
Frankrike och Kanada. Egypten hade tillerkänts rätt att
"säkra sitt område vid Suezkanalen" och fann för gott att
nationalisera densamma i juli 1956, trotsande de mäktiga
oljebolagen. I april 1957 lastes i DN att amerikanska olje-
intre,ssen liksom CIA varit allvarligt inblandade i Suezkrisen.
England hade visligen avlägsnat sina fartyg från kanalen och
i god tid tillsammans med USA koncentrerat trupper och
flottstyrkor till sydöstra Medelhavet. Så kunde de den 31

oktober bombardera Port Said och kanalbankarna. Två da-
gar tidigare hade Israel forcerat Sinai i riktning mot kanalen,
satt sig i besittning av Gaza-remsan och den 5 november
hela Sinai. Detta trots att FN tre dagar tidigare beordrat eld
upphör och återtåg till 1949 ärs gränser.

I tre månader vägrade Israel att återlämna Gaza och Tiran-
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framtid,saosoon
sundet. Den engelsk-franska snabba reträtten kan lämpligast
förklaras med att Sovjets och Förenta Staternas rnånhet onl
vidmakthållande av rnaktbalansen. USA var strängt upptaget
med presidentvalet och båda av det märkligt samtidiga upp-
roret i lJngern.

Den bästa vinst Israel kunde fått av Suezkrigcr - gräns-
skydd tack vare FN:s poiisstyrka gick tyvärr förlorad
under den nu pågående konflikten. Sak samma med Suez*
kanalen, den är stängd nu som då.

Särskilt med tanke på oljan och vägen till den och till
andra Orientens rikedomar torde förslaget om ett mäktigt
federalt Storpalestina med Jerusalem som centrum vara orea-
listiskt. Men avsevärd enighet mellan arabcr och israeler
borde kunna nås genom ett klart medvetande on-r att de båda
är offer för makter som måste söndra för att härska. Det
gäller nu sannerligen en enighct till hela mänsklighctens
bästa.

Carin Harpen

Arab-israeliskt uttalande
Är det verkligen rnöjligt? För ella som under årens lopp vid
Världsfredsrådets sammanträden lyssnat till ändlösa ordstri-
der mellan de två lägrens reprcsentanter låter det otroligt.

Uttalandet står att läsa i London-bulletinens första num-
mer augusti 1967. Denna ticlning ges ut av Bertrand Russells
Peace Foundation. Uttalandet gjordes vid ett sanlmanträde
i Ronr den 29 juni 1967 av Palestinas detnokratiska front och
Israels socialistiska organisation.

Medlemmarna av dessa båda grtrpper har två gemensemma
fiender: imperialism och nationalism. " . .. Intertrationalis-
ter inom Israel måste utanr att förtröttas förklara att så länge
Israel håller ihop med det imperialistiska systemet kan det
inte bli fred eller normaliserade förhållanden till arabvärl-
den . . . Internationalister inom arabvärlden måste ständigt
klargöra att deras nationalistiska ledare ej kan väutas kämpa
beslutsamt mot imperialismen . . . De motverkar sina strä-
vanden genom att låna inperialistisk ideologi och moral . . .

Israel kan förändras inifrån genom sina egna antisionistiska
internationalister som när tiden är mogen kommer att förena
sig med internationalisterna i arabvärlden i en gemensam
k"-p mot imperialismen och för att etablera en verklig so-
cialistisk republik i hela Mellersta Ostern. . ."

Undertecknarna av uttalandet är väl medvetna om att de-
ras "hållbara" lösning av konfliliten är avlägsen och att stri-
den kommer att fortsätta så länge nuvarandc regimer å ömse
sidor är vid makten.

OS]TERN'
Omormosk6n i Jerusolem, Foto: Riwkin, Stockholm,
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KDV btir stifta f red
Vid rådsmötet i Prag framlade fru V. Ki.ihlnrann som re-
presentant för Västtysklands kvinnoförening för frcd foljan-
re förslag.

"Kf)V borde försöka stifta fred i Mellersta Ostern. Förbur-r-

det irunde sammankalla en inflytelserik kvinnokonferens av
arabiska och israeliska kvinnor som skulle bilda ctt parla-
ment vilket under gemensamma diskussioner kur-rde utarbeta
förslag. Dessa förslag skulle ge regeringarna cn grundval på

vilken de bleve i stånd att föra förhandlin gar . . ."

[,ii

**o{R
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I fill minnet auI
J.I Ernesto Ghe Guevara
-Å

I Jo iog sörier dig broder

i io iog.sörier dig mifi hiörtos son

C tyst gör iog vid din sido om nditen
t nör stiörnornos lius ör din lykta
t tyst går jog i din skuggo om dogen
T iog fölier dig in i de fottigoste hyddorno
T dör mödrorno vet ott de ör rikqre nör de geli dig sin sisto brödbit
t för ott du inte gick förbi deros dörr
t och {ör oii du vor deros ölskode son
t född för deros skull,
t hemlöst vondronde

I för ott du hqde ditt hem i vorie koio

t lysl ov stiörnorno, lyst ov elden i din egen siöl

i som mördorno inte kunde dödo med ollo sino vopen och ollo sinq mön.

*
*
t I lönndom begrovde de dig
T för ott ingen skulle smycko din grov med vildo blommor
T och så viso dig sin körlek,
t dåror som inie kunde fotto oit vor de ön gömt din sorgode kropp
t skoll du ei dö,

f du skoll levo i ollo deros hiörton

I de hovonde ungo kvinnorno skoll böro dig isino sköten

t och drömmo sin livsfrukt idin gestolt

{ de skoll drömmo sig möto din reno blick isin nyföddes ögo.

+.
I
t En dog skoll du födos igen ien kvinnos sköte,

t "n 
,on- o,, ditt eget {olk;{ödd {ör deros skull

t skoll vondro som du ibergen
I veto som du vissle del: vem vor fiende och vem vön
1X voro ett med folket som du vor det
t drömmo som du drömde om det folkets fromtid
1 och den skoll med dino bröders, systrors och mödrors hiölp

t bli - öntligen - en verklighetr

i bröd. fred och frihet för ollo.

*
* Lindome den I november 1967*
I Rut Adler
JK
*
*i
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r Asturias stämma h
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---. 

.

Q Soro Lidmon.skriver i Vi Kvinnor nr 4-5 deito är om 1967 års nobelprisro- 
$$ sore i litierofur.'h

g Hon söger.oii Asturios stömmo dundror från det miuko bondet så ott g
ff mon tror sig höro Moses tolo från Dei Dör Bergef. Asturios tolor om sino h
I lgifigo londsmön i Guotemolo, om det gröno gröset som hårdnor till $
6 blixfronde lonsqr nör förödmiukelsen nått det omistligo: mönniskons vör- h
& dighet. Om deros vrede som ör oerhörd - ov körlek. Hon tolor om Guote- $t

fl lolo och oll vörldens {ofiigo, hon prisor Vietnom - uton oti nömno or- h
& det. Hon prisor mönniskon - med sin horm. g
d__-" -_ _ , hä49ä!lK4!4öäxKä!lKäuKärKä6är!4Käl!@(k lKä!16ä!@ä!!lKä!!6äIl@ä!ilsä!4ggugga4s'

Lysistrate än en gång
Bibi Anderssorl spelar Lysistrate i Mai Zetrerlings film "Flic-
korna" som skall handla om kvinnornas kamp mor männens
krig. Det dröjer innan fih-nen kommer fastän inspelningen skall
vara klar den 1 deccmbcr i år. Vi Kvinnor vct inte mcr om
handlingen än vad som stod i DN under det sällsynt charm-

fulla fotografret av Mai Zetterling, Flarriet Ar.rdersson, Gun-
nel Lindblom och Bibi Andcrsson. "När vi har sådana flickor,
varför intc utnytrja der", tänkte Mai Zetterling och vi in-
stämmcr helt och fullt.

Foto: Pressens Bild AB, Stockholm.
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rlebutteru

Gordelia Edvardson
TILL KVINNA röOO
En bitsk och träffsäkcr attirck på köns-
rollernas och fiirclourarnrs sanrhä1lc av

clcn välkäncia journrrlistcn, s()nl i sitt
yrke står n-ritt i strönrmcn av prorrstcr
och vädjandcn från dascns kvinnor.

Inb. 27: 50 * on'rs.

Inga Lindsjö
MÄNNISKAN OCH
HANS HUSTRU
Friska fläktar clrar in i körtsrollsdebatten
när Inga Lindsjö går till attack nred sin

samling roliga och rräffsäkra prator,
skctci'rcr och dialogcr. I skottgluggcn

står våra vanligastc förc{on-rar under-
byggda av oartikulcrat känslosvamme1,

slitna reklar-rrfraser och förljugcn vecko-
prcsslrcntalicct. EWK har försctt boken
ncd träffandc illustrationer.

21:50 -i-- oms.

RABEN s. SJOGR.EN

$KU:s förbundsmöte 1967

i Stockholm

Den 7-8 oktober höll SKV förbundsmöte i

Stockholrn, Medborgorhusets lillo hörsol vor
fullsott ov ombud, göster och öhörore nör
förbundets r:rdföronde Evq PqlmcEr hölso-
de völkommen och erinrode om den för-
lust KDV och dess notionello orgonisotio-
ner lidit genom Modome Eug6nie Cottons
borlgång. Alltsedon KDV:s bildonde 1945

vor hon dess ordföronde och obestriddo le-

dore, som genom sitt höngivno orbete och

sin vormo personlighet tillvonn sig kvin-

nornos förtroende och tillgivenhet i en om-
fo;tning som soknor motstycke, Hennes

minne och minnet ov vår oförglömligo Ger-
dc Linderot ögnodes en tyst minut.

En sörskilt vorrn völkomsthölsning gick

till gösten från det finsko systerförbundet,

redcktör Christino Nordgren och ordföron-
den för Norsk Kvinneforbund, fru Morshje

Kviberg Kullmon.

Sedon upprop, vol ov presidium somt re-

doktions- och volkommitt6er undonstökots

ögnodes lördogen åt diskussioner ionslut-
ning till verksomhetsberöttelsen somt för-
slog till nytt hondlingsprogrom och ny tid-
ningsgiv, vilko förslog iförvög diskuterots
ute i ovdelningorno. Progromförsloget kom-

rnenterodes inledningsvis ov Britt Hedmon,

ordföronde i den kommitt6 som på Iör-
bundsstyrelsens uppdrog utorbetot det, och

Gunnel Gronlid redogjorde för de motiv

som låg till grund för tidningskommitt6ns
förslog om en begrönsning ov tidningens
utgivning till fyro nummer per ör men med

utökot sidontol pr nummer.

Det blev en livlig debott och mycket po-

sitiv diskussion. I mångo inlögg underströks
storkt vikten ov en storkore koncentrotion
på medlemsvörvning och orbetet för ott
skoffo tidningen nyo lösore. Betröffonde
försloget till hondlingsprogrom fromfördes
en del öndringsförslog, sörskilt frön yngre

ombud som menode ott den solidoritet vi

ollo könner med de undertryckto folken
och deros komp möste kommo klorqre till
uttryck. Detto blev ocksö kongressens me-

ning nör den uppdrog öt den nyo förbunds-
styrelsens AU ott i desso stycken omorbeto
ingressen till progrommet, vilket iövrigt
ontogs och som återges på motstående

sid o.

Likoså godköndes tidningskommitt6ns
försloE om ott Vi Kvinnor fr, o. m. nösto år
sko utkommo med 4 nummer men med ut-
ökot sidontol, dock med förbehöllet ott pre-
numerotionspriset blir oförändrot B kronor.

Kvinnons stöllning ! dogens Sverige hette
ömnet för söndogens inledning och debott.
Inledore vqr sociologen Ritq Lilieström,

Göteborg, som volde ott löggo tyngdpunk-
ten på kvinnon i det politisko livet. En unik
företeelse internotionellt sett ör, sode hon,

ott voldellogonde blond de svensko kvin-
norno öndo upp till 40-örsåldern ör högre
ön blond mönnen i sommo ölder. Men en

stickprovsundersökning 1960 om det poli-
tisko kunnondet visode ott i ollo ölders-
grupper ör mönnens politisko kunnonde
överlögset kvinnornos. Hör hor vi könsrol-
lornos inflytonde, som bidror ott hos kvin-
norno befösto det politisko ointresset eller
t. o. m. inge dem förestöllning om olömp-
het för politisk oktivitet.

"Privotisering" - ott se soker som per-

sonligo problem istöllet för somhölleligo

- förekommer i mossmedio och veckopres-
sen underblåser det. Fomiljen görs till en
privo'tiserod inröttning som sötts upp som

en konfliktinröttning mot somhöllet, mot
det ollmönno, Den motverkor möl som

somhöllet sott upp, konserveror könsroller,
bevoror gomlo normer, förvrider instöll-
ningen till yrkesutbildningen.

Fru Liljeström vidrörde ocksö i sin intres-
sonto inledning kvinnornos deltogonde i

förvörvslivet och pekode sörskilt på hur
mon i diverse utredningor öterkommer till
frögon om det bristonde sjölvförtroendet,
Kvinnornos förvöntningor nör de ger sig
ut i orbetslivet ör lögo, de sotsor inte sin
personlighet pö sommo sött som mönnen.
I en del orbetssektorer ör det svört för dem
ott kommo in, i ondro vill de inte to onsvor.
Smögruppsforskningen visor ott kvinnor ör
mer löttpöverkode ön mön, hor svårore ott
motsötto sig mojoritetens tryck. Hör hor vi

öier kvinnons könsrollsmönster: ott onposso
sig !

Fru Liljeströms inledning utlöste en livlig
diskussion. Under 1968 - de mönskligo röt-
tighelernos ör - hoppos vi fö öterkommo
till de problem som göller kvinnors villkor i

oliko lönder och icke minst i Sverige.

Under vormo opplåder omvoldes så för-
bundsordföronden Evo Polmcer och efter
övrigt styrelsevol och nögro oförglömligo
ovslutningsord från den fungeronde ordfö-
ronden, Stino $kontze, somt ett tock til,l
SKV:s hedersordföronde Andreo Andreen
för hennes enostöende orbete för förbun-
det och dess tidning Vi Kvinnor ovslutodes
förbundsmötet.

Pö Iördogskvöllen genomfördes en enkel
festlighet ! Ungdomsrödets lokoler på Korl-
bergsvögen dör deltogorno fick tillfölle ott
höro Sqrq Lidmon tolo och dör de vockro
gåvorno frön SKV-ovdelningorno rönte
strykonde ötgång,

Volborg Svensson

I
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Handlingsprogram

ftir Svensha Kuinnors Uänsterförbund

antaget uid förbundsmötet 1967

Soensba Kainnors Vänstert'örbund (SKV) är en ltattipolitiskt
obunden organisation öppen t'ör alla som vill verka f ör t'red,

t'Ar iolleens nationella oberoendc, förbud mot kärnvapen, bak-
teriologisba och kerniska 'L'apen och t'ör allmän ocb totel au-
rustning.

I en tid av t'örtryck, utat'mning oclt rnänsklig t'örnedring
står SKV helhjärtat på de t'attigas ocb förtrycbtas sida i deras

bamp mot fascism, rast'örföljclse och ekonomisk exploatering.
Alltsedan t'örbwndet bildades 1914 som en rcaletion mot hriget,
bar det kämpat t'Ar de principer som leommit till uLtryck i ar-
tibeltiFN;sstadga.

SKV är sedan 1946 anslutet till I(vinnornas Demobratiska
Världst'örbwnd (KDV) soft't omt'attar 200 miljoner kvinnor
i ett BT-tal länder och åtnjuter status B i FN. KDV och dess

nationella organisationer kämpar t'ör att praktiskt f öraerleliga
krtinnornas rättigbeter, för att tillt'örsäkra barnen ett liv i
trygghet och t'ör en pärld. i t'red.

SKV vill, i enligbet med dessa strävandert, i Srterige arbeta

t'ör kt,innans ekonomisba, sociala ocb personliga frigörelse, för
likställigbet mellan kvinnor och rnän. Förbundet vill verha för
ctt sambälle där alla barn ban bänna tryggbet ocb bar lika
ztärde, od'--s(:tt t'öräldrarnas e/eonomislea och sambälleliga sta-
tus,

I[ånga t'örateelser i dagens samhälle bidrar till att vidntaht-
hålla de traditionella m.ans- ocb k'uinnoidcalcn. Det är därfar
av vikt dtt rndn i underz;isning ocb opinionsbilclning bygger
upp ett annat synsätt ocb arbctar för verklig libställigbet mel-
lan märt. ocb hvinnor.

Ett samhälle t'ritt t'rån varie t'orm ar., cbonomisbt, politiskt,
socialt ocb lewltwrellt förtryck ger de bästa iörutsättttingar att
uppnå dessa må\. Svenslea l{r.,innors Vänsteriörbund medver-
kar dart'ar i sträztandena att shdpa ett sådant sambälle och

ztänder sig till alla som vill vcrka t'ör dessa må|.

Aktwella kraa:

l. Rätt till arbete för alla. Skapande av arbetsmöjligheter
genom samhällelig planering och allsidig regional utbygg-
nad av närir-rgslivet. Hemmavarande kvinnor, som söker

men inte erhåller arbete, betraktas som arbetslösa och

åtnjuter försäkringsskydd.

2. Yrkesutbildning efter intressen och anlag. Intensifierad
yrkesvägledning i syfte att bryta gamla fördomar beträf-
fande könsbundna yrkesval.

Lönemässig omvärdering av de s. k. kvinnoyrkena och en

rättvis uppskattning av likvärdiga arbetsinsatser oavsett
kön. Okade iusatser från fackförenir.rgsrörelsens sida

krävs för en sådan omr.ärdering.

Utbyggnad av den samhälleliga sen'iccn i form av kol-
lektivhus, barnstugor och servicecentraler.

Vidgade rnöjligheter till deltidsarbete för såväl kvinnor
som rnän. Deltidsarbetande tillförsäkras skälig andel av

de sociala förmårrer som tillkorrmer heltidsarbetande.

Rättvist skattesystem där varie inkomsttagare betraktas
som självstär-rdigt skatteobjekt oberoende av samlevnads-

formen.

San-rhällets sjuk- och hälsovård n-råste ytterligare utbyg-
gas för att tillförsäkra var och en nödvändig r'ård obe-

roende av ålder och inkomst. Arbetet på att skaffa resur-
ser till obligatorisk hälsokontroll framför allt i cancer-

förebyggande syfte samt forskning i våra viktigaste folk-
sjukdomar bör intensifieras.

Okad forskning för förbättring av preveutivmedelscekni-
ken för såväl män som kvinnor. Rätt till fri abort intill
12:e veckan av icke önskad graviditet.

L,konomisk trygghet för barnet garanterad av samhället.

I lag fastställt förbud mot aga och annan misshandel av
barn.

12. Utbyggnad av samhällets brrrntillsyn i form av daghem,

lekskolor och fritidshem. Flera och bättre anordningar
för lek och idrott.

E,ffektivisering av den psykiska barn- och ungdomsvår-
den.

Okad rekrytering ^\ mäu till barnavårdande yrken,
frän"rst för barr-rets bästa.

Fortlöpande revision av läroplaner och läroböcker för
att undvika att skolan konserverar gamla tänkesätt och

fördomar om såväl farnilieu som andra länder och folk.

Möjligheter till kulturell aktivitet samt lämplig litteratur,
film, teater för barn och ungdom säkerställes genom sam-

hälleligt stcjd. Radikala åtgärder vidtages för att befria
marknaden från film, seriemagasin och skrifter, vars
vålclsrneirtalitet motverkar baruens harmoniska utveck-
line.

I't.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.

1,4.

15.

16.

3. Okade resurser för fortbildning och ornskolning.
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fol<tiskt i kyrkon. Vi blev rött chockode nör
vi fick hör'o ott Kofko boti just i det rum-

rnet som ung. lTeynl<otedrclen fonns ocksö

Tyko Brohes grov,

Europos öldsto judisko kyrkogörd och

öldsto synogogc finns öven i Prog. Den be-

römdo Korlsbrticke över Moldous votten ör
ovstöngd. Bron ör byggd ov sond och ögg-
vito och tål inte den moderno trofikens på-
fresl.ningor, Deri vockro torn som bildor en-
t16n ör berövot en del utsmyckningor ov

svenskorno år 1648. Vi fick också se en

skymt ov den sogoliko gomlo kungoborg-
en, som domineror helo Prog, vid ett besök

hos president Novotny. Prog ör en miljon-
stod och i vönton på ott tunnelbonon skoll
blir fördig ör trofiken problemotisk.

Det ör olltid liko foscineronde ott delto-
go i konferenser ordnode ov KDV, ott möto

desso representonter frön en vörld i upp-
brott, kvinnor frön Vietnom, Kubo, Lotin-
omeriko, orobvörlden, det svorto Afriko,
lndien, Jopon, Koreo, Konodo och förstås
Eu ropo.

Den hör göngen hode vi somlots för ott
disl<utero kvinnornos vörldskongress som

skoll ögo rum i slutet ov 1968, de mönskli-
go röttigheternos år. De mönskligo röttig-
heterno - det klingor ihåligt i vört löge just

nu. Temot för kongressen skoll voro Kvin-
nornos roll i dogens vörld,

Den moderno fomiljens problem skoll
ventileros med tonvikt öven på monnens
roll. Föröldroplikterno göller öven hushålls-
orbetet. Serviceonordningor ov ollo slog
bör inröttos. Bornens röttigheter uttolode i

FN-deklorotionen ov ör 1959 skoll bevokos.

Over helo vörlden ökor de yrkesorbeton-
de kvinnornos ontol. Liko lön kröves. Allt
måste göros för ott hindro kvinnornos för-
ödonde dubbelorbete. Dörför och öven för
bornens skull måste doghem, lekskolor och
fritidshem finnos i tillröcklig utströckning.
Kvinnorno möste ho möjlighet ott delto i

somhöllslivet. De måste ho röstrött. Anol-
fobetismen - ollt.jamt större blond kvinnor
ön blond mön - måste utrotos. Kvinnorno
skoll ho rött till sommo yrkesutbildning
som mönnen.

Allo notioner måste fö full suverönitet
och sjölvbestömmonderött. Frömmonde
trupper och militöro boser möste ovlögs-
nos, Körnvopen måste förbjudos. En ollmön
och totol ovrustning ör mölet.

Vietnomesisko folkets komp mot de ome-
rikonsko inkröktorno skoll stödjos moro-
liskt och moteriellt. Vi vill solidoritet med
ollo folk som kömpor för fred, demokroti
och oberoende. Vi bekömoor rosdiskrimi-
nering. Vi önskor en fredlig somexistens
mellon lönder med oliko somhöllssystem.

Vi vill somorbeto med oliko kvinnoorgo-
n isotioner.

KDV:s nyvoldo g.nurolrukreterore, Ceci-
le Hugel, Fronkrike, gov en utförlig ropport
om KDV:s verksomhet, Hon tolode först om
solidoritetsorbetet för Vietnom, vilket under
de sisto ören stött i centrum för KDV:s ok-
tivitet. Blond onnot hor en delegotion pö
nio personer besökt Nordvietnom och med
egno ögon sett den oerhördo förödelsen.
Hon nömnde öven julikonferensen i Stock-
holm och dess oppell.

Mellersto Osternkonflikten med de fruk-
tonsvördo lidonden som den fört med sig
för de orobisko folken genom de styronde
skiktens ! lsroel hönsynslöso krigföring be-
ho nd lo des.

I Lotinomeriko ploneror KDV tre semino-
rier, ett för Chile, Brosilien, Uruguoy och
Argentino, ett onnot för Peru, Equodor,
Columbio och Venezuelo, ett tredje för Ni-
coroguo, Ponomo, Costo Rico, Son Solvo-
dor, Honduros, Guotemolo, Mexiko och
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KDU:s rådsmöte 1967

i Prag
Den 14-17 oktober höll Kvinnornos demo-
krotisko vörldsförbund (KDV) rödsmöte i

Prog. Från Sverige vor vi tre delegoter, An-
dreo Andreen, Rodney Ohmon - numero
bosott i Prog - och undertecknod.

Prog med en tusenörig historio ör en fon-
tostiskt vocker stod som vi dessvö rre pö

grund ov svör tidsnöd endost fick se en

glimt cv. Vi honn se den lilco vockro som

besynnerligo Teynkyrkon, dör vonligo om
ön gomlo hyreshus inte boro skymde uton
rent ov vor hopbyggdo med kyrkon. Ett hus

hode to m ett fönster vettonde mot kote-
drolens inre. Den som bodde dör bodde
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Kubo. Det sistnömndo ovses ögo rum i

Mexiko - den endo stot i Lotinomeriko som
slöpper in kuboner. Seminorierno skoll be-
hondlo bornens problem med tonke på den
kotostrofolo situotionen för bornen i denno
del ov vörlden.

Overhuvudtoget rekommenderos regio-
nolo seminorier och konferenser vilket vi

från Norden tyckte vor ett viktigt initiotiv.
Phon Thi An frön Nordvietnom, völkönd

för möngo ov SKV:s medlemmor sedon
bornkonferensen för ett år sen tolode
lönge och inspirerot.

Hon tockode KDV för vod som gjorts och
ville inte underskotto betydelsen ov bud-
skop och protesttelegrom men mycket mer
borde göros för ott löto vörlden veto vod
som hönder i de lönder dör kvinnorno köm-
por för frihet och notionellt oberoende.
KDV borde ge mer oktivt stöd. Hon oppo-
nerode mot den kommonde vörldskongres-
sens skisserode progrom. Kvinnorno lider
mest under ollo oröttfördigo regimer och
onfollskrig. Antingen vi vill det eller inte
måste huvudfrågon bli kvinnons roll i kom-
pen för notionellt oberoende, f rihet och
demokroti. Först nör hennes lond ör fritt
och en demokrotisk regim ör sökrod kon
kvinnon ötnjuto legitimo röttigheter i fomilj
och somhölle.

Vod KDV:s somorbete med FN:s orgon
betröffor fromhöll hon ott oovsett vilko
progressivo krofter som finns inom FN ör
det dock USA som domineror. Hon hoppo-
des ott somorbetet med FN-orgonen ej
skoll ges för stort utrymme i KDV:s orbete.

Phon Thi An övergick sedon till ott toJo
om Vietnom och den fruktonsvördo steg-
ringen ov de omerikonsko onfollen, huvud-
sokligen riktode mot civilo mö1.

Den 9 ougusti i år förklorode senotor
Gerold Ford ott ov hundrotusen ottocker i

Nordvietnom vor endost 1.000 riktode mot
stotegisko mö1, Anfollen riktos mot dom-
mor och bevottningssystem för ott förstöro
skörden, mot byor, skolor och sjukhus. 561

skolor hor förstörts, vorvid 105 lörore och
816 elever dödots. 112 sjukhus ör förintode
vorvid 624 lökore. sjuksköterskor och poti-
enter dödots. Medon president Johnson
ber till Gud för freden i Vietnom hor hons
luftpiroter bombot 240 kyrkor och 103 po-
goder.

Trots oll denno outhördligo förstörelse
fortsötter livet. Bönderno förböttror sino
jordbruksmetoder, industrins produktion
vöxer, det kulturello livet utvecklos. Vor
fjörde nordvietnomes studeror ien eller
onnon form. Under Iösöret 1966-67 ökode
eleverno i grundskolon med 30 procent och
bornen i förskolorno med 50 procent. Kvin-
nornos roll i produktionen ökor, 60 procent
ov totolo orbetskroften ör kvinnor.

Le Thi Chi, en spröd och blomlik repre-
sentont för Sydvietnom ropporterode ott nu
befinner sig 460.000 omerikonsko soldoter,
60.000 soldoter frön sotellitstoter och
650.000 soldoter frön Soigonregimen i Syd-
vietnom med dess 14 miljoner invånore. Fi-
endens motto ör "brönn ollt, förstör ollt,
dödo ollo". I de besotto områdeno ör till-

stöndet förförligt, priserno stiger, tiotusen-
tols kvinnor drives till prostitution, tusen-
tols ungdomor får ingen utbildning.

I gronnlondet Loos röder krigstillstånd
och idet ondro gronnlondet, Kombodjo
stegros ontolet provokotioner som hotor
londets frihet och sjölvstöndighet.

Frön oktober 1966 till opril 1967 hor
FNL-trupperno dödot 175.000 fiender, dör-
ov 70.000 omerikoner, och 1,800 plon hor
skjutits ner. Kvinnorno spelor en stor roll i

krigföringen sörskilt i gerillon i byorno, De
deltor också mycket oktivt i den politisko
kompen och i upplysningsorbetet blond
omerikonorno. De orbetor i sjukvörden och
bokom trupperno. Mångo stupor,

I en del regioner deltor 90 procent ov
kvinnorno i produktionen. ldet politisko
progrom som nyligen ontogits ov FNL till-
försökros kvinnorno full jömstölldhet med
mönnen.

I de befriode områdeno finns nu mer ön
6.000 skolor, B0 procent ov bornen går i

skolo, i en del provinser ör 90 procent ov
lörorno kvinnor. Kvinnorno ör i mojoritet
inom sjukvörden.

Från Loos, kom en ung, stillo represen-
tont, tyngd ov onsvor och ollvor. Trots Ge-
növe-ovtolet ov 1962 dör blond onnot USA
tillförsökror londet sjölvstöndighet och obe-
roende, för Ameriko ett så kollot soeciol-
krig i londet med nopolm, fosfor, splitter-
bomber, kemisko stridsmedel. I de ov USA.

kontrollerode delorno etobleros "det ome-
rikonsko söttet ott levo", vilket medför pro-
stitution ov flickorno och förnedring för ol-
lo. Mönstret könns igen frön Vietnom,

Nordkoreos representont ropporterode
stigonde levnodsstondord iströlonde
motsots mot tillstöndet i Sydkoreo med
dess bornonöd och lågo orbetslöner.

Kubos blondo resligo representont, Lu-

pe Velis, vor sisto dogen förstelnod ov

smörto nör bekröftelsen på Che Guevoros
död nått oss. I sitt tol kritiserode hon i viss

mån KDV:s orbete, Situotionen hor öndrots
p& 20 ör. Kompen för fred ör i dogens lcige

kompen för notionellt oberoende. KDV:s
orbete bör voro mer inriktot pö onti-impe-
riolism.

Från det fjörron Guotemolo tolode en

ung kvinno med indionskt utseende, Letizio

Gonzoles. I hennes lond pö cirko 4 miljo-
ner invånore ör drygt hölften indioner -
Moyofolkets efterlevonde med en 2000-örig
kultur bokom sig, De explooteros nu ov
USA, företrött fromförollt ov den storo trus-
ten United Fruits, Sjölvo londet ör rikt och
öges till störsto delen ov 22 korrumperode
fomiljer, men befolkningens nöd ör gröns-
lös. Anofolbetismen ör oerhörd, pö sino håll
90 procent blond mönnen och 96 procent
blond kvinnorno. 74 procent ov bornen går
ej i skolo.

Kvinnorno ör förslovode, men mångo del-
tor i gerillon, möngo dödos, möngo torte-
ros till döds.

Mme Cezo Noborooui från Egypten före.
sloE ott KDV skulle skicko en undersök-
ningskommission för ott studero följderno
ov lsroels ongrepp.

I Moli står kompen mot onolfobetismen
på dogordningen. KDV onordnode dör ett
seminorium för bornens uppfostron som vo-
rit till god hjölp.

Det hör vor någro oxplock ov de cirko
100 delegoternos onföronden. Konske bor-
de jog hellre volt blond de möngo intres-
sontc tolen frön mero nöroliggonde lön-
der, Men hor vi öndö inte ollo en stork
könslo ott det inte ör i Europo uton i Syd-
östosien, Mellersto Ostern, Afriko och Lo-
tinomeriko som vörldens öde ovgöres?

Evo Polmcer

Rödsmötet i Prog. I mitten ov frömsto roden KDV:s nyo generolsekreterore, Cecile Hugel,
Fronkrike. Pö hennes vönstro sido Phon Thi An, Nordvietnom"
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AKTUELLT

Deklaration i uardande Manligt kuinnligt

Irlli:s generalförsamlings sociala utskott
dryf tadc ett textutkast till en deklara-
tion om avskaffar-rde av diskriminering
mot kvinnor. Professor Wahlund mot-
satte sig för svensk räkning de änd-
ringsförslag som tenderade att uttunna
dek larationen eller kan verka sorn ur-
säkt för ett fördröjande av arbete på att
avskaffa kvinnodiskrimineringen.

(DN 6.10.67)

MARIE CURIE

Dcn 7 novernber 1862 föddes i Warsza-
wa Marie Sklodowska, Marie Curie, det
första stora och alltjämt det stör-
sta - namrlet bland kvinnliga kemister
och fysiker. Vi l{r'iunor hoppas i nästa
års första llummer få berätta mera om
henne för att värdigt högtidlighålla det-
ta enastående hundraårsminne.

Europeiskt samarbete

Gunnar Myrdal talade 11.9.67 i Buda-
pest on'r öst-västliga ekonor.niska förhål-
landen i Europa. FIan nämnde bl. a.

"det egendomliga faktum att alla de

västliga organisatiorlerna tydligen utan
tvekan kirllar sig 'europeiska' ..." Om
EE,C sade han att "det är ett klart histo-
riskt faktunl att det byggdes upp med
djupast sett avsikten att nå politisk en-
het n-rellarr rnedlemsländerra. De t iir
också ett faktum att beho\ret a\r irrrikt-
nir:rg pi politisk enighet motiverades
med bchovet av att skapa ökad styrka
mot kommunism i allniänhet och sär-
skilt rrot de kommunistiska länderna i
Osteurropa . . . När lrörenta Statema la-
de hela sin tyngd bakoi-n EEC:s skapan-
de . . . så var det öppet angivna skä-
let . . . att EEC skulle bli en grundvai
för den västliga nilitäralliansen NA-
TO . . ." Längre fram säger han att "ett
land sorr det rika, icke blockbundna
Sverige skulle definitivt ej yara berett
att offra sitt absoluta oberoende i han-
delsfrirbindelserna med östlär-rdcrrlA . . ""

Mer om CIA

" . . . Vad rnan därerlot inte ur-rder någ-
ra förhållanden skall räkna med är etr
erkännande från CIA:s sida. Ett syste-
n'ratiskt förnekande av varje ingripande
ingår i själva mönstret för organisatio-
nens verirsan-rhet. Den 'öppna diploma-
ti' som en gång var ett speciellt ameri-
kanskt önskemål har av CIA drivits till
sin yttersta motsats." (DN 17.10.57)

Nina Popova i Norge

Som gäst hos samfundet Norge-Sovjet-
unioncn sade Nina Popova att det nu
fir-rns 28 procent kviirnor i FIögsta Sov-
jet (därav 4 kvinnor i Presidiet 1,966).

Hon sade även att man planerar plats
for 18 miljoner barn (iru 9 milioner) i
daginstitutioner är 1,970.
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" . . . I)en modcrna uppfattningen att
enkönade varelser även normalt har en

dubbel horn-ronbildning och alltså ej år
absolut enkönade år av stort intresse.
Eftersom det normalt finns erl absolut
skillnad n-rellan män och kvinuor i fråga
orn fortplantningsorgan och en betydan-
de skillnad i fråga onl utseende, är man
ber-rägen att överskatta den allmänna
skillnaden mellan de båda körren. Den
nuvarande vetenskapliga uppfattningen
stämrner i själva verket väl med den
praktiska erfarenheten som lär oss att
den nornrala mänskligheten inte ba.ra.

uppdelas i två kön utan också därinonr
rymmer en hel skala från dcn rnanligas-
te manner-r till den kvinnligaste kvin-
nal1. Mycket talar för att skillnaden
mellan individerra är större än skill-
naden mellan könen i allt vad som ej

angår fortplantning. . ."

(Andrca Andreen: Underainting i
scxualhygicn. Tidcns f örlag 1942)

"... Alltså: vi har velat påpeka, 1) att
kvinnor sinsemellan är lika olika som
män är sinsemellan, 2) att skillnaderna
mcllan individerna inom vardera könet
i många avseenden är större än skillna-
den mellan könen, 3) att en hel del av
det som man förr trott vara "medfött"
manligt resp. kvinnligt har visat sig
vara inlärt..."

(Eaa Moberg: Tidningen. \1i,
nr 42 1967)

f ämställdhet

Ar-rnika Baude i DN t9.9.67:
"Bästa sättet att införa jämställdhet:

slopa den ömsesidiga försörjningsplik-
terl i älitenskapsrätten. Då får varje
vuxell människa ett ekonomiskt ansvar
för sig själv och det blir i alla fall inte
sanktionerat i lag att man kan låta nå-
gon annan försörja en livet igenom."

I DN:s ledare 16.1,0.67 står det att
arbetsliraftundersökningen 1.966 redovi-
sade 45.000 män och ca 1,4 rniljoner
kvir-rnor som på grund av "arbete i eget

hushåll" inte ingick i arbetskraften.



Fakta Framtid

Den 3 oktober lgeZ hölls i Folkets hus

i Stockholm en konferens under titeln
"Fakta - Framtid". Den var anordnad
av arbetsmarknadsstyrelsen och arbets-
marknadens kvir-rnonänrnd. Ordförande
var riksdagsledamoten Sigrid Ekendahl.

Man ställde två frågor: vad kan gö-
ras för att

1) avlägsna de hinder som spärrar
vägen för kvinnornas likaberättigande
på arbetsmarknaden?

2) sakra sysselsättningen för alla som
vill och kan ta arbete?

Frågande var en akademiker, Görel
Sävborg-Lundgren; en fackligt verksam
typograf, Mats Jansson; en personalchef
och f. d. lärare, Georg Uggelberg. Sva-
rande var representanter för LO, SAF,
TCO, AMS och SACO.

Ordföranden fastslog liksom AMS:s
Bertil Olsson allas lika rätt till arbete
oberoende av kön. Ingen av de övriga
svarande hade något att invända mot
denna sats. Man hade knappt trott att
samtliga representanter för organisatio-
ner skulle vara så radikala. Det rådde
även enighet om att småbarnsföräldrars
ansvar för hem och barn var lika stort
och av samma slag för båda föräldrarna.
Denna högst moderna inställning sam-
manhänger utan tvivel med bristen på
arbetskraft och man kan frukta att någ-
ra skulle sväva på målet om läget på
arbetsmarknaden vore ett annat.

Principiellt klart kvinnovänlig var
SACO-representanten Bertil Ostergren.
Han motsatte sig att äktenskapet be-
traktas som en kvinnans försörjnings-
inrättning. Han önskade ett köns- och
civilståndsneutralt skatte- och socialför-
säkringssystem. Han talade för service-
anordningar och kollektivhus i kommu-
nal regi. Han ville ha möjlighet till del-
tidsarbete för både män och kvinnor.

När man hört alla dessa fördomsfria
organisationsrepreselltanter - även at-
betsgivarföreningens Giesecke - frägar
man sig hur politiker, icke minst ledan-
de socialdemokrater, kan vara sä rädda
för t. ex. skattereformer. Alla vet dock
att samhället skulle tjäna pä aw flera
kvinnor kom ut i produktionen. "Kvin-
norna är inte en reserv utan en resurs".
sade AMS:s generaldirektör.

Nu är det meningen att konferensen
skall upprepas över landet med lokala
frägare och svarare. Deltag i dessa kon-
ferenser !

Sannolikt kan man i detta samman-
hang få den skrift om Kvinnan i Sve-
rige, vilken sammanställts av Arbets-
marknadens kvinnonärnnd som konfe-
rensmaterial. Den har en mängd intres-
santa siffror och en bra litteraturförteck-
ning.

it'.:?

0m ömhet mot barn
Ulf Boethius kritiserar i DN 21.10 1.967

en arcikel om psykologen Lorenz av E.
Fabricius. Denne påstod att ömhet mot
barn utlöses lättare hos kvinnor än hos
män. Boethius säger att kvinnan kom-
mer att ha möjlighcr :rtt slösa ömhet på
barncn även i ett samhälle där hon är
jämställd me'd mannen på arbetsmark-
naden . . . "Vi vet redan av undersök-
ningar att det intc är kontaktens kvan-
titet utan dess kvalitet som är avgöran-
de för barnet . . . Psykologerna har
kommit underfund med att fadern är
lika viktig för barnets utveckling som
modern. . . Vem vet, måhända skulle
världen bli en smula fredligare om fa-
dern ägnadc sig lite mera ät att shöta
barn och sålunda ändrade sin könsroll
i kvinnans riktning samtidigt som hon
övertog en del av hans? . . ."

Födelsebegrä nsning
i lndien

frön fomiljeploneringsklinik.

I september 1,967 meddelar UPI att fa-
miljeplaneringskampanjen skall distribu-
era 5O0.OO0 flygblad med slagordet "två
eller tre barn räcker". Flygbladen är
tryckta på engelska och hindu"

I DN 27 .9.67 meddelas att förbere-
delser pägär för att distribuera 50.000
transistorer till män som självmant har
anmält sig till sterilisering. Indiens be-
folkning växer med 13 miljoner indi-
vider per är.

Uårt behov au seruice
I nr 2 och nr 7 1967 har VI KVIN-
NOR tagit upp frågan om kollektivhus
och om service i bostadsområden. In-
tresserade läsare kan få yttcrligare in-
formation om dessa frågor i nr 1,9 1,967

av tidningen Fackföreningsrörelse,n
(rekvireras från LO, Barnhusgatan 18,

Stockholm C). Numret innehåller bland
annat artiklar om service i bostadsom-
råden och om danska kollektivhus för
"vanligt folk". Bland författarna märks
Dick U"rban Vestbro, Gustav Persson,
Ingrid Jussil, Camilla Odhnoff, Sune

Jussil och Lena Larsson.

Galleri
PATAMEDES

- det nya galleriet i gammal
kwltwrmiliö.

IJ tställningar da modernt
måleri och skulptur.

Kåkbrinkcn 14, Stockholm C
(Gamla Stan)
Tel. 20 15 06

KAOS
i Gamla stan

är cn visrcstaurang sor11 Saga Sjöberg

öppnat och som blivit ailtnrer populär

för sitt goda k<;k och sin ljuvliga atnro-

sf är nrcd sång och rnusik.

Oppet kl. 19.00-24.00

Ircstr'åning

äHfi
Srora Nygaran 2l - Telefon 20 58 86
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Han $om kom fram

Kojen i Yokohomo vor överfull med mön-
niskor nör Yowoto Moru löngsomt lode ut
och förtöjningorno slöpodes in genom vott-
net.

Kvinnor vinkode med nösdukor och tor-
kode töror, born klöngde i deros kjolor. En

gosse pö kojen ropode: Poppo, poppo!
cch en mon pö böten lutode sig långt ut
över relingen och svorode: - Kyss mqmmo
frön mig !

Och pojken ströckte upp ormorno och
kysste en ung kvinno som log med onsiktet
översköljt ov gråt.

Jog försökte upptöcko någon bekont i

folkmosson pö kojen, men förgöves, Ingen
visste ott jog reste hem, kollod ov min tid-
ning. Mon vöntode krig.

Böten vor full ov missionörer, som också
hemkollots - kotoliker, metodister, boptis-
ter, kongregotionolister.

Jog kom ombord i sisto stund och stod
kvor vid relingen tills kojen med dess bro-
kigo folkmosso, Yokohomos smö hus, de
blå bergen och Fujis vito köglo i bokgrun-
den försvunnit eller förminskots till en
skuggo vid horisonten. Hovet svollode
grönt omkring det joponsko possogerorfor-
tyget. Nör jog såg mig om hode ollo med-
possogerorno försvunnit till sino hytter eller
fostnot i boren. En endo vor kvor, en myc-
ket gommol herre som sott i en döcksstol
med benen insvepto i en filt. Hon blinkode
vönligt åt mig och so: - Det vockro vödret
lör stå sig nögro veckor. Vi hinner from
till Amerika före vinterstormorno. Fost
utonför Koliforniens kust ör det olltid gro-
pigt...

Jog stonnode ett ögonblick och so:
För mig gör det ingenting med lite sjö-
göng, men jog hoppos det bösto för mino
med po ssogero re.

Gubbcn hötte med fingret emot mig och
muttrode: - Akto er, unge mon - vor inte
så söker!

Antligen gick jog för ott uppsöko m,in

)',

nouell au

Gunhild Tegen

hytt. Förvånod och förorgod fonn jog den
stöngd och tydligen upptogen. Jog hode
mitt nummer pö biljetten och ömnode just
vöndo mig till steworden dö dörren öpp-
nodes ov en öldre dom som förgrymmod
frögode: - Vod menor ni? Det hör ör völ
m in hytt, eller hur?

- Jog tvivlor pö det, svorode jog. - Se

hör ör mitt nummer. , .

Jog visode henne min biljett. Hon tog
from sin vösko och grövde efter sin egen
biljett. Jog såg genost ott hon togit fel
pö höger och vönster. Hennes hytt möste
liggo exokt mitt emot denno, pö båtens
ondro sido.

- Jog ör missionör, ursöktode hon sig
och börjode plocko ihop sino tillhörig-
heter.

- För oll del, jog kon liko görno to den
ondro sidons hytt - den möste voro precis
lik den hör, so jog medgörligt. Vorsågod
och bo kvor hör!

Jog fick stewordessens hjölp ott hitto
den ondro hytten, som skulle bli ov sö stor
betydelse för mig.

Nör Yowoto Moru gick under tröffodes
hennes bobordsido ov de försto bomberno.
De som bodde pö den sidon hode ingen
chons ott överlevo, Ingen ov oss hode sto-

ro chonser - men tock vore bytet med den

förnörmode missionörskon kom jog ott bli
kvor i livet ön en tid.

Det vor pö tolfte dogen dö vi nörmode
oss Koliforniens kust som vi blev onfollno
ov flyg, Krig hode brutit ut sedon vi den
femte december posserode Hovoji. Den

sjunde onföll joponerno Peorl Horbor -
och pö vöstkusten blev mon hysterisk ov
frukton för ett onfoll pö de storo stöderno
Son Froncisco och Los Angeles. Livbölten
hode delots ut till ollo possogerore sö

snort telegrom kommit med krigsbudet.
Yowoto Moru vor ett joponskt fortyg, ollt-
sö fientligt, men vi hoppodes och trodde

ott rederierno skulle vorno militören ott
det fonns omerikonsko medborgore om-
bord och ott fortyget skulle få gö from till
Los Angeles och beslogtos dör.

Sö blev det inte, tyvörr. Jog hor ett ore-
digt minne ov min komp i vottnet med oljo
och eld och ett berg som nörmode sig. Dör
upphörde mitt tönkonde och jog voknode
i en ny hytt, enklore ön den jog nyss hoft.
Berget vor ett omerikonskt krigsfortyg som

voktode Koliforniens kust - och till detto
fortyg hode jog röddots ov utsöndo liv-
båto r.

Nör mino brönnskodor blev omlogdo pö

operotionsbordet hörde jog mig sjölv skri-
ko - det vor otöckt. En ung mon stock en

sprutspets i o rmen pö mig och jog blev
tyst.

lnstuvod i en koj ötervönde jog oupp-
hörligt till den sjunkno joponsko böten.
Vor de ollo dödo? Nej, nej, de levde, jog
såg dem tydligt - jog tolode med dem -
jog sott i boren med en ung norrmon som

drock whisky som votten - hon skulle slöss

för Norge och hode hindrots ov ett nesligt
fredsslut och nu skulle hon fortsötto i Ko-
nodo. - Du skulle ho sett vilko gomlo lik-
kistor vi flög, so hon, och sö möngo tyskor
vi gjorde ov med . . . Nu sko jog få böttre
doningor ott flygo med - och löro ondro -
men inte i Norge, inte ön på lönge...

Och dyster grep hon gloset.

Jog diskuterode med en metodistpostor

- vor hon också borto nu? Hon retode mig
med ott Försynen vor g o d och sög efter
vorj: sporv som föll till morken - men jog
pöstod ott den vor fullstöndigt likgiltig för
vorje pilot som föll ... Vi vor precis som
myror som mon trompode pö.., Hon vor
foderligt vönlig - och nu ör hon konske
död.,. Jog borde inte ho blivit org.,.

Me.st tolode jog med den tyske profes-
sorn, flykting frön Berlin. Vi sott i döckssto-
lorno och jog lyssnode. - Nör de löt Rq-



thenous mördore löpo, då skulle vi hoft
vett ott rymmo föltet. Men vi ölskode Ber-

lin. Dör fonrrs den logom förgiftode luft
som vi kollode kultur. Och vilko kvinnor!
Jog vor ekonomisk expert och umgicks i

de högsto kretsor. Ach, welche Frouen !

Schön und spirituell - und ein wenig leicht-
sinnig... Det vor med nöd jog kom över
grönsen, hode dröjt för lönge... Hor ni
hört tolos om Vorgo? Ett stort nomn på sin
tid - iEuropo, Nu iMoskvo - hon gov sig
ov i tid. Jog höll föredrog i Moskvo - vid
universitetet - men ville vidore till USA. -
Bolsjevik ör jog inte, fost jog tog emot
hjölp ov en f d kollego. Också i Tokio höll
jog föredrog... Dör so de ott kriget snort
skulle kommo... Synd pö de ungo dokto-
rerno , . ,

Jog sott i motsolen med den ungo norsko
kvinnon med två smö döttror. Hennes mon
vor officer i norsko orm6n i Konodo, flyg-
skolon kollod. Stockors små flickor - nu
finns de nog inte mer - och deros poppo
vöntor förgöves.,.

Mitt inne i mino syner kom en doktor och
tog pulsen. - Feber, so hon övertydligt.
- Fyrtio groder - det gör nog bro . . .

- Ar ingen röddod mer ön jog. fick jog
from.

- Mycket möjligt, vet inte . . .

- Den joponsko böten vor en possoge-
rorböt. Vorför onfölls den?

- Ä, de hor ofto comouflerode hondels-
fortyg ute, Mon vor rödd.

- Vi vor flero omerikoner ombord.

- Beklogor. Mon gjorde sökert ollt för
ott röddo dem . ..

Dör lög jog ensom mitt i en feberdim-
mo som dolde plågorno. Den dör unge
monnen som bett bornet kysso mor - vor
hon också död? Olidligt ott voro ensom
röddod. - Jog skömdes som en desertör.

En dog flyttodes jog ,pp i överkojen -
det skulle kommo en potient till i hytten.
Mon bor in en figur som sög ut som en

mumie och lode honom i underkojen. Jog
kunde inte se honom mer.

Pö notten hörde jog orden "Welche
Frouen" - och höll honden för munnen ov
skröck ott jog börjot tolo tysko i yrseln.
Nösto dog fick jog veto ott det vor pro-
fessorn som låg i underkojen. Hon hode le-
got i en onnon del ov det storo fortyget.
Nu visste jog ott åtminstone e n blivit röd-
dod jömte mig.

Men jog önskode ott det vorit den unge
missionören eller norrmonnen. Professorn
vor gommol, tönkte jog. Jog unnode inte
de gomlo ott levq nör så möngo ungo mös-
te dö. Och jog könde ogg mot postorn som
sogt ott försynen befottode sig med oss,
Som journolist hode jog fler motbevis ön
jog hode bruk för. Den högo feberns deli-
rium hode gett rum för en löttore febers
retlighet. Hur kunde desso missionörer tro
pö Gud i sin dödsstund i de brinnonde vå.
gorno ?

Jog retode
nuft, och nör
gumentero.

- Tron ör

upp mig över mönskligt oför-
doktorn kom börjode jog or-

som morfin, sode hon lugnt.

Vi hör alla hä...

Utgiven av Rådet för social infor-
mation med representanter f ör
LO, TCO och Folksam.
Ny aktuell upplaga med 1967
års uppgifter och siffror
5:e upplagan, 4252e tusendet.

Skaffa den redan idag !
Finns i bokhandeln och på Folk-
sams kontor. Du kan ochså rek-
virera den genom kupongen i den-
na annons.

Pris endast 5 kr.

I

; 
Postadress: .....................

1i.'J

..boken som håller
reda pa våra

me dborgerlig a r ättigheter
På ett enkelt och lättbegripligt
språk reder den ut de ofta inveck-
lade reglerna inom socialförsäk-
ringen. Boken redogör också för
bostadspolitiken, familjepolitiken
och arbetsmarknadspolitiken.

Ett omfattande register gör att
man lätt hittar svaren på frågor
som: Vilken sjukpenning får jag?

Vad gör jag vid yrkesskada? Vad
ar pensionsgrundande inkomst?
Vem kan få bosättningslån? Hur
länge får jag studiehjälp?

I srnam till Folksam, Fack, Stockholm 20.

av Vår Trygghet och emotserJagvillha....ex
följande adress:

inbetalningskort under

Namn:

Adress:



Den dövor smörtorno, för tillföllet, Vi kon

inte redo oss uton bedövningsmedel.
Det löt bekont på nögot sött. Och för-

ståndigt, Jog lugnode mig och försökte

sovo.

En dog kort före jul bors vi pö böror i

lond på Hovoji. Vi lodes in på ett sjukhus

i en polmlund nöro universitetet. Jog kun-

de senore linko till biblioteket och hömto
böcker åt oss bödo. De vönligo kvökorno,
som skötte oss sö omosrgsfullt, gjorde oss

frisko. De retode mig inte till uppror, tvört-
om. Deros lugn och godhet gov mig tro pö

mönniskon och en vönlig instöllning till de-
ros Gud.

Allt vor skönt. Bergen och hovet. Pol-

merno, sö enkelt skopode. Bonon- och

ovocodoplontogerno, stoden Honolulu med

dess glodo befolkning . . . Livet börjode
pocko på en fortsöttning också för mig.

Min tidning gov mig telegrofiskt uppdrog
ott skrivo om mino upplevelser. Jog skrev

min story, enkel och sonn som hör, Men
det dög inte. Den skulle utbroderos - och

så fick jog to bort funderingorno om Gud
och likoså professor "Welche Frouen". An-
nars skulle tidningen göro det sjölv.

Då sjönk dimmon undon som insvept ske-

endet och jog sö9 med ny klorhet ott jog

inte kunde gå med på ott tjöno holvlög'
ncn. Jog sotte mig upp i söngen och skrev

ett telegrom ott jog tog tillboko min be-

skrivning. Jog kon höro deros skrott - de

behöll den och gjorde om den efter behog.
Bilogo: en stor check.

Det vor då jog beslöt ott gå ifrån inte
boro min plots uton helo mitt forno liv.

Antogligen skulle jog snort få kollelse till
orm6n, Efter kriget skulle jog börjo ett nytt
liv - helst på denno sköno ö.

Veckorno gick, och det visode sig ott
mitt vönstro ben vor grundskodot. Knöt vor
stelt och foten behondlodes med en serie

operotioner. Tidvis kunde jog voro uppe
gipsod och holto mig from, Doktorn för-
sökrode ott jog skulle bli orbetsför, fostön
knoppost som soldot.

Desso veckor då jog under sömnlöso

nötter låg dör ensom med min vörkonde
fot, gcv mig chonsen ott tolo ollvor med

mig sjölv.
Beslutet ott börjo ett nytt liv hode kom-

mit som en ingivelse, plötsligt men öndö
med en hemlig motivering bokom s,ig. Un-
der den löngo sjukhustiden blev jog med-

veten om mig sjölv. Jog hode blivit hejdod
på vögen och tvingod ott tönko.

Konske hode det öndö inte klornot sti

tydligt för mig om jog inte råkot i konflikt
med tidningen. Jog såg hur jog missbru-

kot mitt yrke. Ur den verklighet jog sode

mig skildro, plockode jog ut sensotionello
o'etoljer som jog överbetonode. Verklighe-
ten förvreds och kröngde över öt oson-
ningens håll, Vorför gjorde jog så? Av iver

ott få höro ledningens och publikens hejo-
rop! Denno publik som det vor vör uppgift
ott ourpphörligt klio under hokon.

Mon telegroferode ott den bekonte
skrotmiljonören Crom-Crom vorit med pö
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båten och bod mig göro ett portrött ov ho.
nom. Jog röknode ut ott det måste ho vorit
den gomle monnen med filten om benen
som jog senore inte såg till under helo re-

son. Vod skulle jog sögo om honom? Just
vod jog sett skrev jog. Det vor för litet. Hon
hode vunnit en impopulör ryktborhet ge-
nom ott söljo jörnskrot till Jopon. Av detto
jörn gjorde joponerno ponsorbötor, jogo-
re, undervottensbötor - och börjode krig
med USA. Allo visste ott vi sålde jörnskrot

till Jopon, men ingen hode velot stoppo
det dörför ott det gjorde oss, dvs. vöro mil-
jonörer, ri kore. Crom-Crom vor boro en ov

dem. Hon vor död nu. Jog kunde inte klöc-
ko mer om honom.

Kotostrofen hode togit bort lusten och
dörmed förmågon ott skrivo. Stölld inför
döden hode jog genomskådot mig sjölv,
mitt yrke, helo mönskligheten, Jog kunde
inte öndro vore sig mönskligheten eller yr-
ket, men konske kunde jog öndro mig sjölv.
L.iksom de onspråkslöso kvökorno kunde
joS i stillhet ögno mig åt enkelt orbete
som inte krövde en fortskridonde förflock-
ning ov min sjöl!

Jog hode iblond med ovund skelot på de
skrivore som i lugn och ro knåpode ihop
kulturortiklor eller politisko onolyser. Men
sjölv sott jog fost pö nyhetsovdelningen,
dör en soks vörde groderodes sö oppöt
vöggorno! Nyhetsvörde! För en nyhet som

imorgon ör vördelös kon vi idog bryto
nocken ov oss. För en n y h e t får lödigo
kunskoper stå tillboko. Jokten efter desso
nyheter, som inte ens olltid ör pålitligo, hor
blivit en kultursjukdom . , .

Nu hode en omskokonde upplevelse
knöckt nrig - och ryckt bort grunden för
min hittills så sjölvkloro tillvoro, En mon
uton ormor hor svört ott skrivo moskin -
men en journolist uton övertygelse om "ny-
heternos" vörde hor vorken hönder eller.
fötter i yrket, Jog hode förvondlots som ge-
nom en religiös omvöndelse. En chock kon
iblond ge en blind tillboko hons syn. 5å
hode jog fått igen min noturgivno förmö-
go ott urskiljo det vösentligo. lnför döden
ser vi böttre vod som ör vört ott levo för!

Månoderno gick, vi vor fromme vid som-
moren . . . Kriget bullrode omkring oss och
mångo soldoter sög med ovund pö min
storkt holtonde göng.Lyckligo ost, tönkte
de hemligt, hon slipper...

Jog hode skoffot mig en stugo inte löngt
från mino kvökorvönner och en jordbit dör
jog skulle odlo bononer och onnot nyttigt.
Jog hode också skoffot nöt för ott sjölv
kunno dro upp min dogligo fisk, Min fot
vor hoploppod, mitt knö vor rokt, och min
plönbok snort tom. Men jog sög mot from-
tiden med tillförsikt.

Professorn som gått igenom mångo on-
siktsoperotioner börjode ocksö voro fördig
för fortsöttning. Hon och jog diskuterode i

oöndlighet. Tur för mig ott jog fött en kun-
nig och intelligent komrot i olyckon. lblond
kom jog ihög hur jog missunnot honom li-
vet nör just hon blev röddod - och jog
skö mdes.

Hon sott en dog ute under polmerno
och börjode som vonligt med sino invönd-
ningor mot mitt beslut ott stonno pö Ho-
voji.

- Du inbillor dig völ inte ott du onvön-
der din begövning böttre med fiske och

ökerbruk, sö otrönod som du ör!

- Nej, jog vet, jog ör trönod till skrivore.

Jog vill också fortsötto ott skrivo - men in-
te s. k, nyheter uton sonningor som jog sett

eller sjölv tönkt ut, Kotostrofen hor gett
mig en svidonde lust ott ovlöggo vittnes-
mö1, obedd och ocensurerod. Inte löggo
tillrötto efter redoktionens eller publikens
förmento smok. Egentligen ör vorken re.
doktörer eller publik så dummo som det
ser ut - liksom kvinnorno hor böttre för-
stånd ön mon kon tro nör mon ser mode-
kungornos kreotioner. Men - det skoll
så vo ro! Jog hor lönge nog tjönot gu-
dinnon mossuggestion, nu skoll jog levo

enkelt, skrivo och tönko enkelt om det jog
funnit gott och sont för mönniskorno, Om
jog kon..,

- Du kommer inte ott fö tid ott skrivo

om du sjölv skoll orbeto för ditt uppehölle!
Snort kommer du ott ovsky fiske och bo-
nonodling !

Jog skrottode. - Du vet inte hur lite jog

behöver! Hör i detto ljuvligo klimot behö-
ver jog inte ens klöderl Och böcker finns
på universitetsbiblioteket. Och tid ! Tönk

boro på ott jog slipper telefon! Du borde
stonno hör och delo min fisk!

- Änej tock! Jog hor ju hustru i New
York - hon reste dit i tid - mycket klokore
ön jog. Och hon hor röddot sitt kopitol!
Hon vöntor mig - jo, nu hotor hon rent
ov ott hömto mig hör. . . Men jog hor sogt
ifrön det - i desso forligo tider...

Jog könde hur hon gled bort frön mig -
in i sino gomlo spör. Jog hode fött mitt liv
på nytt för ott börjo om - men hon ville
onvöndo återstoden ov livet pö sommo

sött som förut . . . Jojo, hon hode konske

ett böttre yrke , , .

Vi tog ovsked på flygplotsen nör hon

reste. Hon vågode inte to böt ön en gång.
5å slopp hon ocksö se tornet vid homnen
med dess h jö rtligo lyso nde hö lsn ing

A lo h o - tock och völkommen åter!
lvrigt skyndode jog hem till min lillo vit-

kolkode stugo blond polmerno. Jog skoll
sötto upp en bokhyllo som jog köpt i Ho-
nolulu. Utonför huset hönger mino fiske-
redskop. Om en stund skoll en ung fiskore
kommo och löro mig hur mon kostor ut nöt
med utsikt ott fö nögot i det. Bononplon-
torno vöxer i fino roder neröt stronden -
de skjuter upp med otrolig fort. Jog kön-
ner mig som en korsning mellon Robinson

och Rousseou, En svog löttnod över ott kul-
turens frestelser lömnot mig på sommo
gång som professorn dorror exolterot in-
om mig. Hon v o r för gommol - som en

rökore eller olkoholist som inte hor den
fysisko möjligheten ott börjo om och kosto
ut sino nöt som mönniskofiskore.,,

Nu hörs steg pö gruset - det ör Monio
som kommer.

Mitt nyo liv börjor,



Luften ui andas
referat au Edith Andrdasson

På morgonen den 26 oktober 1949 ficir
invånarna i den lilla staden Donora i USA
en dödlig varning från luften. När folk
gick till sina jobb på morron låg en tung
dimma över stan och blev hängande kvar
i den stillaståendel uften. Fabrikerna och
bilarna fortsatte släppa ut rök och luften
blev allt tjockare. Små partiklar började
dala ner och täcka husen, trottoarerna och
gatorna. I beläggningen satte bilar och gå-
ende tydliga märken. Inom fyrtioåtta tim-
mar hade sikten blivit så dålig att folk fick
svårt hitta hem.

Donoras läkare fick snart ta emor en
massa människor. De hlagade på att de
hade svårt att andas, att halsarna var så-
riga och att de kände kväljningar. De kom
metl rinnande näsor och svidande ögon. In-
om de närmaste dagarna, innan ett ordent-
ligt regn hade sköljt luften ren, hade näs-
tan hälften av den lilla stans invånare bli-
vit sjuka. Tjugo rnänniskor dog, och en
mängd hundar och katter och fåglar dog
av dimman.

Meteorologerna fann vid sin unclersök-
ning att dimman hade orsakats av att luf-
ten i skikten ovanför den luft, som var
närmast marknivån, hade blivit varmare än
luften närmast marknivån. Ilenna tempe-
raturomkastning kallar de "inversion". Då
hindras normal luftcirkulation. I normala
fall stiger den varmare luften nere vid
marken uppåt och "vädrar ut" förorening-
arna. Denna gång fungerade varmluften i
det högre luftskiktet som ett lock som
effektivt stängde inne alla luftföroreningar-
na. Sådana inversioner är inte något nytt,
men nu stod det chockerande klart för
hälsovårdsmyndigheterna i Donora att så-
dana dimmor utgör ett dödligt hot mot be-
folkningen i samhällen med växande indu-
stri- och luftföroreningar.

london

Detta fick London en allvarlig pämin-
nelse om den 5 december 1952. D& la sej
en dimma över staden. I början brydde
sig knappast någon orn den, vana som alla
var vid att andas "ärtsoppa", som de kal-
lar det. Men denna gång blev dimman
kvarhållen genom en inversion på samma
sätt som i Donora. Luften tiocknade allt
mer som den fylldes av röken från skor-
stenar, järnvägslok och bilar. Inom tre dar
var luften så tjock att londonborna inte
kunde se mer än en armslängd framför sig.
Bilister och andra fordonsförare måste sti-
ga ur sina åkdon och gå alldeles intill gatu-
skyltarna för att se var de befann sig. Po-
liserna satte på sig gasmasker. Sjukhusen
fylldes med fclk. Efteråt kunde luftvårds-
kommisisonen i London konstatera att un-
der de fyra dar som dimman varat, fyra-
tusen fler människor än normalt hatle av-
lidit. De närnraste två månaderna efter

dimman steg dödssif fran med ytterligare
åttatusen utöver vad som var normalt i
London för perioden.

Detta är bara ett par exempel på vad
som händer tid efter annan i världens indu-
striområden. Vetenskapsmännen beräknar
att tusentals personer dör årligen som en
direkt följd av förstörd andningsluft.

Barn Ieker i gasmask

Ett stycke utanför Tokio, i hamnstaden
Yokkaichi, är skolgårclarna som överallt
annorstädes fyllda av lekande barn. Men
deras skratt och stoj är dämpat av gula
masker, impregnerade med kemilralier som
ski'dd mot gasutsläpp f rån stans petroke-
miska industri.

I T'oliio måste trafikpolisenra gå till sina
stationcr varje halvtirnme för att andas ren
syrgas när de tjänstgör i s'r'årt iuftförore-
nade distrikt.

Vad är det för galet

med Iuften ?

Vad är det för luft som skadar eller dö-
dar människor, fräter upp statycr och ny-
lonstrumpor, drar f ärgen f rån husen eller
missfärgar husen och täcker gator och
trottoarer med giftig beiäggning?

Huvuddelen av luftföroreningarna utgörs
av stof tpartiklar .(mest sot) från bilar,
värmeanläggningar i [rostadshus, kraf tsta-
tioner och fabriker. Men luften innehåller
också giftgaser. I första hand kolmonoxid
(kolos) och svaveldioxid. Det allvarliga är
att de fasta smutspartihlarna slår sig sam-
man med giftgaserna. Gas, som på detta sätt
häftas vid partiklar tränger djupare ner i
lungorna än vad gasen skulle förmå av sig
sfälv.

Luftftiroren ingarna

övershrider landgränsenna

Hälsor-årdsrnyndigheterna i Lund rappor-
terade den 28 augusti i år att Lund, som
saknar stora smutsande industrier, har säm-
re luft än Göteborgs centrum. Detta in-
träffar när vindarna är sydvästliga. Då för
vinden med sig förorenad luft från indu-
striområdena i nordvästra 'fyskland och
Köpenharnn.

Att t1'skt sot kan förorena luften i Skå-
ne förstår man när man får närmare in-
formatr'cn om luftens beskaffenhet i Nord-
rhein-W-estfalen. Det finns fabriker i Ruhr-
områrlet som släpper ut ända till 400 ton
stoftpartiklar clagligen, och hemiska fabri-
ker sorn dagligen släpper ut 500 ton sva-
veldioxid i luften. Ruhr är ett av världens
tätaste industricentra. Myncligheterna i om-
rådet är så oroade över luften att de för-
bjudit rnotortrafik på vägartra i femton
distrikt vid extremt hög luf tnersmutsning
från industrierna.

Skador på växtligheten

Också växtligheten lider stor shada av
derr förorenade luften. Först går larverna
under, sedan träden och skogarna. "Nu
har r'ökskaclorna nått en såclan onrfatt-
ning", skriver dr Krebs beträf fande för-
hållandena i Nordvästtyskland, "att skogs-
hanteringen i vissa områden är omöjlig".
Svaveldioxiden påverkar fotosyntesen, and-
ningen och avdunstningen hos växterna.
Den rnedför torkskador, mlssfärgning, för-
minskad tiilväxtförmåga, barrbortfall, blad-
fliicliar" 'Irädens fröproduktion och frönas
livskraft blir störd och en naturlig åter-
växt {örsvåras eller omöjliggörs.

Skador på människor

För'orenad luf t, som shadar växter ska-
clar naturligtvis, som reclan nämnts, också
nriinniskor och djur, trots att dessa uthiir-
dar avsevärt högre koncentrationer av luft-
gifterna än växterna. Skadorna på männi-
skor ger sig främst tillkiinna i form av för-
giftningar i blodet, anemi, skador på lung-
orna, aptitnedsättning, kronisk bronkit,
huvuclvärk, nervositet, sömnlöshet, lung-
cancer och en ökad mottaglighet för in-
fektionsjsukdonrar. Enligt undersökningar
vid Leipzigs universitet kan också skador
uppträda på arvsanlag.

Maskinen är liksom
rr r I

mannrsKan en

syreförbru kare

Människan förbrukar för sin närings-
onrsättning ungefär en fiärdedel av syret
i inandningsluften. Resten andas hon ut
tillsammans med kväve och kolsyra. En
människas dagsbehov utgör cirka 5bO-700
liter syre.

En bilmotor förbruhar hela den syre-
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mängd den tar upp, och stöter, förutom
kolos, ut ungefär femhundra gånger så

nrycket kolsyra som en vuxen människa.
För en hundramilafärd förbnrkar en bil
onrliring 350 kg syre, vilket motsvarar vad
en människa ungefär behöver för sin and-
ning under ert år. Katastrofal blir dispro-
portionen i syrekonsumtion mellan männi-
ska och maskin om man till det adderar
det syre som den tekniska energiproduk-
tionen förbrukar. Och förbrukningen av
organiskt bränsle: kol, olja, naturgas, etc.,
bara ökar.

Uäxtligheten försvinner Ui måste garanteras

Syrefabriken naturen
Bortsett från luftförstöringen genorn in-

dustrin och bilarna utvecklar sig således
också själva syreförsörjningen till ett pro-
blem för sig. Huvudproducenten av syre
är det gröna växttäcket. Genom en stor-
artad process framställer växterna stärkel-
se och socker (mat) ur kolsyra och vatten,
rned solljuset som energikälla. Vid proces-
sen frigörs syre. Detta syre förbrukas av
människor och djur samt av maskiner, dvs.
vid produktion av teknisk energi. Skulle
vi nu bränna upp samtliga bränslen: kol,
olja, rraturgas, torv osv. som finns på jor-
den skulle heia den syremängd som före-
kommer i luften gå åt till att underhålla
förbränningen. Ty under loppet av årmil-
ionerna har, under hand som växtligheten
utbrett sig på jorden, luftens kolsyra ta-
gits om hand av växterna, medan syre bil-
dats och anrikats. En stor del av de pro-
duhter, som byggdes upp under dessa långa
tidsryrnder lagrades i form av organisht
bränsle (kol, olja etc.). Syreproduktionen
var således större än syreförbrukningen.
Detta var också en förutsättning för att
högre levande varelser överhuvud taget
skulle kunna uppstå och existera på jorden.

Att bryta ner dessa organiska fossila
bränslen skulle ta samma oerhörcla mäng-
der syre i anspråk som frigjordes då de
byggdes upp. (Det är denna nerbrytning
sorn pågår i dag.) Genom en okontrollerad
förbränning slår man in på en tillbaka-
gång. Att vi redan är på väg tillbaka be-
visas därav att luftens kolsyrehalt ökat
märkbart.

Sedan århunclraclen tillbaka har man kun-
nat konstatera ett mycket kraftigt bort-
tynande av grönområdena på jorden. De
gamla kulturstaterna kring Medelhavet har
nästan fullständigt förlorat sina skogar. I
Sydamerika, Australien och Nya Zeeland
har skogama skövlats för att lämna plats
åt betesmark. Några årtionden räckte för
att spola bort den blottlagda rnyllan och
ersätta den med ofruktbar öken. I Syd-
östasien har de förr så stora skogsarealer-
na gått tillbaka och utgör nu endast elva
procent av landytan. En kortfristig indu-
striell-kapitalistisk förstöring av de mycket
stora sliogsområden har ägt rum i östra
USA, där en järtelik träindustri ätit sig
in i ett en gång till synes outtömligt skogs-
område. Där gick skogsarealen ner till ba-
ra nio procent av den tidigare utbredning-
en.

Detta är fakta. Hårda, nakna tal. som
berättar om människans hänsynslösa fram-
fart.

Problemet är globalt
Under tiden stiger syreförbrukningen

snabbt. Med pipelines och petro-kemisk
industri står vi mitt uppe i olfeåldern. Den
teknislia energiproduktionen slukar ofant-
Iigt mycket mer syre än vad människorna
behiiver för sin andning. Försöker man sig
på en prognos över den kommande för-
brukningen av organiskt bränsle utifrån en
accelererande utveckling som hittills har vi
att se fram emot en oerhörd stegring av
den tekniska syreförbrukningen i hela värl-
den.

Bortfall av grönområden å ena sidan,
rye_d åtföljande minskning i syrepro-
duktionen; folkökning och ökad teknisk
energiproduktion å andra sidan, med sti-
gande syreförbrukning som följd, kommer
att leda till att underbalansen i svrehus-
hållningen småningom antar oanadö mått.
Då kan den plötsligt, trots det för handen
varande jiitteförrådet, bli en ödesdiger
tyngd i vågskålen.

rätten att andas
Dr Krebs avslutar sin artikelserie i Neue

Ziiricher Zeitung, som j^S här, tillsam-
mans med en artikel i Time gjort samman-
drag av, med att uppfordra den allmänna
opinionen att kräva radikalåtgärder för att
hejda luftförgiftningen och misshushållet
med luftens syreförråd. "Kostnaderna får
därvid inte spela någon roll"" skriver han.
"När det gäller människors, djurs och väx-
ters hälsa får affärsintressena stå tillbaka."
Han fortsätter: "Vi vet ännu mycket litet
om de många problem vi blir ställda inför.
Om man hade förklarat för femtio år sen,
att det skulle kunna uppstå brist på friskt
dricksvatten i Schweiz, atr badstränder
måste stängas kring de friska klarblåa alp-
sjöarna på grund av vattenföroreningar, el-
ler att staden Basel måste utsträcka sitt le-
tande efter vatten ända till Bodensjön och
Vierwaldstättersjön skulle man inte blivit
tagen på allvar, folk skulle ha lett medlid-
samt åt dessa påståenden. Några få årtion-
den har emellertid räckt till för att göra
frågan om friskt vatten åt den schweiziska
befolkningen till ett av landets mest brän-
nande problem. På samma sätt kommer det
att gå med luften om människorna, som
hittills, förstör de naturliga livsunderla-
gen. Faran ligger ännu i framtiden. .. Gör
den det? Står den hanske inte för dörren?
Under alla förhållanden hotar den genera-
tionerna som kommer efter oss. Naturen
är tålmodig. Men en gång kan hennes tåla-
mod ta slut. Då blir hon brutal. Låt oss
inte ställa naturen på för hårda prov", slu-
tar dr Krebs.

Ansvaret faller på vår generation. Det är
nödvändigt att varie människa, varje myn-
dighet blir medveten om faran. En första
åtgärd blir en omfattande och effektiv lag-
stiftning mot luftnersmutsningen. I långa
loppet kan nya energiformer, såsom kärn-
energi och elektriska bränsleceller ändra för-
hållandena på ett sätt, som är radikalt nog
att garantera människorna rätten att andas.

Edith Andrdasson

Litteratur
Utdrag ur artiklar i Times 27ll-67 och

ur en artikelserie i Neue Ziricher Zeitung
aug. -65 av överforstmästare dr E. Krebs.

Dagbok
Morgonen börior bro. Rut hor drömt om vod MO-
RAL iverkligheten ör.

(Hedningorno som icke hcrvq logen men dock
veto i sino hiörton vqd rött ör . . .)

Morol ör NATUR. Inte religion. Morol ör en in-
ifrån kommonde siölvklor och biudonde kroft ott
i det egno och det h e lo s intresse levo och låto
levo så ott mqn uppnår högsto form ov medve-
fenhet. Etik springer ut från noturen. Inte från kyr-
kor eller religiöso system. Men kyrkorno och de
religiöso systemen hor togit morolen på entrepre-
nod. Nör kyrkons onseende siönk till fölid ov dess
mqktmissbruk så siönk också morolens qnseende.
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r ! r (efter somtol med min vön Rut Adler)

Mångo mönniskor ufonför kyrkorno giorde miss-
toget ott identifiero kyrko med morql. Det ör fel.

Tog morolen ut ur kyrkon, och mönniskorno skoll
bli medvetnq om den etik noturen logt ner i deros
hiörton, de må vorcr religiöso eller inte.

Morol ör Siölvbevorelse. Morol ör Nödvöndig-
het. Mon finner den i den ströngq och miuko skön-
heten hos en blommo, hos ett tröd. Betrokto en
gång en ros. Betroktq den under begrundqn. Den
ör skön, funktionell och morqlisk.

I
T

Edith Andr6qs



Fortsöttning frön nummer 7

1X.

Tock och lov, nu ör vi snort i Kotose! Men
sö jog ser ut! Mitt hör ör rufsigt, och jog
toppode en sondol nör "påskjutoren" knuf-
fode mig ombord pö töget. De får onvön-
do helo sin kroft för ott få in oss ollo. Jo,

det ör inte deros fel. Nör jog so till "pö-
skjutoren" ott jog toppot min sondol, svo-
rode hon hövligt ott dussintols försvinner
dogligen iTokyo. Helt enkelt försvinner!
Boro - blir borto !

Det ör hörligt ott boro fö sitto i Kotose.
bussen efter min komp. Den stonnor nös-
ton vid vorje hörn så jog hor gott om tid
ott tönko igenom gårdogens höndelser,
Nej, jog beslutor ott jog inte skoll nömno
Tonsos nomn för Som - trots ollo de töror
jog gröt i gör kvöll. Hur skulle en omeri-
kon kunno förstö vorför min vön möste be-
gö brott? 5om bodde i det övergöddo Den-
ver medon tusentols föröldrolöso born öt
röttor, bestol lik och knivstock vuxno för
nögro poltors skull. Jog förstår vorför Tonso
blev Tonso. För jog vor i Hiroshimo efter
bomben.

" Ko -to -se !"
Jog bugor mig för chouffören till ovsked.

Jog öppnor min gröno solfjöder, hoppor ov
bussen och bestömmer ott gördogens hön-
delser för inte förstöro Soms fridog. Vor
det inte dörför jog övertolode honom ott
foro till hovet i morse, och lovode ott kom-
mo efter nör jog hjölpt Morioko-son ge-
nom denno pinsommo dog? Jog vill inte
ott Som skoll bli inblondod i vör Hiroshi-
motrogedi som hon blev för nögro år se-
don.

"Hej dör! Goddog på dej, Yuko!"
Som ör en lyckons ost! I hons lond gör

det on ott omf'omno folk offentligt. Jog
måste löto honom kromo om mig fostön
det ör oortigt ott öcklo folk genom ott öp-
pet viso sino könslor. Jog ölskor Som. Men
jog stelnor nör hon omfomnor mig, och
hon slöpper mig genost.

"Jog toppode min sondol," söger jog för
ott hjölpo oss över detto könslofullo ögon-
blick.

"Bry dig inte om det, Sporko boro ov
den ondro också," skrottor Som och dror
mig med sig till ett ov musselstånden pö
stro nden.

"Vi sko öto nögro klibbigo musslor, och
så sko vi vondro ner till hovet nör det blir
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mörkt. Jog hor ordnot olltsommons," söger
Som, och bestöller musslor och risvin i

sommo ondetog.

Hon strölor. Moedo söger ott lycko ör
iiko verklig som solljuset sjölvt och ott hon
en göng sög den strölo ut från en stor
pumpo. I dog strölor lycko från Soms sol-
bröndo bröst.

"Jo, jog hor orrongerot ollt," söger hon
igen. "Lömno ollt öt mig, roring."

Vod onnot kon jog göro? Monnen mås-
te bestömmo ollt. Jog tycker sö synd om de
vockro omerikonsko domerno som olltid
skiljer sig eller blir övergivno, som Soms
ollvetonde föstmö. Nör ollt kommer om-
kring, söger moster Motsui, sö tog det jo-
ponsko kvinnor tusentols ör ott löro sig hur
chormeronde det ör ott inte voro den som
bestömmer.

Nu hor det blivit mörkt. En ovtogonde
ougustimåne ör röd som ett övermoget
öpple, och ser ut som om nögon hode bi-
tit i den.

"Det dör ör O-Tsuki-Somo döruppe," sö-
ger jog till Som.

"En stilig flicko. Vi sko skålo för henne,
ö lskling."

Så vi dricker till den gyllene mönens öro
och Som ber mig ott sjungo för honom som
jog brukode göro nör hon vor inockorde-
rod hos oss i Hiroshimo. Skoll jog sjungo
en mönsöng? Att sjungo kommer ott hjölpo
mig ott ge utlopp för mino könslor, och
hindro mig ott spricko ov körlek.

"Rund, rund, rund -
som en tekopp . , ."

"Eller som ditt onsikte, Yuko," söger
Som, "Runt, runt, runt som min ölsklings
o nsikte."

Hon hjölper mig upp, Vöro ouppötno
musslor ser förebrående på oss, men Som
tönker inte på mot. Hon skyndor med mig
ned för stronden, löngt bortom motstånden
och de seno bodonde.

"Yuko, vi ör fromme!"
"Fromme?"
"Det hör ör vårt försto hem, roring! Tit.

to I Jog böddode söngen i eftermiddogs
och grövde en sondkudde för ditt huvud.
Ar det inte dogs ott löggo oss?"

Jog trycker kinden mot omerikonens orm.
Vid vottenbrynet hor Som ritot en bödd

med ett sondlokon och ett stort monogrom,

"V. \M." Yuko Willoughby? Jo, Yuko Willo-
ughby !"

"Vi hor just börjot hushållo så vi hor inte
mångo möbler," förkloror Som. "Boro en

söng - och det storo bodkoret dör ute.
Det störsto bodkoret i vörlden!"

Jog sjunker ned på sonden, Äh, sö mjuk
den ör! Som lögger sig bredvid mig, och
ser upp mot stjörnorno vilko lyckligtvis ör
våro endo vittnen. Hon fomlor efter min
hond.

"För ott sögo sonningen, Yuko, nör vi

kommer till Kolifornien så ör det ungeför
ollt vi kommer ott ho," söger hon. "En söng
och ett bodkor. Jog ör fottig. Och jog kom-
mer nog olltid ott bli fottig,"

Kolifornien ! Jog könner hur mitt hjörto
bultor och gömmer mitt onsikte med or-
men. Sko jog verkligen foro till Kolifornien

- som "Yuko Willoughby"? Vilket underligt
sött ott frio. (Men skulle inte våro ökten-
skopsmöklore verko liko underligo för en
vösterlönning. Tonken ott Som skulle ho en
medlore för ott gifto sig med mig ör för
komisk,)

Hon sitter upp, och dror upp mig ocksö.
Hon gör ett tecken ott jog skoll knöböjo
bredvid honom.

"Vod heter hon - den örode månen,
Yuko ?"

"O Tsuki Somo."

"O Tsuki Somo? Yuko, löt oss gifto oss
inför din joponsko måne. Virll du ho mig till
moke? Sög efter mig: jog tor dig till min
ökto moke, Som."

Moke! Nu förstår jog ott detto inte ör
ett omerikonskt skömt. Soms onsikte som
ör vönt mot mönen, ser ollvorligt ut, och
jog repeteror sokto.

"Jog tor dig till min öktonde moke,
Som,"

"lnte öktonde - ökto, Yuko, Jog tor dig
till min ökto nroke.

Jog börjor dorro. Men nör Som dror mig
till sig, gör jog motstånd. Jog löngtor efter
honom för mycket! Hon slöpper mig, och
jog ropor till, för det gör ont i kroppen ott
inte voro en del ov Som. Jog gömmer on-
siktet vid hons bröst. Sö hons hjörto bultor!
Eller ör det mitt eget hjörto jog hör? Jog
vet inte. Jog vet inte löngre vem som ör
Som och vem som ör jog,

:l :! :l
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Herre Gudl Gryningens vito hondduk her
torkot bort stjörnorno från himmelen, Vi
möste ho sovit i timtols i vorondros fomn.
lnnon Kot.ose voknor och rör på sig, måste
Som och jog ho gett oss ivög. Jog skokor
på honom försiktigt.

"Vokno," viskor jog i hons öro. "Vokno,
ölskling,"

Så noturligt detto "ölskling" låter! Det
ör försto göngen i mitt liv jog onvönt ett
körleksord eftersom de inte finns på vårt
språk. Hor mitt öktenskop gjort mig till en

omerikonsko så fort?
"Toxi-il" ropor Som.
Jog förebrör honom för hons slöseri, och

Som söger med ett brett leende ott jog re-
don tolor som en "hustru".

"Det ör bro," söger hon. "För vi möste
sporo ihop öt fomiljen som vi sko ho nör
vi blir riktigt gifto. Jog vill ho en jöttefo-
miljlEn fru-son och en mosso smö ungor!"

lbilen sitter vi tött intill vorondro. Så
fort den slukor de mil som det tog bussen
timmor ott öto upp i går! Gotljusen slöcks,
och någro morgontidigo butiker hor redon
öppnots nör vi öker in i Tokyo.

"Fon ! Vi ör redon fromme," jömror sig
Som.

"Men vi tröffos igen om ett por timmor,"
tröstor jog honom nör bilen stonnor from-
för Keikos lillo hus. "Jog sko voro fördig
klockon tolv, Som."

"Jo - klockon tolv."
Äh, jog ör för lycklig! Jog hor hoft sån

turl Jog stör dör och ser efter Soms bil,
och jog bugor och vinkor.

"Nokomuro-son l"
Jog rycker till. Vem ör det som ropor pö

mig innon dogen hor börjot? På ondro si-
don goton får jog syn på den trevlige bo-
goren, som hor den rödo telefoncn. Hon
vinkor till mig så ivrigt ott det vito mjölet
f lyger frön hons f ingror i det pörlskimronde
g ryn ingsljuset.

Himmel! Det möste voro Morioko-son
som ringer, tönker jog och skyndor över
den gropigo lillo goton, Jog trompor pö en
tom leksoksbollong som nögon unge glömt
kvöllen förut. (Den skrumpno, sköro bol-
longen kommer mig ott löngto efter mino
egno born.)

"Ett interturbonsomtol till er," söger
korrditorn. Hon kvöver en göspning efter
sin löngo boknott, "De försökte ott fö fott
på frun igår kvöll, Vor så god och ring in-
terurbo n bordet I"

Ah, jog måste tvingo mig sjölv ott voro
Iugn! Jog ör glod ott jog låter behörskod
nör jog tclor med telefonisten; om en stund
hör jog en röst som jog genost könner
igen.

"MoeCo-san !" ropor jog.
"Yul<o, det hor hönt nönting. Du måste

to flyget idog pö morgonen. Flyget - inte
töget! Kon du höro mig?"

Jog bekömpor en impuls ott ropo Ohot-
sus nomn. Jog får inte låto hysterisk. (Moe-
do ovskyr brist på sjölvbehörskning.) Nör
jog tolor löter det som om jog frö9ode nå-
got helt vonligt.

"Mör lillo syster bro?"
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"Ohotsu hor just fött sitt born. Det ör
dörför jog ringer."

"Ar hon - ör hon .., död?"
Nu hor jog gripits ov ponik. Trots mino

onströngningor låter min röst ful och göll.
En plöt med nygröddode riskokor som kon-
ditorn sott ut ott kollno, tycks höjo pö sig
och svövo i luften. Moedo möste upprepo
två gönger ott Ohotsu mör bro innon jog
försiår det. Min löttnod ör sö våldsom ott
jog sjunl<er pö knö pö trottooren. Jog snyf-
tor. Bogoren ger mig ett glos votten, men
jog skjuter det ohövligt åt sidon.

"Ohotus born skulle inte kommo förrön
om två veckor," söger jog. En ny frukton
hor gripit mig. "Lever - lever bornet?" Min
röst ör liko hes som Moedos.

"Jo, jo," svoror hon, "Men din syster vill
ott du sko kommo. Ohotsu behöver dig,
ropor l'.4oedo, "Yuko, kom hem genost!"

Min rödslo vöxer. Jog vet inte vod jog
ör rödd för, men jog hor skröcken i min
röst. Moedo-son ! Vod hor hönt?" ropor
jog, men jog hör boro ett surronde ljud.
Sedon kornmer dör ett utdroget mekoniskt
tjut, som en kotts jomonde. "E-e-z-z!" Te-
lefonisten söger ott Hiroshimo hor brutit.

Jog försöker stigo upp, men jog snovor.
Bogoren hjölper mig. Ett sånt ölskvört on-
sikte hon hor! Det liknor hons riskokor.
Hons russinögon skiner ov vönlighet.

"Jog kunde inte hjölpo ott jog hörde,
frun. Ni tolode om Hiroshimo, inte sont?"
frågor hon med ett södont tonfoll ott jog
könner en liten rysninq i ryggen. Vod skul-
le jog inte ge för ott kunno ropo, "NEJ !"

Plåten med de gyllene riskokorno svövor
önnu en gång i luften. Den f lyger from och
tillboko innon den slår sig ner på trottoo-
ren.

"Hiroshimo ör min hemort," söger jog,
och det könns som om jog ovlogt en skom-
sen bekönnelse. För min stod ör den mest
ohyggligo stoden i vörlden, och vi - de
överlevonde - ör - ohyggligo ocksö med
vårt förgiftode blod. "Jog kommer frön Hi-
roshimo. Jog ör - född dör," viskor jog, och
skyndor mig över den smolo bokgoton.

Keikos dörr ör stöngd, och hennes gulo
kott sover på verondon. Konske det ör böst
ott jog inte vöcker henne, boro tor den
försto bussen till flygplotsen. Oj, jog glöm-
de ott tocko bogoren för hons snöllo glos
votten! Moedo söger ott det visor ett fel i

koroktören om mon glömmer ott visc tock.
somhet! (Gud, så förtvivlod hons stockors
röst löt!) Jog springer över goton, och bu-
gor mig för konditorn.

"Tock! Tock tusen gånger, örode kondi-
to rn."

Ah, vod jog önskor ott hon inte sög på

rnig sö medlidsomt.
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Jog hor olltid undrot hur Hiroshimo sög ut

från luften - hur fiskmåsorno sög stoden
nör de flög in över vöro nyo, högo hus. Nu

vet jog. Fiskmåsorno hor tur! De vet inte
ott det nyo Hiroshimo ör byggt på förvrid-

no jörnbolkor och mönniskoben - pö os-
kon ov en förgången lycko. lngen mön-
nisko borde onlöndo till vör stod med flyg

- Som ollro minst, (Ah Som, köre Som, jog
måste ringo till dig så fort jog vet vod som

hor hönt - sö fort jog hor tolot med Mo-
edo-son.)

Moedo !

Jog stirror pö honom medon jog skyndor
mig mot utgöngen. Jog hor gripits ov pq-
nik liksom nör jog tolode med honom i te-
lefon i morse, Vorför hor min gomle vön
kommit helo vögen till flygplotsen för ott
möto mig? Ar det - ör det för ott hon inte
vill ott jog skoll tröffo Ohotsu innon jog
hor tolot med honom? Ack, vod som ön hönt
lillo syster sö skoll jog stöllo det till rötto !

Det hor jog gjort sedon hon inte vor löng-
re ön en blomstjölk.

Men Moedo-son ör inte ensom. Bredvid
honom stör en vithårig mon som jog tycks
könno. Så underligtl Ar det inte Hiroos for
som Ohotsu och jog hode den den öron
ott dricko te med en göng? Men vi hode
ocksö öron - ott följo honom till groven.
Plötslig förstår jog vem den vithörige mon.
nen verkligen ör. Hiroo! Hiroo med vitt
hår! Jog undertrycker ett skrik. Hon och
Moedo bugor djupt nör jog gör dem till-
mötes, och jog stonnor och besvoror bug-
ningorno. Sedon skyndor jog fromöt, och
jog tycker ott flygpoviljongen håller på ott
follo över mig, Min gomle vöns röst pömin-
ner mig ott jog måste uppföro mig korrekt,

"Om du inte hor mer bogoge, sö löt oss
gö genost, Yuko,"

"Jo, Moedo-son,"
Jog skyndor in i flygpoviljongen, och in-

te för ett ögonblick hor jog vögot möto
min vithårige svögers blick. Nör jog följer
Moedo in i spårvognen som skoll to oss
till Hiroshimo, ör Hiroo inte löngre med
oss.

:! :i :!

"Nu, Moedo-son! Tolo om för mig nu!"
Vi sitter pö hons tonkesten i trödgörden

utonför hons hus, min gomle vön och jog.
Men fortforonde söger hon ingenting. I

stöllet lyfter hon fingret och pekor pö den
vormo sommorhimlen.

"Solenergin hor önnu inte onvönts i

mönsklighetens tjönst," söger hon ollvor-
ligt, och jog tvingor mig sjölv ott lyssno,

"Detsommo göller om körlekens kroftköllo.
Helo kvöllen i går sott jog på min sten och
tönkte. Och jog blev klor över detto: om
vi mönniskor inte snort börjor öso ur kör-
lekens kroftköllo, så ör vi förlorode. Oöter-
kolleligen förlorode, Yuko."

"Körlekens kroftköllo?" frågor jog.
"Jo. Körleken ör en liko völdig kroftköl-

lo som solen. Den skulle kunno förvondlo
vår jord. Nu hörskor hotet - det ör hotet
som möjliggör krig - hotet som gjorde Hi-
roshimo möjligt."

Äh, hon spönner mino nerver för hört!
"Moedo-son," ropor jog. "Moedo-son,

tolo till mig! Vorför ör inte bornen hör?
Mår de - mår de bro?"

"Jo, jo," svoror Moedo snobbt. "Jog hor



lömnot dino born med din moster Motsui
för ett por dor. De mör bro."

Jog hor börjot dorro. Hiroos vito hör och
det foktum ott mino born hor sönts bort
övertygor mig ott vör fomilj hor drobbots
ov en förföronde olycko.

"Moedo-son, vod ör det med lillo syster?
Hor hon - förlorot förståndet? Ar det det?

Omigerr skokor min vön pö huvudet.
"Håll mig inte i ovisshet löngre, Tolo

med mig, Moedo-son," tigger jog, och jog
hör ott min röst blivit göll.

Moedo sitter tyst önnu en stund. Hon ör
liko stillo som stenen hon sitter pö. Det ör
som om min gomle vön inte ens ondodes.

"Bered ditt inre för en stor sorg, Yuko,"
söger hon slutligen. Det som jog sko be-
rötto för dig ör en - helt ny trogedi. Ny
på vår jord! Ohotsu hor genomgått nögot
som konske mångo kvinnor möste gö ige-
nom i fromtiden. Det ör sökert. Om mön-
niskorno inte öser ur körlekens kroftköllo l

Ohotsus son..."
Moedo tvekor. Jog ser bort frön hons

plågode onsikte och föster blicken på en

blå fjöril som hor slogit sig ner på min orm.
"Pino mig inte, Moedo-son. Berötto för

mig om Ohotsus - son," viskor jog,

"Det - det ör egentligen inte en son,"
svoror hon.

"Tolo, Moedo-son! Tolo!"
"Det ör ett missfoster!"

Nu ör ordet sogt, Det ör det ord som vi

i Hiroshimo oldrig nömner pö grund ov vår
ohyggligo rödslo. Men på denno ougusti-
dog - i Moedos vockro lillo trödgörd - hor
ordet blivit sogt. Och jog hor en egendom-
lig könslo ott jog vetot helo tiden ott detto
skulle höndo olltsedon Hiroo - i strid
mot sin fors önskon - gifte sig med den
strålförgiftode Ohotsu.

"Yuko, du möste få veto det vörsto," sö-
ger Moedo. "Detto ör något som jog inte
kon besporo dig. Det ör inte en olycko som
jcg kon meddelo dig litet i sönder,"

Jog sitter orörlig, Jog trycker knogorno
mot munnen.

"Yuko, Ohotsus born hor ett huvud som

ett ögg. Ansiktet hor ingo ögon - ingen
nöso. Det ondos genom en springo nöro
hokon. Om den stockors vorelsen hor nå-
gon hjörno kon doktor Domoto inte sögo,
Jog hor tröffot Domoto och . ..

Meodo-son kon inte fortsötto, men hon
måste fortsötto. Moedo hor också ett öng-
estberg ott bestigo.

"Domoto vill inte uttolo sig om orsoken
till denno monsterfödelse. Hon söger ott
missfoster föds överollt i vörlden - men vi

Hiroshimobor vet ott dör ör för möngo så-
dono födelser i vör stod. Ah, Yuko, Hiro-
shimos frön ör besmittode, och de kommer
ott blöso omkring vörlden under kommon-
de örhundroden . .."

Moedo-son gråter. Moedo-son!
Jog ser hons tåror follo på tonkestenen.

Ack, vormo smö droppor, ni ör mig köro !

Ni hör till en vör'ld som jog lömnot för oll-
tid - en vörld ov sorg och glödje, ov tåror
och skrott. Jog ho? gött in i ett onnot uni-
versum. Under denno sisto minut hor jog
förstått ott vi överlevonde ör offer för ett
krig uton slut, ett krig som börjode med
svompmolnet, men som kon utplöno from-
tiden.

Jog stiger sokto upp.
"Moedo.son, jog går. Dör finns en tolv'

buss till Kiosoko, Kom inte med mig till
grinden," ber jog, rödd ott mitt nyo onsik-
te skoll skrömmo min blide vön - den bli-
de gomle Moedo som fortforonde kon
gröto.

Jog hör hons kirnonoörmor prosslo, och
vet ott Moedo förstör och hor dolt ögonen
i deros veck. Hons röst når mig dömpot.

"Borc dig - Ohotsu vill tröffo boro dig,
Yuko . . ."

I Hiroos hus under cypresserno ör ollo
dörror stöngdo. Vorken Hiroos mor eller
den gomlo tjönoren syns till, Sitter de hop-
krupno i nögot holvmörkt rum, voggonde

from och tillboko i sorg? Jog tor ov mig

sondolerno, och glider ljudlöst mot Ohqt-
sus del ov huset.

"Får jog kommo in?" frågor jog och
öppnor skjutdörren. "Får jog, lillo syster?"

Jog bugor mig i riktning mot Ohotsus
bödd. Men personen jog besöker ör inte
min syster - hon ör inte flickon vors vock-
ro kropp jog vördot sedon borndomen.
Ohotsu-son hör till ett helt nytt slog ov
mönniskor - en ort som fortplontor miss-
foster. Jog bugor önnu djupore, och mum-
lor någro ortigo ord. O, himmel! Om jog
boro kunde skjuto upp ögonblicket då vöro
ögon möste mötos.

"Storo syster..."
Den ölskode rösten! Den mest ölskode

rösten på jorden. Jog tor ett steg fromöt,
plötsligt helt ivrig, men innon jog nå r

söngen hejdos jog ov min systers hond.
Jog förstör. Min lillo syster vill inte ho en

upprörd scen, och jog ger efter för hennes
önskon. Jog knöböjer pö motton, och vi

stirror på vorondros onsikten. Hennes ör
oföröndrot, liko oföröndrot som hennes
mildo röst. Och hennes ögon ör lugno. Allt-
för kloro och lugno?

Ater lyfter min syster honden, och denno
göng pekor hon på skjutdörren som leder
in till nösto rum, Jog grips ov ponik. Vo-
relsen - vorelsen ör således dör inne i det
glodo lillo rummet som Ohotsu och Hiroo
inrett för sin blivonde orvinge och fyllt
med mjuko bobyleksoker och lyckobringon-
de fåglor. Möste jog se honom - nu? Men
Ohotsu skokor på huvudet.

"Vor inte rödd, storo syster. lngen utom
jog kommer någonsin ott få se honom," sö-
ger hon, "Men det finns något dörinne
:om jog vill ott du sko titto pö. Kom sen

tillboko hit. jog vill tolo med dig - ef-
terö1."

Ah, våro roller ör ombytto! Nu ör det
lillo syster som ger order, och jog som ly-
der. Vod ör det för en mojestötisk person

som togit sin bostod i Ohotsus bröckligo
kropp? Vilken möktig röst ör det som ger
order med Ohotsus silkesleno stömmo? Jog
smyger pö tö över motton, öppnor skjut-
dörren ljudlöst, och min blick foller pö bo-
bykorgen med dess blö gordiner. (Blött öt
en pojke. O, Gud!) Gordinerno med de
glodo volongerno ör fördrogno och döljer
helt vorelsen dör innonför. Jog hör mig
sjölv stöno ov löttnod. I sommo ögonblick
får jog syn på portröttet på Hiroos stoffli,

Ack ! Mölningen förestöller Hiroo sjölv,
och lil<nor den jog stött och beundrot för
någro veckor sedon. Aven på denno tovlo
ser den unge fodern ner pö ett litet bylte i

sin fomn. Men nu ör hons hår vitt och hons
uttryck ov foso visor hur vedervördig vorel-
sen i sjolen ör. Missfostret! Ohotsus miss-
foster! Gud, Gud! Jog döljer onsiktet i hön-
derno, som könns iskollo mot mino kinder,
Sokto dror jog mig bokåt, och söker blint
efter skjutdörren till min systers rum.

"Storo syster! Hiroo mölode portröttet
under en nott," söger Ohotsu. "Nör hon
kom ut ur rummet i gryningen - hode hons
hår blivit vitt,"

Minnesmörket
över de dödode
i Hiroshimo 1945.

Foto: Riwkin,
Stockholm.
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Jog knöböjer bredvid Ohotsus bödd.
Somtol hor blivit omöjligt mel'lon oss. Vi
två Hiroshimosystror hor kommit till ett ri-
ke dör ord ör meningslöso. Efter en löng
tvstnod tolor Oholsu.

"Storo syster, jog hor beslutot något.
Osimo-klippon - jog sko kosto mig ned
för den i morgon kvö'll i solnedgöngen."

Jog böjer huvudet.
"Jo. Så ör det bestömt dju,pt inom mig.

Mitt born och jog sko dö tillsommons. Jog
hor tvö skö1."

" Jo?"
"Hiroo möste gifto sig igen och f6 nor.

molo born. Hon kommer inte ott göro det
så lönge jog lever. Du förstår, hon ölskor
mig för mycket, storo syster."

Ohotsu ger mig en blick som jog oldrig
förr sett i hennes ögon. Med djup könslo
söger hon.

"Vorje frisk ung mon hor rött ott fö born,
inte sont? Ingen mon bör frukto ott hon en
dog sko hållo ett missfoster i sino ormor.
Kom ihög det i ditt eget liv, storo syster,"

söger Ohotsu, och medon hon tolor ser
hon mig djupt, djupt i ögonen.

Jog ville skriiko högt. Jog kommer ihåg
ougustimorgonen nör bomben föll, minns
med fruktonsvörd klorhet hur jog sprong
ti,ll floden i regnet som vor bemöngt med
utfoll frön bomben, Det drönkte oss ollo
in på boro kroppen. Vorje droppe vor liko
rodiooktiv som svompmolnet sjölvt! Som
vetenskopsmon kqn doktor Domoto tveko
om ott sögo ott strålningen orsokor miss-
foster. Vi överlevonde vet!

Med stor onströngning behcirskor jog
mino onletsdrog, och vöntor på vod Ohotsu
ytterligore hor ott sögo,

"Det finns ett sköl till för det jog öm-
nor göro, storo syster,"

"Ah-h ?"

"Mitt sjölvmord ör m,in gövo till freden,"
söger Ohotsu. "Om min u,ppoffring blir
könd, skq den konske vöckq kvinnor från
deros långo sömn. De kommer ott protes-
tero. För det som hönde mig kon höndo
mångo - en dog."

Min lillo syster lutor sig tillboko mot
kudden. Hon ör så utmottod, så vit! Efter
någro ögonblick reser hon sig på ormbå-
gen'

"Storo syster, jog hor boro en sok ott
ge livet. Det ör min död."

Jog dror ett djupt ondetog. Mildo him-
mell Och jog som qlltid tönkt på lillo sys-
ter som "svog". Men i jömförelse med hen-
ne ör berg som sondhögorl

"Vill du lömno mig nu," viskor Ohotsu,
"Gå! Jog ör - litet trött..."

Hör slutor förfottorens översött-
ning ov Hiroshimos skörd för Vi
Kvinnor.

I bokens bödo sisto kopitel be-
rcittos hur Ohotsu genomför sitt
beslut och slutligen skildros den
högtidligo begrovningen då Som
stiger upp ,inför möngden och sö-
ger ett endo ord - förlåt!
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Gltim inte Uietnaminsamlingen !
Vid Rådsmöter i Prag överlämnade SKV
genom sina detregater ursern doilars till
republ,iken Vietnams kvinnoförening
och samma summa till den sy,dvietna-
mesiska befrielsefronuens kvinnoför-
ening.

Phan Thi An från Nordvietnam och
Le The Chi från Sydvietnam tacka-
de oss varmt för dessa bevis p& vär
solid,aritet med deras kamp och på vår
vänskap. De uttryckte sin förvissninrg
om att solid,ariteten skulle bes,tå under
kornmande år och att vänskaoen skul'le
stärkas ytterligare.

"Vi försäkrar er om att vi skall göra
vårr yttersta för att besegra våra angri-
pare så forr som möjligt", sade Phan
Thi An från Nordvietnam. Hon var i

De amerikanska kvinnornas berömda

PROTESTSKIVA
mot kriget i Vietnam kan inom kort
erhållas från oss. Den är insjungen
av USA:s främsta protestsångerskor,
bl. a. Odetta, Malvina Reinolds, Joan
Baez, Barbara Dare, Judy Collins
m. fl. Vår egen Viveca Lindfors läser
Bert Brechts "Tal till mina lands-
män".

LP-Pris 25:-
Rekvireras från Svenska Kvinnors
Vänsterförbund, Box 3021, BROM-
MA 3.

Stockholm för err år sedan då vi hade
en strålande fin soar6 för Viernams
barn.

I

Transport 71,530:45
Lennart Thwnntan, Sthlrn, Iist-

insaml.
Gustae Fröbom, Porjws
MöIndals SKV-avd.
K. Vannrad, Tibro
Ester Lind,qvist, Vingåher
Tolda Sandblad, Handen
EIin Feldt, Hisings Backa
Siv Lwndberg, Malmberget, list-

insaml.
Si.ta Andersen, Sthlrn, bössins.
M ajornas S KV-aad., Göteborg
S KV : s G öteb or gs dis trikt
Brit Hedrnan, Rotebro
Anna Öhman, Porjws
Hild.ur Lönnströtn, Porjus
Hjalmar Johansson, Ud.depalla
Arnb j a r b y S KV - ao d elni.n g
Märtha V anemo, N orrböping,

insarnl.
H illezti. S v e d,b er g, S to chh olm
Göta Gissberg, Alnö, Swnds-

t,all
Lilly Barum, Stockholm
Solna S KV-avdelning, böss-

insarnl

68: -
85: -
1n,
74,

25: -25: -
703:60
285: 19
75: -

350: -100: -
ann,

lUU' 
-

50: -
1.00: -

25: -
498: -Gm, M. E,, Stockholm, bössins. 1.806: 50

VPK:s kvi.nnoaktiv, Hägersten 50: -Soen O. Berghvist, Sollentwna 10: -B. Bwrge, Göteborg: Ti.II Harry
Gwstavssons rni.nne 50: -

|-
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Swmma hronor 76.866: 76



Foto: C. J. Rönn.

Mamma och lillflickan -
nu följer de samma mode!

Just nu ett tag inträffar det rnärkliga att flickor i alla äldrar
kan klä sig precis lika. Kolten, lättburen och lättskötq påSSår

den som är aktiv och opretentiös och en viss charm har den
också, som s)'nes på biiderna av nya MMT-modeller, signe-
rade Elisabeth för hösten -67. 3-te jerseyn är gammal god be-
kant, mönstren lågmälda och mjukt färgstämda. Vi säger ja-
tack till ailt utom axelklaffen. En gammal militärisk detalj
utan fur.rktion helst på en srnåflicksklänning!

BAGARMOSSEN:

Köp KTAPPEN hos

O. L:s
Ma n ufa ktur

EMÄGATAN 29 - BAGARMOSSEN
TeI. 48 a3 47

öhmans skrädderi
Lillåvösen 77 - Tel. 39 29 3"1

Lämpliga JULPRESENTER

PARFYMIERI MARI
Lagaplan - mitt emot posten

BIöRKHAGEN:

JULHANDLA hos

AIMS MANUFAKTUR

Båstadsvägen 7. Tel. 592300

31

ALLT I HATTAR
Beställningar i skinn

AteU6 EVASSO
T-stationen Basarmossen
runt hörnet vid posten

Tel. 59 67 58

Allt-i-ett?
Trlumph Foesie Stnetch!
Rörelsevänlig lätt LYcrakorse-
lett ger underbart stöd utan
fjädrar. Storlekar 40-46.
Kr. 69:75.

Dessutom för vi ELISTAR upp till stor-
Iek 48, (ävcn B-, C- och D-kupa) mcd
flera modeller.

Stort urval av bh, korsetter och byx-
gördlar.

Beges
Halmstadsv. 43 - Björkhagen

(Läkarhuset mellan post och apotek)
Tel. 59 19 00



kulturcirkeln
bokhandeln i folkrörelsernas tjänst

med en välsorterad

BOKavdelning: svensk och utländsk litteratur

KONSTavdelning: grafik och reproduktioner

MUSlKavdelning: grammofonskivor och prisbilliga gi-

tarrer

@Furcirkeln
målet för alla BOK-, KONST- och MUSlKintresserade

Sveavägen 41, - Stockholm C

tel. BOK 20 5015 - KONS'I 20 5A 20

MUSIK 20 50 35

#, /) /(^' ,hd'!'
DAlV{SALONGEIT

SPE,CIALPE,RMANENT 35: -
KLIPPNING, TVATTNING, LAGGNING . . 2OZ -
TVÄTTNING och LAGGNING . 10: -

S pecialsalongen

Skanörvägen 16 - Björkhagen

Tel. s9 24 20

KVÄLLSOPPET

Piffa upp iulens bord

med läckra grönsaker

De bulgariska frukt- och grönsakskonserverna
har rönt stor uppskattning i svenska hushåll

h*ta s;&rptr

? $h,{,,{rE
:::::::::::::::::::::::::::::::::,:::.ii::ri:;:l:::::::::::::.i

l s-i,i,-t 
^ir 

r:rri : : ii .ii

Propa (om Ni inte gjort det

t'örut) t. ex.:

Hela och skivade champinjoner
Donaus allad
Marinerad paprika
Flaricots verrs

Skalade tomater
Tomatpurd
Tomatjuice
Aprikossylt
Hallorisylt

Jordgubbssylt
Hallonkompotr
Jordgubbskompott
Strimlad paprika

,AJTHET!

Grönsaks-
aa

IUICe

Generalagent:

AB S. I. NORMAN
STYRMANSGATAN 5. STOCKHOLM O.

Tel.: 08/63 01 40



lulkortets hlstoria
När svens,karna började sända julkort
med bilder av olika slag är inte riktigt
klarlagt. Men år 1890 fanns det här och
var i pressen annonser om "J.tl- och ny-
årskort i rikhaltigt sortiment".

Julkortens utseende har skiftat ge-
nom tiderna, men de har i de flesta fall
anknutit till julhögtiden och ofta allu-
derat på religionen. Särskilt var Maria
med barnet ett tacksamt motiv likso,m
de tre vise männen och framför allt var
änglarna mycket omtyckta.

Så småningom frigjorde man sig till
en del från de religiösa motiven och
tog fram jultomten och andra vänliga
väsen från sagornas rike och lät dem
bära fram julhälsningen.

Slutligen kom det vackra, snötyngda
landskapet. I fonden tittade alltid fram
en röd liten stuga. Därinne, förstod
man, var granen tänd och julbordet du-
kat. En sådan trevlig jul önskade man
sina vänner och bekanta.

Det har under årens lopp varit en

oändlig rad med tomtar, snögubbar,
änglar och barn, på julkorten. Allt myc-
ket älskligt och rart i folklig smak med
en blandning av sentimentalitet och be-
skedlig småluscighet.

I slutet av 18OO-talet debuterade tom-
ten som julkortsmotiv här i Sverige.
Den "tomte" man hittills sett på impor-
terade kort som översvämmade vårt
land, var S:t Nikolaus som kom i reslig
gestalt klädd i röd fotsid rock.

S:t Nikolaus har tidigare i Sverige
uppfattats som jultomten, men det var
dock den inhemska tornten som slog ige-
nom i våra julkort. Stark blir kontras-
ten till utlandets S:t Nikolaus när vår
egen tomte framställs så liten, att han
kan åka i en träsko och som dragare
anlita en råtta, vilken han håller i svan-
sen.

Mycken möda och stor uppfinningsri-
kedom har julkortstecknarna nedlagt

Det här aar Jenny Nyströms förstd iulkort.
Det trycbtes till julen 1885.

på att framställa tomten i ständigt nya
situationer. Olika julbestyr får han på
sin lott och bland dessa även att kom-
ma med klappar" Men Jenny Nyström
har en rolig teckning av en tomte som
sitter på trasmattan i köket och hjälper
mor mala julkaffet. På spisen står den
skinande kopparkokaren och puttrar.
Hur hemtrevligt som helst, alltså . . .

Gamla julkort l,r. ,ff.,a sitt intresse,
det har bl. a. Nordiska tnuseer insett,
som lagt upp en stor kollektion från
äldre tider. Gamla iulkort kan även
väcka vår ungdoms jular till liv, ty vem
har inte som barn legat med näsan över
de gamla fina korten och stirrat pä alla
de stämningsfyllda motiven och vand-
rat in i sagans och fantasiens värld?

Jenny Nyström lanserade inte endast
tomtefar på julkort, även barnen har
för henne varit ett ontycrkt motiv.

Men för att göra Jenny Nyström
rättvisa, måste medclclas, att hennes
konst inte cnbart omfattar tomtegub-
bar, ty det är inte för inte, som I(al-
marflickan Jenny på sin tid fick kung-
liga medaljen i Konstakademien, och
hennes vackra självpor:trätt, målat år
1 8 84, ställdes ut på salongen i Paris
och hänger nu på Kalmar museum.

Mången äldre person suckar kanske
och drömmer sig tillbaka till forna hög-
tidliga jular som föregicks av massor
med arbete och bestyr under allehanda
seder och bruk.

Vår tomte var känd redan under vi-
l<ingatiden, men framställdes då huvud-
sakligen som ett illvilligt väsen, endast
sällan hjälpte han människorna. Det
var dock Jenny Nyströnr som fick idin
till vår jultomte när hon skulle illustre-
ra "Lille Viggs äventyr" av Viktor Ryd ,

berg. Men då fanns förstås vår egen
tomte hos allmogen sedan n-rånga år till-
baka. Kanske inte som direkt jultomte,
rnen som et[ väsen som värnade om går-
den i händelse han behandlades väI.

:i

Numera tas väl inte julen så hög-
tidligt som i forna dagar.

Jäkt och stress förtar väl den gam-
maldags stämningen. Bara de riktigt
garnla n-ränniskorna brukar ta det lug-
nare.

En gammal vis man har sagt, att. nu-
mera firar vi nästan juiafton varje da*,
ty mat och dryck finns ju i överflöd.
Förr hade man inga delikatessar annat
än just vid jul. Vardagen var ur mat-
synpunkt mycket mager och vetebröd
förekom knappast alls. Alla såg därför
fram mot julen då borden dignade av
läckerheter. Då var det j"l . . .

Tage Ekelöf

STOCKHOIM:

KON DITOR!ET
KUNGSGATAN 82

RE,KOMMENDERAS

Telefon 50 20 18

MÄLARE HENRY KJALLANDER
till Eder tiänst

Odelbergsvåg,en 22 - Johanneshov
Tel. 59 30 40 - 59 3t 30

Parella
SPECIALAFFÄR i

KORSETTER OCH BI-I
Individucll inprovning - God service

Lcdande fabrikat - Ävcn stora storle-

kar - Snörliv

Ringvägen 89, snett emot Eriksdalshallen

Tel. 43 42 06

RING

229940
vid behov av

KOL - KOKS

ANTRACIT - BRIKETTER

ARA
[qv6n AB

STOCKHOLM
Kungsgatan 4 A

JJ



Gunhild Tegen: cörrsone :

]'IATTEN
Jog ölskor notten.
Runt omkring står tystnoden
som en kupo ov glos,
med utsikt mot'universum -
dör solor och vörldor
ör mönniskons små lompor.

Då vidgos den stockors siölen
som om dogen ör tröngd och störd
ov bestyrens surr
och sysslornos mångfold.
Telefonen figer - boro
en felringning iblond.
Levondet blir verkligt.
Tonkorno slrömmqr som en ölv
med dovt brus.
Döden blir verklig -
den sporror till vösenilighet.

Vod ör vösentligt?
En stund ov tomrum,
ov utsikt och insikt
i tonkens vörld,
i könslons oöndlighet.
Att voro till,
ott existero!

ölskor nqtfen
ger ondrum,
sekunder ott levo.

Vid köp av

Radio - TV- Kylskåp
kontakta

Philip Garlsson
Radio o TV

Flusargatan 24, Göteborg. Tel, 11 15 86

HAMMARBY:

5öder
Om
Söder
I elelon
59 08 49

T-stationen Hammarby-Ulr.icehamnsv. 2
r Måndog-lördog 2O-öppet

BAGARMOSSEN:

ATIT I BRANSCHEN
(kvällsöppet)

Evas Fruktshop
LAGAPLAN 6 _ BAGARMOSSEN

Telefon 49 58 87

Bogormossens Blomsterhqndel
Lagaplan - Telefon 39 19 39

HUS

Jog
som
och

IU[AFTON
Nu hor vi feipot iulkloppor
och rimmqt på poketen.
Men ingo småborn vönior på
ott delo hörligheten.
Julgronen ör slopod -
den blev för besvörlig.
Om iog sko voro örlig:
dess könsloqurcr försvonn
nör ingo bqrn omkring den sprong.
Nu motton ör sopod
och solen ör fin.
Två gomlo sitter tysio
och håller god min.
Vi öter gröt och dricker vin
och minns förgångno tider.
Och hiörtot def svider.

fulfint på Era

GOLV
kon Ni få

genom elt besök hos

sritc&åÄ
Fogdevägen (parkeringstorget)

Tel. s9 32os

OBS! Oppet kl 15-18, tred, ts-20,
lörd. 8-13

PLASTMATTOR
HELTÄCKANDE

Försäljning av STUVAR till reducerat

oris,

3+

1-
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AMA
UODKA
AR
RYSK
UODM
Den första varudeklarerade spriten.

Det är från Ryssland vodkan kom-
mer. Den AKTA RYSKA VODKAN.
Gjord på råg och friskt källvatten.
Och gammal god tradition.
VARUDEKLARATION

Volvmprocent alkohol 40.0'
DEN AKTA RYSKA VOD-
KANS speciella arorn, fås ge-
nom at! den är gjord På råg
och dcn mjuka snaken genom
tillsats av natriumsalter. Un-
der desciliationsprocessen be-
handlas RYSK VODKA med
akrivt kol och filtrcras genon
speciella filtcr. D,irför är den
kristallklar. Vattnct man an-
väncler är kälh'atten, sont ni-
ncralerna clragits ut från. Kva-
liteten på vodka kan inte be-
dömas på retrhctsgraden av al-
kohol från andra''ämnen. Vod-
ka frarnstä1ld av alkohol, full-
ständiet f ri från f rämmande
ämnen är inte vodka. Snararc
en alkohollösnint utan smak
och arom. RYSK VOOKA in-
nehåller 5 rnilligram Aldehy-
dcr per liter. Aldeh,vderna är
farliga ämncn. 5 rnilligram är
i förhå11ande till andra vod-
kasorter en 1åe siffra. Lika
mycket finkelolja finns i ÄK-
TA RYSK VODKA. Aven det
förhållandevis 1itct. Den trd,-
sorit i{YSK VODKA innehål-
1år C.0375 proccnt är
intc farlis för organisrrrcn.
Träspriccn är oundviklig, då
RYSK VODKA är ejord På
säd. Alkohol av 1åg kvalite t

- ejord på bctcsnrassa - 
(oc-

keravfall - saknar träsprit.
DEN AKTA RYSKA VODKAN

kostar 442 50
SALJES ENDAST
I HELBUTELJ

I
TU

Blekingegatan 6,

III

STOCKHOIM:Att ueta

-uad
man dricker

Salon Carrna
MANNE NILSSON

Odengatan 75 (vid Odenplan)
All: i modern hårvård

'rr ! I
I orsdxgsoppet tlll RL. t;

Te|.307495

CHIC MAMMA
Uppiandsgatan 60 - Tel. 307374 Tcl. 46 43 08

IIIIII
- Radio - Transistor

alltid ett fynd hos

Sthlm. Tel. 40 96lr
IIII

HÄGERSTEN:

NAR FICK ER MAN EN BLOMMA SIST?

Ärstidens snittblornmor, lirartsar, buketter

BLOMSTERHöRNAN
Axel Söderberg

För avrustning och fred. Utgivcn a\- Svcur-

ka Fredskommittdn, Stockholm lg60. 2-{ sici.

På en knivsegg mellan förnuft och förintel-
se. Fogclstadförbun,-{cts ti,-lnirtq Irr 1, 1967.

Dessa båda skriit!'r, sotlt otttltitntts på sici'

3 i detta nummer av Vi Kviunor, kan er-

hållas från SKV, Box 1021, Brontmil 3. till
ctt pris av 2 kr per str-ck.

BENSIN.

STATION
Kärrtorps-

vägen

49 49 48,

23 88

Fullständig
bensin-

stations-
service.

Reparationer

- 
alltid med

originaldelar

48

Iust för Er
ffi%

o BRA MOBLER
O BATTRE PRISER
O GODA VILLKOR
VASTMANNAGATAN 5

Nära Norra Bantorget

HANTVERKARGATAN 11

Nära Stadshuset

Måndagsöppet till 2C.

förstås !
- om Ni tänker modernt
i symaskiner!
Husqvarna erbjuder Er ett stort urvai

moderna symaskiner med friarm för
bekväm sömnad av ärmar, byxben.
småbarnskläder. lagning. Provsy idag!

Pris från 9452- * oms.
IIItusqvafna
Sveriges nrest köpta s1'maskin

Ring 50 90 25
för demonstrqlion!

tl

PALSAR På

20-KONTOs
TILL KONTANTPRISER

'r betala 20 olo i handpenning
månadsbetalningar.

Se säsongens vackra pälsar

Carlboms PÄLs
Korlbergsvägen 46. Tel. 3404 90 vx

(intill "Pricken" vår butik för ungt dammode)

Måndags- och fredagsöPPet till 19

T-bana till S:t Eriksplan, upPg. Torsgatan.

UTAN RÄNTOR

och resterande p?t 20

i vår specialbutik!

,SYSTEMETS NR 82

35



iulkryss -67
Insönd lösningen till Vi Kvinnor, Box 3021, Brommo 3,

före den l februori 1968, Mörk kuvertet: Julkryss. De
först öppnode rötto lösningorno belönos med bokpriser.
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Med detta nurrlner av Vi Koinnor t'öljer som

bilaga ett trycht inbetalningskort.
Natnn
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