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Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska kvinnors vänsterförbund har i korthet följande historia. 1914 bildades
föreningen Frisinnade kvinnor under parollen: Mot krigspsykos, för demokrati
och för kvinnornas likställighet. Är 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-
arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förbundet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka for fullständig likställdhet mellan kvinnor och män och
för kvinnornas deltagande ifull utsträckning på alla områden av det ekono-
miska, sociala och politiska livet; för erkännande av och respekt för kvinnor-
nas värdighet i familj och samhälle.

Förbundet vlll verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all
kraft deltaga isträvandena att uppnå och befästa en varaktig fred, allt fram-
tidsarbetes grundval.

Är 1946 anslöts Svenska kvinnors vänsterförbund (Swedish women's left
federation) till Kvinnornas demokratlska världsförbund (KDV).

KDV hade 1969 anslutna organisationer i90 länder med omkring 200 miljo-
ner medlemmar.

Stockholmskonferens om Vietnam
Den femte Stockholmskonferensen om Vietnam har ägt rum den 28-30 mars
1970. Den samlade 354 representanter från 59 länder.

Under den första dagen redogjorde professor Davidon från USA för nya

fredsaktioner. En mobiliseringskommittö för att få slut på kriget iVietnam har
bildats. Dess förslag om en kampanj kallad "Outnow" godkändes 21.3.1970"
Kampanjen kräver av president Nixon att stoppa förtrycket mot Vietnam, stop-
pa förtrycket mot de svarta i USA, stoppa den militära aggressionen mot Viet-
nams folk 

- 
bortdragande omedelbart av de väpnade styrkorna och av vap-

nen, stoppa krigsförbrytelserna i Vietnam, stoppa att tvinga unga amerikanska
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UR INNEHÄLLET Sid.
män till krigstjänst i Vietnam och deltagande i krigsförbrytelserna.

Per telegram eller brev kan man uppmana presidenten med det enda or- l97o Det internationclla.tbildningsåret 1

det "stop". Adressen är Nixon Outnow, Washington DC. S'crige inför r'rtbildningsårct 2

Den l5 april skall man ordna massdemonstrationer med ämnet "vem beta- välko'nret sLattefcirslag' Mai-Britt
Sandlund 1

lar för kriget' vem tjänar på kriget"' vår tids slm'cte. Rengt Gunnäs . ..... 6
Over 10.000 personer vägrar att betala skatt för kriget.
zz_30 april planeras 30 aktioner mot företag som tillverkar krigsprodukter. Alvl.rvlil'1xl i Gcnöve 7

Man skall uppträda på bolagsstämmor. Man nämner GE, Boeing, Honeywell, t'ä1,*:1'J':?'r,'r""'i,rili;i;'':'j.Ii::: 
8

Dow chemical, Gulf Oil. Itrev till en pi6thustru. Sara 10

Aktioner mot krigstjänst: 50.000 deserterar per
Ungefär en miljon inkallelseorder har förstörts.

"Wimen strike for Peace" samarbetar med den

år, enligt officiella siffror.

nya kommitten.

X'lairr Lkeliif - fil. städ. Rccension. Eva
Palmaer

Varför bildadcs GRUPP 8? .. ..
Har vi råd att inte bygga barnstugor?

Gunnel Granlid

länrlikhct, r,alfrihet. Barbro Backberger

Dcltid - cn lysande affär. Gunnel Gran-
lid

Illr.rsioncr 
- avslöjanden. Louise Ryd6n

Fri abort. Äse Äkerstedt ...,.
Kollektivbocrrde. Birgitta Bolinder

Sccnklinnor. Suzanne Osten

Kvinnorörclscrna. Iröne Matthis

Saga. Dikt av Sonja Äkesson

Frcdrika Brcmcr. Rosalie Roos. Recen-
sioncr. Hjördis Levin .

Svcn Fagerbcrg. Göran Palm. Recensio-
ner. Katja Vald6n

Orn barnstugor ....

Konferensen beslöt
1. att genom en världsomfattande kampanj stödja Vietnamappellen som krä-

ver ett omedelbart, villkorslöst och fullständigt bortdragande från Vietnam av

USA:s och dess allierades trupper. Kampanjen skall bära namnet "Outnow".

Den kan ta olika former i olika länder. Den skall riktas direkt till president

Nixon genom telegram eller brev eller genom insändande av namnlistor.

2. att bilda en internationell kommission för att undersöka de amerikanska
krigsförbrytelserna i Vietnam - den kemiska krigföringen, napalm, stålkulor-
na, tortyr, våldtäkt. I kommissionen ingår vetenskapsmän och jurister. Den

skall ha sitt säte i Stockholm. Första sammanträdet blir i Montreal.

3. Att öppna ett sekretariat i Stockholm för att samordna all humanitär hjälp

till Vietnam. Den rent medicinska hjälpen skall organiseras från Paris. Ett
fartyg skall chartras för att leverera hjälpsändningar.
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1970
Det internationella

UTBIIDNINGSÄNET

FN:s generolförsomling beslöt år 1968 enhölligt ott 1970 skulle voro
det internotionello utbildningsåret.

Tonken fromlodes vid en internotionell konferens iWillioms-
burg, Virginiq, okt. 1967 över ömnet "Utbildningens vörldskris".

Dennq konferens ledde till FN-beslutet om ett internotionellt
utbildningsår. Det uppdrogs åt UNESCO ott verkstöllo beslutet.
UNESCO betycier United Notions Educotionol, Scientific ond Cultu-
rol Orgonisotion eller i översöttning FN:s utbildnings-, vetenskops-
och kulturorgonisotion.

UNESCO:s tidning, The Courier, ögnor sitt försto nummer i år åt
utbildningsfrågon. Mon söger qtt det ör tydligt qtt utbildningen
måste omorgoniserqs. Vi försöker möto det tjugonde och tiugoförsto
århundrqdet med institutioner och metoder från 1700- och 1800-
tolet. Meningen med utbildningsåret ör ott vi skoll inse behovet ov
föröndringor och plonero för dern.

I en löngre ortikel påvisos ott det nuvoronde systemet lett till ollt-
för otillfredsstöllqnde resultot och kostot för mycket.

En svoghet hos UNESCO:s siffror ör qtt de ei innefottor Folk-

republiken Kino (ei heller Nordkoreq och Nordvietnom). Med detto
storo undontog redoviso s 428 milioner skolbqrn år 1966-67 ' en

ökning ov 32 procent sedqn I960-61. Flickorno hor ökot mest. Det

råder brist på lörore.
Mon söger ott uibildning ör en förutsöttning för lösningen ov pro-

blem som födelsekontroll, ökod livsmedelsproduktion och böttre
hygien.

Men för nörvoronde qnvönder vörlden isin helhet omkring 40

procent mer pengor för militöro progrqm ön för utbildning.

Vinjettbilden: Symbol för det internotionello utbildningsöret 1970 tecknod ov den fronske ortisten Victor
Vosorely.



Sverige inför

I ett land där ar-ralfabetisuren iir ett ör,ervur-rnrlet sta-
dium sedan 100 år blir det naturligt arr ta upp spe-
ciella probler-r-r sor"n järnlikhet i utbildningen eller frå-
gan om utbildningens anpassning till dagcns sam-
hälle eller betydelsen av vuxenutbildningen.

I utbildningsdepartementers slirift av 25.9.1969
Ny läroplan för grundskolan herer det (s. 9): "Sko-
Ian bör aerka t'ör jämställdhct mellan miin ocb kain-
nor i t'amiljcn, på arbeismar'lenaden ocb inom
sarnhiillsliz.:et i örtri.gt. Den bör orientera om köns-
rollst'rågan oclt stimulera cleaerna att debattera och
it'rågasätta råclande iörbållanden."

TCO:s familjcpolitiskar grupp har författat två
stencilerade rapporter om Familien i samhället. An-
nika Baude har svarat för der grundläggande utred-
ningsarbetet och huvudparten av programmets skrift-
liga utformninq. Den första volymen handlar om
fostran och utbildning, den andra om samhälle och
arbctsliv. Vi hoppas få återkomma till dessa rappor-
ter när en eller flera av de statliga utredningar som
berör sarnma on-rråde blir tillgängliga. På tal om ur-
bildning säger TCO att skolan bör förmedla de kun-
skaper och färdigheter som är nödvändiga för varje
individ som lever tillsammans med andra . . . attity-
den manligt kor-rtra kvinnligt bör skolan således med-
vetet fostra bort . . . Attityden "socialt-mänskligt"
bör bli ett begrepp rrecl räckning i det framtida sarn-
hället.

o
1 den utredrring onr könsroller och utbildning som

Maj-Britt Sandlund gjort för r.rtbildningsdcparte-
mentet heter det avslutningsvis | "En radikal brytning
med inrotade t'örestälLningar ocb attitydcr om kpin-
nors ocb mäns uppgit'tar är uppenbarligen nödvän-
dig orn man -oill t'öroerkliga dan järnliiehet oclt fri-

utbildningsåret
het i sbolan som läroplanen ger uttryck åt . . . Bör
inte skolan gå före och på."'isa al.la de vidgade pal-
möjligbeter som uitpstår om f'abtorn manligt-kvinn-
ligt inte längre får styra lika bårtl"

o
Ett auktoritativt inlägg i frågan orn jämlikher rnel-

lan könen i utbildningen gjordes av utbildnings,mi-
nister Ingvar Carlsson vid Arbetsmarknadens kvin-
rronänrnds konferens den 24.1.1970. Han säger att i
err samhälle där järnlikhet mellan könen var ge-
non-rförd skulle det fir-rnas ungefär lika n-rånga män
och kvinnor i varje jobb, de skulle ha samma löner,
de skulle förvärvsarbeta lika n-rycket ocb de som
hade barn skulle avstå lika mycket från förvärvs-
arbete eller studier under vissa perioder när barnen
tar mycket tid. Halva regeringen skulle bestå av
kvinnor - halva riksdagen och ungefär hälften av
alla medlernmar i landets kommunalfuilmäktige. i
alla styrelser skulle det firrnas en jämn könsfördel-
nlng...

F{an fortsätter med arr nämna att vi nu har två
kvinnor av aderron statsråd och 53 kvinnor bland
384 riksdagsledar-r-röter. I kommunalfullmäktige år
andelen kvinnor ännu lägre, den blev bara 12 pro-
cerrt i 1966 irs liomrnunalval. 1968 fanns det unge-
f;r ttO kvinnor bland de cirka 5.400 högsta befatt-
ningarn;r i den statliga förvaltningen, dvs. mindre än
3 procent, och i inflytelserika positior-rer inom nä-
ringslivet och inom fackliga orgar.risationer finns det
en kon-rpakt manlig don-rinans.

I de flesta familjer har kvir-rnorna huvudausvaret
för hem ocl-r barn. På stora ornråden är lika lön ej
genomförd. An vanligare ar att kvinnorna arbetar
i låglöneyrken. Ar 1966 tjänade hälften av de hel-
tidsarbetande männen över 24.000 kr men bara var
tionde kvinna.

Han citcrar ur Carin Mannheimers "Repport orn
kvinnor". Där beklagar många av de intervjuade att
de inte fick utbildning när de var unga. Och så kom-
mer han in på utbildningen. Han konstaterar att
den unga g;enerationen förbereder sig för etr sam-
hälle som kommer arr vara ungefär lika könsupp-
delat som det nuvarande. Fliclior och pojkar väljer
olika linjer. Vi tillvaratar inte flickornas tekniska
anlag och vi förkväver pojkarnas vårdanlag. Detta
fastän det finns en allmän enighet om atr på lång sikt
r.r-vin och kvinnor ska bli jämställda både på arbets-
marknaden och i familjen. Han säger också atr en
tids kör-rskvotering kar-r bli nödvändig för arr på-
skynda den önskvrirda utvecl<linger-r.
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tiirantjobb för att bli ingenjörer t. ex. Till sist sä-
ger han att den genomgripande attitydförändring som
är en förutsättning för reell jämställdhet nrellan lij-
nen är en trög process men vi får inte förlora nrodet"
Utopin och inte fördomama måste vara r,ägledanJe
där vi har en nrotstpänstig verklighet att kär-r-rpa

med...

OM VUXENUTBILDNINGEN
I IKFF:s svenska medlernsblad, Fred och Frihet, nr
l, 1970, skriver Änna \Wieslandcr om utbildnings-
året. Hon säger:

"Tonvikten u.nder internationclla utbildningsåret
konr.mer i många länder att läggas vitl jwst auxen-
underoisningen... Utaccklingcn i. Saerige k,ontmer
måhända att gå i riktning mot aad statsminister Pal-
me i ett tal till de europeiska utbildningsministrarna
i maj 1969 kallade periodisle utbildning (recwrrent
education). I kortbet skwlle ctt sådant underaisnings-
systeftt innebära en allmän grundutbildning i ungdo-
mcn oftt, c:a 10-12 år iör alla mcdborgdre och där-
et'ter omedelbart inträde i prodwktionen, Ett första
yrleesaal sbulle slec et'tcr en tids praktih ocb rnöjlig-
het erbjudas alla till t'ortsatt utbildning. Under res-
tcn dv livet skulle man fortsätta d,tt tarpa utbiid-
ning i forrn aa atdareutbildning cllcr omskol-
ning - mcd prahtislet arbctc. hIålet är att tillt'reds-
ställa indiaidens bebou do rättvisa ocb utveckling
ocb samhällets bchov drr rörligbe t på arbetsmarle-
ndden."

A. A.



Välkomrnet skatteförslag

Vi Mänskors läsekrets bör ha anledning att känna till-
fredsställelse över Strängs skatteproposition. Två viktiga
skattepolitiska krav, som under åtskilliga år framförts
i dessa spalter, har nu äntligen blivit tillgodosedda: dels

kravet på skattelättnacler åt låglönegrupperna dels in-
förandet av individuell beskattning.

Redan i statsverkspropositionen redogjorde finansmi-
nistern för principerna i skattepaketet. Vad som sedan

inträffade vet vi alla. De samhällsbevarande krafterna -
mec{ bl. a. hela den borgerliga pressen med sina 80 pro-
cent av tidningsmarknaden - startade då en våldsam
kampanj mot förslagets förmenta "familjefientlighet".
Både den liberala storstads- och landsortspressen lät an-
tyda att den individuella beskattningen var liktydig med
straffskatt på hemmafruar; rubrikerna lydde "Skatt på

hemmamamma" (Expressen 18.1), "Skattehotet mot mor-
mor och farmor", "Straffskatt på hemmafruar" (Hal-
landsposten ob.lib. 2.2 resp. 27.1). Det år tydligt att
man på borgerligt håll spekulerade i röstvinster vid hös-
tens val om man redan på förhand lyckades inbilla väl-
jarna att regeringens skatteförslag riktade sin udd mot
hemmafruar och barnfamilfer. Men man har svårt und-
gå misstanken att bakom skrämselpropagandan låg ett
helt annat syfte. Om man lyckades stjälpa skatteförsla-
get skulle man därmed omintetgöra själva inkomstför-
delningen till låginkomsttagarnas förmån.

Särskilt bränsle fick denna förljugna kampanj när den
beryktade Täbyprofessorskan - med Svenska Dagbladet
som förste supporter - startade sin namninsamling mot
"en familje- och skattepolitik, som tvingar ur åldringar,
föräldrar och barn ur hemmen". All heder åt Grupp 8

som så effektivt lyckades avslöja de ekonomiska intres-
sen som låg bakom denna kampanj. För oss alla som ar-
betar för jämställdheten mellan könen är dock den libe-
rala pressens kampanj en viktig lärdom. Den visar att
man inte bör ta borgerliga ledarskribenters deklaratio-
ner om "lika skatt oavsett kön och civilstånd" på allt-
för stort allvar. När den konfronteras med den bistra
realitet, som ett konkret skatteförslag utgör, har den en

alldeles påfallande benägenhet att återfalla i den van-
styreskampanj som den 1948 trodde skulle leda till rege-
ringsmakten.

Det bör väl vara tämligen överflödigt för Vi Män-
skors läsare att motivera förbättringarna för låglöne-
glupperna - av vilka inte mindre än 2lt av de heltids-
arbetande är kvinnor (enligt låginkomstutredningen).
Det må räcka med att peka på ett par viktiga omstän-
digheter.

De löneskillnader som vi idag finner mellan olika lön-
tagargrupper återspeglar en gången tids klassamhälle

med bl. a. dess utbildningsprivilegier. De arbetsuppgifter

+

som kräver utbildning och därmed gör arbetet mer sti-
mulerande betalas högt - trots att utbildningen i hög
grad sker på samhällets och de icke-utbildades bekost-
nad. De löntagare som har de monotona, de fysiskt och

psykiskt mest påfrestande arbetena, har de lägre löner-
na, oavsett om de råkar vara arbetare eller tjänstemän.
Att löneskillnaderna avspeglar en förgången tids värde-
ringar framgår inte minst av att de traditionella kvinno-
yrkena genomgående är lägre avlönade oavsett om ut-
bildningstiden är lika lång eller ibland längre än på alla
de arbetsområden där fortfarande männen har monopol.
Talrika exempel finns fortfarande på att en kvinna har
lägre lön trots att hon gör samma jobb som sin manlige
kamrat. Dessa orimligheter i vår lönemarknad har giort
att LO krävt att lönepolitiken måste kompletteras med

bl. a. skattepolitiska åtgärder. Till sammanhanget hör
att 1lt av LO:s medlemmar och mer än llt av TCO:s
(mestadels kvinnor) ligger under den låglönegräns på ca

2O.OOO kr som LO angav i fjolårets avtalsrörelse.

En ytterligare faktor, som gör skattelättnaderna för
låglönegrupperna så utomordentligt väl motiverade, är

den snabba ökningen av kommunalskatten. Over 80

procent av inkomsttagarna betalade 1969 högre kom-
munalskatt än statsskatt. En skattereform' som skall ge

låglönegrupperna lättnader, kan därför inte begränsa sig

bara till ändringar i statsskatten. Hur har nu Gunnar
Sträng lyckats med detta konstgrepp - han är ju trots
allt bara finansminister f ör statens inkomster och ut-
gifter och har inte möjlighet att brandskatta kommu-
nerna på en massa skatteinkomster?

Som framgår av tablånl) över de nya skattereglerna

har finansministern löst problemet genom att sätta det

nya grundavdraget (det skattefria inkomstbeloppet som

ersätter nuvarande ortsavdrag) så pass högt som till
4"500 kr per inkomsttagare och år. Dessutom har han för
familier med e n inkomsttagare infört ett avdrag på s I u t-
s k a t t e n med 1.800 kr. Genom dessa inslag har han

lyckats sänka också låginkomsttagarnas kommunalskatt.

Kommunerna får givetvis kompensation för sitt härige-

nom uppkomna skattebortfall direkt från staten.

Men också den direkta statsskatten (på skattsedeln)

sänks för låglönegrupperna genom att den nya skatteska-

lan ligger lägre än tidigare och genom att staten tar in
mera i inkomst från höginkomsttagarna.

Ett avdrag som genom de ständiga höiningarna av

kommunalskatten blivit alltmer förmånligt för höglöne-

grupperna är rätten att vid deklaration göra avdrag för
den kommunalskatt man betalat året innan (avdraget gör

man ju för att få fram den beskattningsbara inkomst
som man skall betala statsskatt på). När ens hemkom-

I]rlri."n "Fal.t:r ,rt' skattcn"



reformen för olika gruppel
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8 000
i2 000
20 000
30 000
40 000
60 000

200 000

skatteökningar markeras med + ,

Arsinkomst

Tabell 3. Sammanlagd effekt av ändringar i direkt
skatt, av momshölning och höjda barnbidrag.

Gift pemon, andra
maken saknar inkomst

50
I 070
3 985
8 519

11 311
26 079

123 867

-. 610
1 125
1 290
I 026

r98

'. 5 720

1 398
2 870
J /ö)

10 319
16 111
27 879

lzJ bb 1

- 521

- 130s
- 1850

I 679
1 494

1JJTJ

4 000
6 C00
8 000

12 000

20 000
25 000
30 000
35 000
40 000

45 000
50 000
60 000

100 000
200 m0

- ,{i0
- 1300

-1 250

-.1 000

- 800

- 200
+ 250

+ 600

1 900
+ 1200
.12 300
+8 300

-1150
1 550

IJil

I 250
-, 1 050

- 450

-50
+ 300
+ 600
+ 900

i2 100

+8 m0

- 100

-- 50
- 150

- 500

- 400
-.150
-f 100

: 5oo

+1050

11500
+1800
!2 tM
r3100
+9400

l..1
350 I -, 6s0

- 7s0 1-1 m0

- ?50 I -1 o(ro
4s0 | - 7s0

- 2s0l , suo
+ 35l)l! 100

+ 7501+ soo

+1100 | -i 850
+140rii1r100
+l7oolal5oo
+2900 1-2600
+88(X) | *8600

_ 150
300

- 250
-. 200

- 800
1 050

-1 l5{l

-l 000

- 850

- 650

- 400

- 300
+ 500
+6 3m

20 000
30 0c0
60 000
20 000
30 000
60 000
20 000
30 000
60 000

8 000

20 000

30 000

J lö) 
-l0 319 -- .11

27 879 -i
5785 1

10 319 _1

5 065 -210 319 -1879 -1

602 -602
602 11

5 065 651
5 065 - 631

93s9 - 1231
I 359 -1 231

879-1 5 065 - 631
10 319 -.,. 271

genom reformen, där båda har inkomst

ANM. Alla
skattebelopp
i denna fol-
der är be-
räknade
efter 21 kr i
kommunal-
skatt.

' Hänsyn har hår inte tagits till }öjningen av bidragsfömkotten.
Ä andra sidan har hänsyn inte heller tagits till effekten av
momshöjningen pa de faktiskt utgående underhåIlsbidragen.

ANN{. I dessa båda tabeller har ingen hänsyn ta-
gits till den höjda momsen. Momshöjningcn kan
för den enskilde beräknas betyda ungefär 3,8 pro-

Strängs skettepaket

Tabell 2. Den direkta skatten för makar

s 78s -, 627 I 1 398 - 01s
10319 - 660 I 1398 ,-, 813
2787C + .16s | 1398 - 13s2
s?8s l30s | 578s 1156

10319 l8s0 | 5785 l166
27879 - l{9t | 5?85 l166
5785 - l3C5 i lr)319 1693

10319 - 1850 | 10319 - r693
27 879 I 49{ I lr' 319 I 693

cent ilv tlen inkomst sonr åter-
står e/ter det att direktskatten
har betalats.

Folkpensionärernas sidoinkomster
Folkpensionärerna får genom skattereformen, ut-
över grundavdraget (4 500 för ensmstående,
9000 för makar tillsammans), ett extra avdrag
som trappas av vid stigande inkomst.
En ersamstående folkpensionär kan därigenom
ha en sidoinkomst med ca 1 500 kr utöver pen-
sionen utan att behöva betala någon skatt alls,
ett pensionärspar ca 2 000 kr.
Bostadstilläggen blir helt skatteiria.

mun höjer skatten med 1 kr får denna avdragsrätt myc-
kct or'ättvisa verkningar. Låginkomsttagaren f år betala

denna kommunalskattehöjning fullt ut, dvs. med ytter-
ligare 1 kr för varje hundralapp han har i inkomst -
det avdrag han får göra är ju detsamma som tidigare,
dvs. schablonbeloppet på 4.500 kr. Höginkornsttagaren
däremot kan dra av kommunalskattehöjningen från sin

inkomst och får därigenom sänkt statsskatt.
Som exempel kan nämnas att den som har en inkomst
på 100.000 kr bara behöver betala 46 öre av höjningen
på 1 kr. Sträng är metl och betalar mellanskillnaden ge-

nom den sänkta statssl(atten! Det är verkligen hög tid
att denna skatteorättvisa tas bort.

Stattsskatten höis för de bättre s.rtuerade också där-
igenom att det nya grllndavdraget börjar trappas av

fr. o. m. 30.000 krs inkomst för att helt upphöra vid
52.500 kr.

För alla oss hvinnor och män som under 60-talet
kämpat mot sambeskattningen, är väl den individuella
beskattningen ytterst välkornmen. Antligen kornmer nn
den gifta kvinnan, som återvänder i förvärvsarbete, att
bli beskattad som en vanlig inkomsttagare, dvs. indivi-
duellt. Också ur en annan synvinkel är förslaget bety-
delsefullt: vi får en och samma skatteskala och ett och
samma grlrndavdrag för gift och ogift. Gunnar Sträng
ger i sin lilla skrift "Fakta om skatten" (Prisma, 4, -)
följande pregnanta beskrivning av det nya läget för två
förvärvsarbetande makar:

"Den individuella beskrttningen betyder att båcla mekarnr star-
trr från noll-1äget, dvs. var och en har först rätt att räkna 4.500
kronor i skattefri inkomst i form av grundavdrrg. Finns det barn
i familfen under 16 år har hustnrn ytterligare skattefrihet på 25
procent av inkomsten i form av förvärvsrvdrag, maximerat till ett
belopp av 2.000 kr. Båda makrrna startar sedan v:rr för sig i den
statliga skltteskelans lägsto uttxgsprocent och möter därefter det
progressivt växrnde skatteuttaget var för sig."

I folkpartipressen har åtskiiliga skribenter kritiserat
att de ensamstående kommer atr få skattelättnader hög-
re upp i inkomstskikten än gifta. Man har t. o. m. -

eom t. ex. i Dagens Nyheter 28.1 - ställt de ensam-
ståcndes skattelättnad gentemot höjningen av barnbi-
dragen på 300 hr. Man har därmed velat påskina att
Sträng otillbörligt gynnat barnlösa ensamstående på

barnf arniiiernas bekostnad.
I själva verket utgör resonemanget ytterligare ett in-

dicium på hur tvehågsen man i de borgerliga leden är
inför den individuella beskattningen som princip, dvs.
att skillnad inte får göras med hänsyn till civilståndet.
Vill man kornma ifrån nuvarande ungkarlsskatt (med

högre skala och lägre avdrag) och införa en och samma
individuella skatt är det en ofrånkomlig effekt att en-
samstående vid själva övergången får större
lättnacler än gifta. De som hävdar att en barnbidragshöj-
ning skulle kunna finansieras med skatteskärpningar för
ensamstående (barnlösa) har i själva verket avlägsnat sig

långt ifrån en individuell beskattning. Vill man ändock
finansiera en ytterligare barnbidragshöjning på det sät-
tet bör man vara renhårig nofi att erkänna att man vill
behålln oförmånligare skatteskala och grundavdrag för
de ensamstående.

Skattepaketet innebär en förskjutning till ökad indi-
rekt sl<att genom att mornsen höjs från 10 till 15 pro-
cent. En del gör gällande att man i stället borde ha ta-
glt in de 4-5 miijarderna som momshöjningen ger ge-

nom att skärpa den direkta skatten i de högre inkomst-
skikten mera än som skett. Hur orealistiskt detta förslag
är framgår av det faktum atr staten skulle behövt kon-
fiskera alla inkomster till den del de överstiger 3O.OOO

kr för att få in motsvarande belopp.
Sist men inte minst bör man dock hålla i minnet att

skattepolitiken aldrig kan ses isolerad från samhälls-
verksamheten i övrigt. Skattesystemet är ju i själva ver-
ket bara ett tekniskt instrument för samhället att skaf-
fa sig de resurser som krävs för en fortsatt nedbrytning
av klassklyftorna. Vill man ha jämlikhet får man inte
vara rädd att betala skatt! Mai-Britt Sandlund



Vår tids samvete

Att vara filosof var ju ursprungligen att "vara vält
av vishet" och ännu på 3OO-talet f. l(r. utgjorde filo-
sofin en samlingsbeteckning för vetenskap och kun-
skap överhuvud taget. Den som förkroppsligade den

tidens universella vetande var utan tvekan Aristote-
les, grundläggaren av den s. k. formella logiken.

Man kan diskutera on-r begreppet "universalgeni"
överhuvud taget har någon hemortsrätt i vår tid'
men det har inte sakttats röster, som velat ge Ber-
trand Russsell beteckr-rir-rgen "vår tids Aristoteles".
Anledningen har inte bara varit den förnyelse av lo-
giken som Russell representerar, utan snarare den in-
sats som han gjort som lnaternatiker, författare och

opinionsbildare i universell mening.
Bertrand Russell föddes 1872 och växte upp i ett

hem med starka ir-rslag av radikalisrn. Hans matema-

tiska specialbegåvning visade sig tidigt, och redau
som elvaåring fran-rför:de han kritiska synpunkter på

Euklides' "Elementa". Men denna brådrnoger-rhet

hindrade inte att Russell tidigt visade ett starkt in-
tresse för dåtidens sociala problem.

Han läste tidigt Stuart Mill och influerades under
studieåren i Cambridge av Hegel, nren bröt efter en

tid med den ideaiistiska traditionen och började före-
träda en empiristisk kunskapsteori.'r

Russell inspirerades av samtidens rnatematisk-natur-
vetenskapliga upptäckter. Med maternatiken soln ut-
gångspunkt granskade Russell språket. Han fann en

bristande överensstämmelse mellart språkets gramma-
tiska form och tänkandets och verklighetens logis-
ka struktur. Han sökte "det ideala språket" och vil-
le betrakta matematiken som logikens språk.

" Jag började med en rner eller mirrdre religiös tro
på en platonsk evig värld, där maternatiken strålade
med en skönhet av samma slag son-r de sista cantos

i 'Paradiso'. Och jag kom till den slutsatsen att den

eviga världen saknar betydelse, och att matematiken
bara är konsteu att säga samma sak med andra ord",
skriver Russell självkritiskt i sina trtemoarer.

Denna förmet-rta resignation hade Russells efter-
föliare svårt att smälta. Den riktning som kom att
kallas den analytiska filosofin reagerade mot det till-
tagande empiriska draget i Russells filosofi och be-

traktade närmast hans stora produktion efter "The
Analysis of Matter" (1.927) som ett avfall.

Men i själva verket stämmer denna tendens myc-
ket väl n-red det alltmer lidelsefulla samhällsengage-

mang, som karakteriserade Russells sista kvartssekel.

"-) H..t vilitigaste filosofiska arbeten är "Principles of l\{athenratics"

och jättcverkct "Principia nrathcnt;rtica", sonl han tillsanlnlans nlcd

dcn några år äldre V'hitchcad trtgav 19lO-191-).
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Urrder den tidigare clelen av sitt liv h;rde Russells
radikala frispråkighet parad r.ned en påtaglig lust
att chockera ofta försatt dcn berömde filosofen i be-
svärliga situationer och uuder krigsåren i USA
kulmirrerade förfölielserna mot hor-rom i en fällande
dom.

Men när kriget väl var övcr var den radikalism
kryddad rned antikommunism sotn Russell represen-
terade plötsligt "inne" hos de styrande i England.
FIan mottog den förnämliga "Order of Merit" och
1950 tilldelades han Nobeipriset i litteratur.

Men Russell sövdes inte av flamgår-rgen. Tvärtom
utnyttjade han den till att etablera sig som vår tids
samvete. Der-r serie aktioner nrot det kalla kriget
som Russell iniedde (t. ex. erntikärnvaper-rkampan-
jen och "Tribunalen") ligger alltför nära i tidert för
att rätt kunna värderas, men dcras betydelse kar-r

kr-rappast överskattas.
Plator-r, som drön,de on-r att filosofen-ra skulle sty-

ra världen, berättar i liknelserl orn grottan om hur
filosoferna skulle komma ut i solljuset och få skåda
iddvärlden, men priset för detta privilegium var
tvånget att återvända till grottan och förmedla bud-
skapet till de fjättrade medn-ränniskoma.

Samma tar-rkegång un,ecklas i inledningen till Rus-
sells meffloarer: "Tre lidelser, er-rlila men överväl-
digande starka, har styrt mitt liv: lärrgtarr efter kär-
lek, sökandet efter kunskap och en outhärdlig n-red-

känsia med människors lidanden. - I den mån
de var möjliga, ledde r-r-rig kärleken och kur-rskapen

uppåt mot himlarna. Men rnedlidandet drog mig all-
tid tillbaka till iorden."

Har någon filosof nått längre är-r Russell, när det
gällt att förverkliga Platons dröm om liv-lära som

en odelbar errhet? Bengt Gunnäs



Afva Myrdal i Genöve

När nedrustuiugskomr-rrittdnl) bc;rjade sitt arbete för
året den 18.2.1970 pårlir-rcle Ah'a Myrdal om FN-
beslutet att 1970-nlet skulle bli avrustrtittgetrs år-

tionde (res. ?-6Q2 E XX14). Hon sade att detta be-

slut ställer stora krav på kommittön och på de rege-

ringar som står bakom den.

Bland åtgärder som är n-rogna för handling näm-

ner hon först förbud mot installation av kärnvapen
och andra vapen för massförintelse på havsbotten.

I fortsättningen framhåller Alva Myrdal hur åt-

gärder rnot kiirnvapen uteblivit de sista åren trots
komrnittdtrs ansträttgr-ringar. Flotl uämner solrl exem-

pel det fullstrindige provstoppet, inställd produktion
av klyvbart material för vaper-rbruk och skapande

AV kärnvapenfria zoner. Dcn enda ljuspunkten är

iclie-spridningsavtalct. L)et viktigaste nu är ett full-
ständigt provstopp. [-Ion berättar onr Sln1115':; års-

bok för 1968169 som visar att det hänt 19 gånger

sedan Moskva-avtalet 1963 att radioaktivitet läckt
ut i sambar-rd med ur-rderiordiska prov.

Till sist talar Alva Niyrdal on-r de kärnvapenfria
zonerna. Hon uttrycker sin beundran över att Syd-
anrerika genomfört att göra sin kontinettthalva till
en sådan zon. F{on hoppas på en överenskommelse

mellan de båda rrilitära blocken i Europa om mit.r-

skade rustningar. I san-rband härn"red kunde det bli
nröjligt att återkon-rma till skaparrde av en eller fle-
ra kärnvapenfria zoner ir-ron-r vår kontinent.

Vid nedrustningskomt-t.tittdus följande sammauträ-
de 12.3.1970 agnade Alva Myrdal hela sitt ar-rföran-

de åt frågan om ken-riska och biologiska vaPen.

Komn-rittön har i uppdrag från FN:s generalför-
san-rling att försöka uå ör,erenskotnmelse om ytterli-
gare förbud på detta område och "att f rantlägga en

rdpport om t'ramsteg i alia aaseenclen rörande pro-
blemet att climinera kemisba och biologiska udpen
till generalt'örsamlingcns nästa (25 :c) sessiott".

Alva Myrdal påminner först om det förbud mot
användning av c{essa vapen vid internationella väp-
nadc konflikter som redan existerar (Genör'eproto-
kollet av 1925). Hon slår fast att dct är fråga om
ett totalförbud, innefattande även tårgas.

Hon övergår sedan till frågan onl tillverkning
och lagring av dessa vapen. Många av dem kan an-
användas för olika fredliga ändan-rå1' När det gäller
forskning måste malt kunna dra ell gräns mellan
forskning avsedd för fredliga är-rdamål och forskning
sonl går Llt på vaper-rkonstruktion. Det viktigaste
härvidlag är öppen irrformation.

Först konstateras att det arbete på framställning
av nya BC-vapen och vapenlrärare som pågått i
flera länder Lrtan vidare kan förb judas. Mau bör
samtidigt kunna förbjuda prov med B- och C-va-
pen. Frågan om tillverkning av iirnnen som kan bli
B- och C-vapen är mera korr-rplicerad. Vissa katl utan
vidare förbjudas helt. Det gäller i stort sett om B-
vapnen och det gäller om ltervgaser och toxiner' Svå-

rare blir det rned vissa ämuett solrt anr'änds som C-
vapcn men också har legitim ar-rvändnins tnot ei

ör-rskvärd växtlighet ellcr rnot skaded jur. Vissa a\r

dem börjar nu förbjudas för civilt bruk och kan allt-
så viilkorslöst förbiudas. I audra fall rnåste man kan-
ske ha ett förbud med vissa inskränkr-rir-rgar.

Alva Myrdai frarnhåller även att förstöringen av
befintliga lager nråste särskilt beaktas. "Att sänka

dem i l'tazset eller grät,,a ned dem i jordcn kan inne-
bära iaror."

l) FN:s Neclnrstningskornnrittö i Genöve her :runrcrA rcprcscntantcr
f riin 25 länder:

USA, England, Italien, iianeda, Holland, .Tapan.

Sor,jet, l)o1cn, -Ijeckoslor,akic'n, Ilulgarien, lltrnränicn, Mongolict.
Svcrigc, Jugoslavicrr, Br;.rsilicn, X'lcxiko, Argentina, Inclicn, Brtrnra,

I)akistarr, Förcnadc arabrepubliken, irtiopien, Nigcria, \{lroclio.
I)c sist;r 12;ir cle "rrbun.ln;r".

2) SIPRI YF.ARBOOK of \i,'orici Ärnrantct-tts irnd Disarnranrent 1968/

69. Alnrqvist t Vilisell. Stochholnr.-{9C sicl. Pris 60 kr.

SIPRI är Stockholrn Intcrnltionel Pcacc Ilesearch Institr-rtc (pä

svenska. Freclsforskningsinstitutct). Iiijr innchillet i årsb,rhcn rcdogörs

i Frcd och Frihet. nrcdlcnrsblacl fiir svcnska sclitioncn a\ Internati()-
rrcli;r Kr innof iirbLrnrlct fiir Fle cl och [irihe t, nr' 5 1969 r,ch I.rt' 1 197A,



Världsopionen

För tjugo år sedan gcnomfördes den största namn-
insamling som någonsin ägt rrm Stockholms-
appellen för förbud mot atomvapen, den appell
som bland annat gjorde Stockholms namn känt
över världen. Den undertecknades av 500 miljoner
mänskor.

"Vi kräver ovillkorligt förbucl mot atomvap-
net, ett vapen för terror och massutrot-
ning av befolkningen.

kräver upprättande av en sträng interna-
tionell kontroll för att sälira detta för-
buds efterlevned.

anser att den regering som först skulle an-
vända atomvapnet, mot vilket land det än
må vara, skulle begå ett brott mot mänsk-
ligheten och rnåste behandlas som krigs-
förbrytare.

uppmanar alla mänskor av god vilja i värl-
den att underteckna denna appell."

E,gentligen började det redan 1.12.1945 i Paris
när Kvinnornas Demokratiska Världsförbund grun-
dades. Det var dr:tta förbund sorn tillsammans med
"De intellektuellas internationella förbindelscbyrä"
efter Wroclaw-kongressen i Polen 1,948 tog initia-
tivet till den fijrsta Världsfredskongressen i Paris
1,949. Då samlades represcntanter för 72 nationer,
allt som allt 2.000 delegater soffr företrädde 600
miljoner. Där fanns nobelpristagarna Iröne och Fr6-
ddric Joliot-Curie, författarna Louis Aragon, Par.rl

Eluard, Illa Ehrenburg, I'ablo Neruda, Anna Se-
ghers, \Vanda \il/asilewska och f ysikern E,ugdnie
Cotton. Där fanns Pablo Picasso. Bland svenskarna
fanns ldoa Martinson, Erik Blomberg, Albin Anle-
lin, Nils Silverskiöld, Elsa Cedergren, John'Iakman.

Där var en obeskrivlig stärnning av mod, ho,pp-
fullhet och tro på framtiden. Under kongressen
kom meddelande om Nankings fall - den kinesiska
revolutionens slutliga seger. Paul Robeson sjöng en
oförglömlig eftermiddag. En resolution, skön sonl
ett poem, också författad av Louis Aragon, anrogs.

En kommirtd, Världsfredskommittdn, valdes med
Frdddric Joliot-Curie som ordförande. Det var den-
na kommittd - sedermera Världsfredsrådet - som
vid sitt sammanträde i Stockholrn 15-19 mars 1950
antog Stockholmsappellen.

Vi två representerade Svenska Kvinnors Vänster-
förbund i Paris.

Andrea Andreen i1945), [,va Palmaer (1949)
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err stormakt

På den tiden fanns dct ti'diigen framstående politi-
ker som trodde på världsopinionens betydelse. En
bild tagen när appellen överlärnnades till talman
August Sävström visar t. cx. Pietro Nenni (Italien),
Pierre Cot (Frankrikc), Mr Crowter (England) och

.[ohn Rogge (Förenta Statcrna)" Alla fyra hade va-
rit medlemmar av sina respektive länders regeringar.

Världsfredsrådcts sekreterare säger efr"er 20 är att
"aarje ttndcrskriIt adr eIt',:ittytcsbörd om iron på
att en enad -oärldsopinion ktr.n säberställa t'reden.
Hotet om användning da atamua,Den i Koreakriget
kunde cj genomf öras. Mänsleligheten hade sagt N , j
till bomben. En ny z;ärldsrnalet - foikens frcdsrö-
relsc - 

.,tar t'ödd."
En aniran vil<tig insats under 1950-talet var den

kunskapsspridning orr kämvapnens ojämförliga ris-
ker för mänskligheten som skedde genom olika fors-
kare, främst Linus Pauling. Han skrev en utomor-
dentlig bok om kärnvapen. Och l-ran överlän-rnade
1,5.1.1958 till FN:s generalsekretcrare en vädjan om
förbud mot kärnvapen undertecknad av 9.235 fors-
kare, bland dem 35 nobelpristagare.

Vid denna tid (1,957-59) beräknades världens mi-
litärutgifter till omkring 120 miljarder dollar om
året.

Är 1.969 anger USA:s vapenkontroll- och ned-
rustningsbyrä, att motsvarande siffra år 200 miliar-
der dollar. I svenska kronor blir det en milion mil-
joner.

Vi

Vi

Vi



Under denua tioårsperiod har vapentekniken nått
elr fantastisk utveckling. NIan har nu anti-robot-
robotar (ABM) uppställda kring vissa städer sorn för-
svar n'lot ar-rfallande robotar med r'ätebomber. Det
låter även som orn det slutliga förintelsevapnet
(MIRV) skulle börja tillverkas, det vapen mot vil-
ket det ej ges någon möjlighet till försvar - en robot

bärande flera kämvapenladdningar inställda på oli-
ka måI.

Man kan dock ännu hoppas på framgång för
SALT (Strategic Arms Limitation Talks), överlägg-
ningar mellan USA och Sovjetunionen som väntas
fortsätta i \7ien den 16.4.1.970.

Förbud rnot C-vapen aktuellt
Det finns tullgt vägande skäl tili att nedrustnings-
kon-rmittCn ägnar sig åt frågan orn ett totalförbucl
mot användning av B- och frän-rst C-vapen just nu.

Som vi vet blev förbudet mot dessa vapen - Genö-

veprotokollet ay år 1,925 aldrig rarificerar av
USA.

Sedan atombomberna fälldes över Hiroshinra och

Nagasaki ir 1,945 har USA ej erkänt användning
av n-rassförintelsevapeu vid ir-rternatiortella väpr-rade

konfliktcr förrän under Vietnan"rkriget. Man har ej

förnekat att C-vapen kommit till användtring nu.

Vi fick 19.3.1970 ett uttalande av den kommitt6 i
Sydvietnam som behandlar USA:s kemiska krigfö-
ring i denna del av Vietnam där det heter:

"Sedan 1961 har kcnisle krigt'öring ägt rttm syste-

matisht. Giitiga gd,scr och skadliga leemikalier bar
anaänts t'a, aft döda rnänniskot', t'ö, att t'örstöra
skörden ocb oegetationen, bosleap och t'iäderf ä och

alla källor till uppehälle, för dtt framlealla bungers-

nöd, t'ör att ödelägga landct ocb rless natwrtillgång-

ar. Vietnam bar använts som ett lörsöksområde oclt

vietnamesernA softi t'örsöksdiur f ör experiment med

masst'örintelseaapen . . ."

Sedan Nixon kom till makten har användningen
av toxiska kemikalier ökat . . . För att råwfärdiga
sina gryrnma brott brukade man säga att kemikali-
ema var endast tårgas och ej dödande, blott irrite-
rande. . . Andra toxiska ken-rikalier beskrevs soln

"defolierande eller ogräsdödande". Man anger siff-
ror över ökningen av skadeverknir-rgarna under åren.

1968 besprutades 589.300 hektar och 302.890 män-
r-riskor skadades.

Toxiska ker-nikalier har dödat människor eller

skadat dem till hälsan. Många har blivit blinda eller

dör,a, kvinnor har fått missfall eller stört lactration.
Bördiga områden har blivit sterila, djungeln har för-
störts, vatten har förgiftats, fåglar och fiskar har

dött och verkningama på lång sikt blir säkert all-
varliga . . .

Folkomröstning?
FIur vore det att återigcn som för 20 år sen

pejla r'ärldsopinionen?

Denna girng ifråga orl alla vapen för mass-

förintelse.

lVlan kan inte upprepa el1 namuinsamlir-rg.
Vore det inte tänkbart att ordlta ert folkom-
röstning? Det gäller ju verkligen oss alla och
våra bam, vår framtid.

Förslagsvis kunde t.uau väuda sig till ned-
rustningskon-rmittdn. Den skulle knappast kun-
na ha något att invända mot ett stöd för sina
strävanden.

Man kunde formulera frågan vid omröst-
ningen så:

Onskar ni förbtrd mot ABC-vapen? Och
nran kunde ha tre möjligheter till svar: ja -
nej - 

ja med villkor.
Det vore sannolikt rnöjligt för FN att fin-

na cxperuer sorrr kunde lösa de tekniska pro-
blcmen vid en folkomröstning även i detta
format. Oi:h varför skulle någon regering väg-
ra att bifalla ett så oskyldigt förslag från FN?

A. A.



Brev titl err pilothustru
Nedanstående artikel ur Aftonbladet den 1'4-3.1'970

publicerar vi här med författarens tillstånd.

Iiiira Bonnie!

Vi läser överalit hur du ocl-i din lilla pojke saknar

Jerry. Du har gett äkta och rörande uttryck för Din
oro. Pressen har återgett Dina uttalanden så att Du
frarnstår sorl en hängiven, tapper och i god mening
"rranlig" hustru -- niiljorter kvinuor kan sätta sig

in i hur Du kär-u-rer dct. Läsartta grips av syn-rpati

rled Dig - och av harm och vrede mot de mäuui-
skor som störtat dig i denna olycka.

DET FRAX,IGÄR INTE klart ;1v reportagcn vilkar

det är sonr gjorde det. Men läsarna får ett dunkelt
intryck av att vietuameser trängt in i Ditt hem i Dal-
las och kidnappat Din mau och stängt ir-r hor-rom i nå-
gon by i DRV där man'ar1or, språk och klimat är
helt frär-r-rniande för lionom. En av Dina olyckssyst-
rar, Mrs Albert Larsoi-t, klagar att heunes rnau kan-
ske ir-rte får den sjukvård han skulle behöva i Ha-
noi, och han har brärtnsår. Och om det fir-rr-rs några

åkommor i r'ärlden sont viettraltteser borde kunua be-

handla så är det väl brännsår.

MEN vietnameserna visar ir-rgen förståelse, enligt
dessa reportage. När Du och Dir-ra kamrater far till
Paris för att bc dem visa eu st.nula niänsklighet, så

bjuder de på te och berättar för er att det finr-rs bam
i Victnam också och kvinrtor soln längtar efter sina

män. Och att så snart Din regerirtg låter vietnameser-
na leva kommer Du att få tillbaka Din u-ratl. Och Du,
Bonnie, förstår inte vad det hrrr med saken att göra.

Vietnameserna har tagit Din marl -- allt ar-rr-rat är
"diplomatiskt spel". Du är storsirlt tlog att inte di-
rekt säga att Du hatar vietnamesenta - Du bara för-
står inte "r,iika prir-rciper de går efter". Och Du bön-
faller Paln-re att försöka tala vietnal'nescn-ra till rät-
ta. Ty Du är olycklig.

Dir-r regering har tagit Ditt barus far ifrån Dig och

n,ingat honom att bli lirigsförbrytare. Och Dir-r rege-

rings massmedia gör av Ditt troskylcliga ansikte en

lösryckt, tragisli mask soll) Perttagou katl hålla
upp frarnför sitt mördaratrsikte. Ditt öde och Dir-r;r

vilsna uttalarrden används för att piska upp en indig-
nation mot offrer-r för de bombräder som Din rege-

ring tvir-rgat Din man att utföra?
Du är bitter på r,ietnameserna. Andå vågar Du

närrna Dig dem. Men det frarngår ingenstans att Du
vänt Dig till Din egen regerir-rg med frågan varför
Dir-r regering tog .Jerry ifr:ln Dig och i,arför deu inte
ger Dig honon-r tillbaka.
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Sorri sveuska är jag djupt skamseu över vad man

utnyttjat vår statsminister till. Ätt också han fått be-

stå material till deuna hetskampanj mot DRV. Vi
har diploniatiska förbindelser inte bara n-red DRV
utan också med USA. Ditt land, Boutlie, och n-ritt

l-rar båda underteckuat FN-stadgan, har båda an-

svar för att den efterleves. Artikel 2, punkt 4, är en

av hönipelarna i den inten-rationella rätten och ly-
der sålunda: ALLA MEDLEMM^R SKOLA I SI-

NA INTERNATIONE,LLA FORBIND},LSI,R AV-
HÄLLA SIG FRÄN I{OT OM ET-LEIT BRUK ÄV
VÄLD. VARE SIG RII{TAT MOT NÄGON AN-
NAN STATS'IERRITORIE,Li,A IN'I.EGRi].L,7
ET,T,E,R POLIT'ISKA OBF,ROENDE,, ELLE,R PÄ

ANNAT SÄTT OFORE .ILIG'I' MED FORL,NTA

NATIONERNAS ÄNDAMÄI,.
I TJUGO ÄR, denna månad, har USA hotat mccl

våld åch brutalt våld n-rot Vietnam. Och ur-rdcr hela

dcnna tid har vår regering aldrig i folkrättsligt gilti-
ga tcrmer fördömt detta USA:s våld.

Deuua utaktlåtenhet - parad r-ned Skarllmell-tcr-
nrer sådana sout "så länge kriget råder" fyller oss

lned der-r största oro. Sont orn r'år regering inte vore

fri Lltarl i r-rågor-r sorts fångenskap solr förhindrar
den att följa sitt hemlands lagar. (FN-stadgan utgör

Sveriges högsta iag.) Ty om r'år uuvarande statsmi-

nirt"i har ett så djupt medlidar-rde med Dig, Bonnie,

som han sagt, och om hans omsorg om Dig icke är

helt perspekti.,lös, så hade han 11u med anledning

au Dl,] makes fårrgenskap haft ett utmärkt tillfälle
att gå tiil rätt instans n-red Din vånda: till USA:s re-

geriirg, försedd med Artikel 2, punkt 4.

NORDAMERIKANSKA statsrnäu har sagt till
Dig att ett enda nordan-rerikans liv är mera r'ärt ät-t

heL Nordvietnamns befolkning' Hr-rr kränkancle för
Dig och Din sor-r att tilltalas solrl ör'ermänniskor och

rarist"r! Ditt la'd har sårat Dig på tusen sätt, Bonnie.

Och skullc Dr-r protestera löper Du all risk att bli
fiingslad hemma i Dallas.

Du är olycklig. Och ändå, Ilotruie - låt inte l)in
rcgering ocl-r dess hejdukar i r,ästerländska lllassme-

ai" a.in'" Dig till att lägga skulden för Din olycka på

de r.nännisko. ,o,'t-, Din regering sårar till döds: det

Vietnamesiska folket!

Med vänlig häisning

Sara



Maia Ekelöf fil. städ..
-

Maia Ekelöf - fil. städ., enligt ett av de fem bar-
rlen - fick första pris 25.000 krouor i Rabdn E Sjö-

grens stora tävlan ont den bästa politiska romanen.

Hennes bild i TV med liNl--n-rärket på klär-rningen

har r,ärmt oss alia och nu när hennes bok kommit
stegras vår förtjusnir-rg till kokput'rkten. Boken he-

ter "Rapport från en skurhink" (Rab6n Ec Sjögren,

pris okänt, dct sätts ju inte ut numer) och bör läsas

av envar.
Sorn städerska tillhör hon de lågavlönade med

mindre än 15.500 krouor i årsinkomst i likhet med

hälften av alla kviunor med deltidsiobb' Man kan

grubbla över varför just städerskorna har så uselt

betalt. Textilarbetarlla har sotl bekant att konkur-
rera med Sydkoreas och Portugals si'ältfödda sla-

val', llen städjobb meiste ju iindå ut,cöras i Sverige

på sver-rska företag. Det är både ansträngande och

riskabelt för ryggar och hud och det är viktigt n-red

här-rsyn till hygien och trivsel. Der-r dåliga betalirir-rg-

en har väl sin enkla förklaring i att det är ett ut-
präglat kvinnojobb.

Hur Maja Ekelöf hunnit tned försörjningen av

fern barn, läsning, politik och t. o. 111' ett akade-
miskt betyg tillhör det obegripliga. Diir som i myc-

kct aunat pårnirrrrer ltott ottt Moa utatt att vara ttå-
gor-r Moa-epigon. f'rots allt har attdra författare be-

tytt lner för henne, kanske var Moa för nära likson-r.

Här är några citat så ni förstår att ni måste läsa

boken.

"Om konsten dtt städa utan att tdppd livmodern,
Nog är det en bonst allt. tTtminstone när man

börjar bli utsiiten. Hela under!'i-,sct känns så tungt
när rnan springer omkring: bärande på städredskap
ellcr ntakulatur elleruad det nw är, I Aftonbladet
stod en artihel om städning. 'Städerskorna ser inte
ut sonx t'örr. De leör omkring med sina maskiner ocb

de beböver intc blöta sina händer en gån{ Jo, pytt!
Moderna masbincr finns irtte på så många ställen och

nog ser jag ut som städersleorna giordc t'örr."
"Det är saårt att bänga mcci i dcnna strwkturom-

vandling. Ob, zsatl ntännisieorna batr'tr detta ord' Det
är väl värst t'ör oss låglönara. Mrtn kätztxer dtt mdn

är dcn stora nolld som' crt mänttislea är, pilket hort

är, utbi[dad eller owtbildad."
"!ag tror att den soår,tstc roll och det saåraste

yrhe som jinns är dtt tdrd I[Arl'lMA. Man får ett
slags ans'adr ocb mdn khmar sin oförmåga varie
dag. Inte hinner man leänrta någon rnoderslycka inte.
Det är kanshe någon minut någott gång)'

"Flara gånger undcr mitt liv bar iag mött män-
nisleor som tycht synd om mig. Dc har beblagat mig.

Det liar ztarit såna männisleot' soln jag skulle vilja
beklaga istället. 'f rots att iag varit t'attigare än dem

bar mitt liq) aarit mycket, my'chet rikare än deras,

tycker jag. De behlagar nåt tJe inte aet ett dwgg ont.

De värderar livet annorlu'tzda ärt iag. Vad har de

att gladj,ts åt (funderar iag i min ensambet). Jo, de'
rtls AGANDER ATTSKÄl'{SI-'4 har aldrig sviktat.
hlen jag wndrar om de någonsin bat't så t'ina känslo-
r,ttr,plevelser son? jag (man katt' väl inte vara helt nöid

t'ör att rnan äger döda saker).
Dessutom har jag märkt att dc

än jag."
är tner ne',^rotisha

E. P.

Rapport från en skurhink. Av Maia Ehelaf . Rabön & Sjö-

grcn, Stockholm 1970. 216 sidor.

Från ett golv
En städerska är jag sorn skurar
jag ser bourgeoisien från ett golv

Jag ser deras dryga nriuer
mer-r klassar dem nästau för noll

Ty ingenting annat i skallen
de har än sitt lönelyft
Att klättra på löneskalan
det er-rda som rör dem ett dyft

De går där och spätter förnämligt
och tror att de visa är
Stackars arma satar
blott fåfängans mantel de bär.

M. E.

En svag låga
En svag låga
flän-rtar ibland upp
för att slås ned
och åter slås ned
Makten krossar längtans låga
Makten visar sin makt
En skälvande värld
väntar i ångest
på våren

M. E.

1,1,
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DDR CENTRUM
KULTUR O

MASTER SAMUELSG. 71, 111 21 STHLM. Tel. 21 29 58, 21 29 64

Vardagar kl. 11.00-18.00. Lördagar kl. 11.00-15.00

Bibliotek

Diskotek

Tidningar

Tidskrifter

Dia-serier

Filmarkiv

Broschyrer

o
o

Föredrag, diskussioner, filmkvällar, musikpro-
gram, utställningar m. m.

Språkundervisning med lektorer från Herder-
institutet i l-eipzig.
Språklaboratorium, möjligheter till individuella
språkövn i nga r.

Utlåning av böcker, broschyrer, grammofonski-
vor, dia-bllder och film.
Specialservice för lärare, skolor och bildnings-
institutioner.
Snabbförmedling av boklån direkt från biblio-
teken i DDR.
All utlåning kostnadsfri.
Biblioteks- och diskotekskataloger sändes på
begäran, liksom aktuella program for kultur-
centrumg verksamhet.
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*GRUPP
* består av numer 17 kvinnor 

-i unga kvinnor 
- som genomskå-

t dat dagens kapitalistiska samhälle
+ och insett kvinnornas situation och
t brist på möjligheter. De har också
i dragit den slutsatsen att nu får
* det vara nog 

- kvinnorna skall
t inte evigt vara de nedtrampade,
* jämlikheten skall äntligen genom-
* föras.
f Bland gruppens medlemmar
* finns flera som är välbekanta för
f "Vi Mänskors" läsare, Barbro
* Backberger, Gunnel Granlid, Loui-
t se Ryd6n. Flera är dessutom till
i vår siora glädje SKV:are och de-
* ras krav har redan framförts av
I oss. Kanske sticker det till ibland
* och vi muttrar, herre gud det där
I sa vi redan 1929 eller 36 eller 48!
* Och det är förvisso sant men det
t har tydligen ända inte sagts till-
i räckligt ofta då så mycket åter-
* står att kämpa för.
I Vi har abortfrågan 

- efter vad
* som sluppit ut ur abortkommitt6n
t utan hopp om snar lösning, dag-
I hemsfrågan 

- 
familiernas nyckel-

t problem, deltidsarbetet som ut-
i nyttjas till en skamlig utsugning
* av den kvinnliga arbetskraften,
t jämlikheten 

- "i 
parodi så länge

* kvinnorna trängs i de mest utpräg-
t lade låglönegrupperna.
I Behöver det sägas att vi med

t stor glädje upplåter "Vi Män-
* skors" spalter åt Grupp 8 och häl-
* sar dem varmt välkomna. Svenska
i Kvinnors Vänsterförbund har tidi-
t gare varit sammansatt av grupper
i om också på delvis andra grun-
* der, det är nu en arbetsform som
t ligger i ticlen. Sannolikt finns det
* förutsättningar för fler arbetsgrup-
t per bland de våra, Grupp 8:s ar-
i betsmetoder är tydligen effektiva
* och stimulerande.* E.P.**i*|itrtti**ii***r**l****
!f ******++****++*++****++f

I Har Ni flyttat? f
t I så foll konske ni lår 2 ex ov tidning- +
+ en - ett till den nyo odressen och ett I
t titl den gomlo. Det beror på ott vi inte {
i hor möjlighet ott gå igenom hölkorten +
I och renso ut fetoktigc odresser mer ön +
E ;; 

';;; 
;;.;. I moj kommer der I

+ ott ske. Men den som ov detto nummer I
* får 2 ex kon ju lömnq över det eno till +
t ;;n;r-;";;n'o"rror' - konske denne i I
* sin tur blir intresserod och sedon sjölv I
t prenurnereror. Och då hor dubbelexpe- +
* dieringen boro vorit till nytto, inte sont! +*rlr**t*****i***tt**tt*****f

DAX NU
skoffo

familie-KONTO
och klö fomilien elegont.

Völkommen till

Carlboms
KLÄDER

Karlbergsvägen 40 Tel. 34 04 90 vx
(T-bana till Odenplan och S:t Eriksplan)

Måndags- och frcclegsöppm till kl. 19.
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coR rroTSrÅND b cnÅt rNtE! va-R GurD - cÅ nrlt alTcRmpt

Er rad sociala och ekonomiska föränd"ringar krävs för artt krriruT.an
skall uppnå verlclig jämställ-Chet med. mannen,

Segrdnsade reformer, som t, ex. att eiktenskapslagsti3tn-i-ngen för-
dndras, har ingen avgörance effekt på kvinnans ställning i farrilj
och. ^samhälle.

Även om lrrinxan lyckas uppnå jämståiåldhet ned narulen btir hon inte
fri j- ord-ets verkliga betyd.else förrän också mannen blir fri"
Kvinnans och mannens slutliga frigörelse kan baxa uppnås i ett sarrr
häIle, fritt från utsug:eing, d.är hela folket har kontro]-l och nakt
över arbetsplatserna, bostad.sområd.ena, staten och d.ess olika funk-
tioner, d.v. s. fullständ.ig ekonornisk och politisk makt. Som en etapp
mot d.etta mål kräver vi:

1, Lagstad.gad. rätt tilI arbete på sarnma villkor som mannen.

2. Al1a kvinnor som söker men ej erhåller arbete garanteras ar-
betslöshetsund.erstöd. och betald utbild.ning.

1. Förbättrat stöd. ti1I rruxenstud.erand.e. Erononiskt utbild.rrings-
stöd. fa^r inte vara beroend.e av makes inkomst.

4. Lagstiftning som förhind.rar exploatering av deltid.sarbetande
personal.

5. Sarnstugeplatser till alla barn rnellan ett halvt och tolv år.
Arbetslöshetsr.rrd.erstöd- utgår då lwinnan, på grund av brist på
barnstu€or, ej kan förvärvsarbeta,

5. Fri abort, Rätt men ej plikt att konsultera socialarbetare.
. tika rätt till smärtfri förlossning. Kostnad-sfri ti1learrg

tiII preventirnaed.el

' 7. 25 procent av nybyggnationen byggs som kollektivhus. Utbyggnad.
av kollektiv service i alla bostad.sornråd.en i tätorter.

Detta är vårt handlingsprogram. Diskutera punlcterna i d.in organi-sa-
tion, ditt parti, d.in skola el1er d.in gnlpp. Arbeta för att kraven
f önrerkligas ! NU !

GRUPP 8

Tomtebogatan 31
111 58 Stockhol-m
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VAR BILDADES GRUPP

Röcker det inte med de kvinnoföreningor som redon finns?

Grupp 8 skiller sig från de trqdilionellq kvinnoförbunden

på två vösentligo nunkter:

1. IDEOLOGISKT-POLITISKT
Grupp 8 anser att kvinnans slutliga frigörelse - liksom mannens -

kan bli verklighet endast i ett socialistiskt samhälle fritt från klass-

förtryck och diskrirninering av den arbetande befolkningen Grupp 8

vill därför tillsammans med andra organisationer och Srupper arbeta
för en social och ekonomisk omvandling av samhället i socialistisk
riktning.

Varför behövs då en speciell kvinnorörelse, som står utanför par-
tierna?

Den behövs eftersom hvinnorna även inom den egna klassen år
diskriminerade och undertryckta. Erfarenheten visar, att kvinnorna
intc kan överlåta sin intressekamp till organisationer och grupper -
:t\ren om dessa har ett socialistiskt program - eftersom de domineras
av män. Risken finns att kvinnofrågorna kommer bort och skjuts åt
sidan i prioriteringsprocessen och att kvinnorna integreras i det po[i-
tiska arbetet på männens villkor. Samtidigt som kvinnorna arbetar
tillsammans med männen för det gemensamma politiska målet måste

de slå vakt om sina egna intressen och bevaka dem vilket de bäst kan
göra genom att bilda egna kamporganisationer.

2. OTTGANISATORISKT
Årbetet bland kvinnorna har en speciell karaktär. Kvinnorna är svå-

ra att nå, då de oftast är isolerade i små primärgrupper (t. ex. famil-
jen och där speciellt övervakade). Därför måste man finna nya och
bättre organisationsmetoder. Arlretet måste ske i små grupper efter
aktionsmodell där alla tränas ideologiskt och lär sig uppträda med
större säkerhet och sfälvtillit. Grupperna måste vara rörliga och om-
växlande syssla med ideologiskt och praktiskt arbete. Den långsiktiga
målsättningen får inte hindra grupperna att ta upp för hvinnorna
viktiga aktuella frågor. Varje reform (som fler barnstugor, fri abort,
kollektivhus) är viktig då sådana reforrner ger kvinnorna ökad rörel-
sefrihet och möjlighet att föra sin egen karnp. Framgångar i detta dag-

liga, politiska arbete stärker kvinnorna i cleras självkänsla och ger

dem mod att gå vidare.

Grupperna arbetar utåtriktat och försöker nå de kvinnor som be-

rörs clirekt av varie enskild fråga. Samordning av gruppernas verk-
sarnhet sker på gruppmöten där uppdragen (som ordförande, sekrete-
rare, sammankallande osv.) ständigt cirkulerar. Grupperna kan arbett
i bostadsområden och på arbetsplatserna, dvs. ha en lokal förankring.
Grupper kan också bildas för att studera speciella frågor och förbe-
rede olika aktioner.

Kvinnorna har mindre rörelsefrihet och större arbetsbörda än män-
nen. Därför rnåste en kvinnoorganisation ständigt anpassa sina arbets-
metoder efter kvinnornas speciella situation. Arbetet måste fördelas
och uppgifterna spridas på många. Arbetet bland kvinnorna tvingar
helt enkelt fram de,mokratiska arbetsformer, liksom dessa är de enda

möjliga för att kvinnor aktivt skall kunna delta i rörclsen.
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Kvinnornqs bundenhet vid

bqrnen hindrsr henne från
qlt tq arbete utqnför hem-

met. Även om förvörvsqr-

betet inte gqrqnterqr hen-

ne ott bli merq iömstölld
med monnen är det dock

den endq vögen för kvin-

nqn dll så småningom upp-

nå ekonomisk slölvstöndig-

het och sförre rörelsefrihet.

Tillgång lill doghemsplot-

ser för qllq bqrn i tillsyns-

åldrqrnq ör ett krqv som

Grupp 8 för frqm i sitl hqnd-

lingsprogrqm.
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Den 1 januari 1970 fanns det i Sveri-

ge 30.235 platser på daghem, 5.916

platser på fritidshem (eftermiddags-

hem) samt uppskattningsvis 20.000-
25.000 platser på familjedaghem där

dagbarnvårdaren är anställd av kom-

munen. Detta innebär att antalet dag-

hemsplatser de senaste tio åren tre-

dubblats. Detta innebär å andra sidan

i n t e att det nu skulle vara så myc-

ket lättare att få in barn på daghem

eller fritidshem eftersom behovet av

plaiser har ökat i och med den ökade

förvärvsintensiteten bland kvinnorna.

En statlig utredning gjorde för ett par

år sedan en uppskattning av behovet

av barnstugeplatser. Man kom fram

till följande (siffrorna gäller 1967):

317.000 barn under 10 år har vård-

nadshavare som arbetar mer än 15

timmar per vecka. Av dessa barn var

150.000 under sju år.

210.000 mödrar skulle gå ut i för-
värvsarbete om barntillsynen gick att

ordna. 170.000 önskade deltidsarbete.

För att erbjuda enbart barnen till
de förvärvsarbetande mödrarna (eller

mödrar som skulle ta förvärvsarbete

om barntillsynen ordnades) plats på

barnstuga behövdes 370.000 platser

på minst fyra timmar om dagen samt

290.000 platser på deltid.

De flesta siffror som presenteras

av utredningar av olika slag ställer be-

hovet av barnstugeplatser i relation

till förvärvsintensiteten bland kvinnor-

na. Detta kan i dagens läge synas

realistiskt, men det är viktigt att hålla

fast vid att barnstugorna inte enbart

fär betraktas som ett arbetsmark-

nadspolitiskt instrument. Barnstugor-

na är lika mycket till för barnen som

för kvinnorna, och kravet måste vara

att a lla barn itillsynsåldrarna fårtill-
gång till barnstuga, eftersom de allra

flesta barn behöver den sociala kon-

takt som gruppgemenskapen erbjuder

och den stimulans som barnstugan

kan ge Detta är ett jämlikhetskrav.

En av de vanligaste invändningarna

som görs från både statligt och kom-

munalt håll är att det blir för dyrt

att bygga barnstugor. Detta resone-

mang visar bara att det fortfarande

är långt kvar till dess vi får politiker

och ansvariga myndigheter att inse

att det är nödvändigt att bygga barn-

stugor och att det måste kosta, pre-

cis som skolorna t. ex. Dessutom är

det inte dyrt att bygga barnstugor.

Dessutom gör samhället (främst sta-

ten men också kommunerna) en net-

toförtjänst på barnstugorna eftersom

kvinnorna blir aktiva i produktiorren

och betalar skatt bl. a.

Man kan naturligtvis inte tillåta att

det schackras med barnstugorna, att

tillgången på platser blir beroende av

något slags lönsamhetsresonemang.

Men man kan ändå tillåta sig att und-

ra varför det just skall "löna sig" att

bygga daghem.

tsYGG DAGHEM

AV VIGGEN!

Lönar sig t. ex. "Viggen" 
- 

flyg-

vapnets nya attackpaln som per styck

kostar 12-14 miljoner kronor? Ett

Viggen-plan motsvarer 25 daghem

rn:d plats för 1..|25 barn" Eller motor-

vögar? För varje mil motorväg kan

m3n bygga 100 daghem med plats

för 4.500 barn.

Det har roat mig att jänrföra vad

Cet ena och det andra får l<osta. Jag

brukar använda mig av sådana jäm-

förelser då jag träffar politiker som

silier och spindlar med sina futtiga

lönsamhetskalkyler och sina inskränk-

ta perspektiv.

Sålunda:

Under ett år annonseras i oressen

for 40 miljoner kronor enbart för

skönhets- och hygienartiklar. Det mot-

svarar vad det kostar Stockholms

stad att under ett år driva samtliqa

daghem.

Annonser för bilar och biltillbehör

slukar årligen en summa av 45 mil-

joner. På tio år blir summan 450 mil-

joner. Om man bestämt sig för att

under tioårsperioden 1965-75 bygga

daghem för de pengarna i stället skul-

le samtliga barn till förvärvsarbetande

mödrar i följande städer få daghems-

plats: Kungälv, Västerås, Kristianstad,

Lidingö, Falun, Karlstad, Skövde, Bor-

länge, Borås, Stockholm, Lund, Möln-

dal och Malmö. Och då skulle ändå
,|00 miljoner bli över, vilket skulle

räcka för hela Norrbotten!

För två Viggenplan skulle Karlstads

stad kunna investera i byggandet av

så många daghemsplatser att alla

barn till förvärvsarbetande mödrar

sliLrlle få plats på daghem.

1970-74 planerar Stockholms stad

en utbyggnad av antalet daghem.

Denna nya daghemsplan kostar

Stockholms stad cirl<a 50 miljoner

kronor. Det motsvarar en (1) mil mc-

torväg !

Nu kan man invända att det inte är

själva byggandet av daghemmen som

är det mest betungande för kommu-

nerna. Driftkostnaderna är besvärli-

gare att klara, menar man. Det vore

a',2 rnånga skäl bättre att kostnaderna

för bairrrstugorna betalades av staten.

Dois kunde då staten bestämma nor-

merna för anialet daghenr och fritids-

hem, dels läggs kostnaderna på stats-

skatten som är progressiv och inte

drabbar de lägre inkomsttagarna så

hårt som kommunalskatten.

Detta resonemang är riktigt men

något begränsat enligt min mening.

Varför skall t. ex. företagen komma

undan? Om företagen behöver för-
äldrarnas arbetsinsats vore det också
rimligt om de bidrog med att betala
daghemmen, precis som företagen
borde vara med och betala de följd-
investeringar i vägar, skolor, bostä-
der m. m. som nu kommunerna en-

scmma måste svara för.

Gunnel Granlid
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'tömlikhet och vqlf rihet
infinner sei inte förrän vi
som inte hqr vqre sei def
enq eller def qndrq börior
rörq på oss för qtt skqffq
oss def.

Tönk på ott vi är moiori-
lelen qv folket.

Vor glod! Gå till qnfoll!"

16

Det f inns många vackra ord i vårt
språk. Det finns också många fula
sätt att använda de vackra orden. Två

av de mest omtyckta orden som an-
vänds för att fora folk bakom ljuset
är "jämlikhet" och "valfrihet". De an-
vänds av politikerna för att vilseleda
och hypnotisera väljarna. Speciellt
samvetslös är man när det gäller att
sprida ut dimridåer i kvinnofrågan.
Detta är ganska lätt eftersom förvir-
ringen är stor både när det gäller att

definiera vad som befordrar jämlik-

het och valfrihet för kvinnan och hur

man ska gå tillväga för att uppnå

detta.

JAMLIKHET finns överhuvud taget
inte i vårt samhälle och absolut inte

för kvinnorna. En rad händelser de

sista åren har medverkat till att göra

det allt svårare upprätthålla dimbild-
ning på den punkten. En av dessa

händelser var offentliggörandet av

den statliga låginkomstutredningens
preliminära rapport, som kom på vå-

ren '1968. Rapporten visade dels att
klassamhället var verklighet i mycl<et

större uisträckning än vad man velat
göra gällande, dels att inkomstklyf-
torna mellan män och kvinnor var
omotiverat stora.

Enligt låginkomstutredningen tjäna-

de 1966

50 procent av samtliga heltidsan-
ställda löntagare mindre än 21.500 kr,

50 procent av männen tjänade

mindre än 24.000 kr,

50 procent av kvinnorna tjänade

mindre än 15.500 kr.

Kvinnornas andel av de heltidsan-
ställda löntagarna (obs att alla del-

tidsanställda kvinnor alltså inte är in-

räknade här) var 28 procent. Men de

svarade för 59 procent av arbetstaga-
re med högst 10.000 kr i årslön och

för 65 procent av arbetstagare med

högst 15.000 kr i årslön.

Männens genomsnittsinkomst
24.000 kr 

- 
är inte något att jubla

över när man betänkter att på denna

Iön ska många män försörja en fa-

milj. Men man grips av blekiagd fasa

när man tänker på att kvinnorna är

tvungna att dra sej fram på en ge-

nomsnittslön som ligger nästan tio-

tusen lägre än männens. Hur har lön-
tagarorganisationerna kommit att ac-
ceptera att en stor del av löntagarna
tvingas leva på så skandalösa villkor?

Orsaken är att man accepterat tan-
ken på mannen som huvudförsörjare.
När Geijer och Giesecke möts i avtals-
forhandlingarna har de trots ofrån-
komliga intressemotsättningar en sak
gemensam, de accepterar båda tan-
ken på att de manliga löntagarna ska
ha såpass betalt att de (om också
med ett nödrop i många fall) ska kun-
na försörja en familj. Men i deras fö-
reställningsvärld ingår inte att kvin-
norna kan ha sådana betungande åta-
ganden. Kvinnor försörjer som bekant
aldrig familjer, knappast sej själva.
Men det kan ju vara trevligt för dem
att ha en liten extra slant att dryga ut

hushållspengarna med, att kunna kö-
pa sej ett halvt kilo kaffe, ett par nya

strumoor, en liten sak åt barnen . . .

EN KLASSFRÄGA!
Att dessa missförhållanden kan

fortfara beror på att kvinnorna är så

dåligt representerade i fackförening-
ar, i riksdag, regering, i kommunala
nämnder 

- 
över huvud taget där de

borde finnas för att hävda sina intres-
sen. Vilket beror på att kvinnorna
från födseln är uppfostrade till att
underskatta sin begåvning och att ta
på sej hela bördan av skötsel av hem

och barn även om detta leder till att
de inte kan ta på sej fackliga och
politiska uppdrag. Allt detta är symp-
tom på bristande jämlikhet och leder
till bristande jämlikhet.

Männen är ofta inte bara ointressera-
de av att deras fruar engagerar sej

t. ex. fackligt utan motarbetar dem ak-

tivt, t. ex. med den här repliken (som
jag hört återgiven av en ombudsman i

Handelsanställdas Förbund), "Det

räcker med att en i familien är fack-
ligt organiserad".

Om en kvinna är gift och förvärvs-
arbetar blir hon ofta dubbelarbetande.
Många män förstår inte eller undviker
att förstå att det är både deras rätt
och plikt att på lika villkor dela an-

svaret för hemmets och barnens sköt-
sel med kvinnorna.

Men också om föräldrarna delar
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på ansvaret behövs både daghem och

annan kollektiv service. Bristen på

barnstugeplatser är en ojämlikhet som

inte bara drabbar kvinnorna på ett
kännbart sätt utan också barnen. När

grundskolereformen genomfördes ha-

de man den optimistiska uppfatining-
en att en skola som från sjuårsåldern
stod öppen för alla barn skulle ut-
jämna de orättvisa skillnader som be-

står i klass- eller könstillhörighet.
Men sociologiska undersökningar som

har gjorts på senare är har vederlagt
förhoppningarna: Det är fortfarande
ungdomar ur över- och medelklassen
som dominerar över ungdomar ur ar-

betarklassen inom utbildningsvägar
som leder till yrken med hög lön och

högt social anseende. Och likaså är

det de unga männen som dominerar
över de unga kvinnorna inom samma

utbildningsområden. Allra minst chan-

ser har alltså flickorna ur arbetar-
klassen, som vi också återfinner i det
lägsta låg löneproletariatet.

Stödet från samhällets sida till för-
äldrarna och barnen måste alltså sät-

tas in tidigare - i form av en hund-

raprocentigt utbyggd barnstugeverk-
samhet.

Hemmafrusystemet motverkar jäm-

likheten. Hemmafruarna är ingen en-

hetlig grupp, som man velat hävda,

och det går inga skarpa frontlinjer
mellan hemmafruar och förvärvsarbe-
tande kvinnor. De flesta kvinnor har

under någon period av sitt liv varit
hemmafru, en annan period förvärvs-
arbetande. Gränslinjerna går i stället
mellan dem som har privilegier och

dem som inte har några privilegier.

Till privilegier bör räknas rätten att
få arbete. Många hemmafruar önskar
förvärvsarbete men kan inte tä.
(700.000 hemmafruar saknar f.n. vård-
uppgifter i form av hemmavarande

barn under sexton år eller sjuka och

gamla anhöriga.)

Bevarandet av hemmafrusystemet
motverkar kvinnornas kamp för själv-
ständighet och iämlikhet.

Visserligen är man inte fri därför
att man har en anställning. Huvudde-
len av de manliga löntagarna är ut-

satta för utsugning i arbetslivet. Men

genom att de är samlade på arbets-
platsen kan de uppnå styrka genom

att tillhöra ett kollektiv där man käm-

par för gemensamma intressefrågor.

Kvinnorna är till skillnad från män-

nen splittrade, var och en i sitt hem.

De har svårt att nå varandra och ät

svåra att nå. De är slitna mellan två

lojaliteter. Den till mannen och bar-

nen som de är bundna till med eko-
nomiska och känslomässiga band och

som de vill vara till lags även om de

vet att de blir orättvist utnyttjade. Den

till det kämpande kvinnokollektiv sorn

de skulle behöva tillhöra.

HEMMAFRUN _ BRICKA
I DET KAPITALISTISKA
SPELET

Hemmafrusystemet ger arbetsg ivar-

na möjlighet att till billigt pris eller
helt gratis utnyttja kvinnorna. Ett sätt
är genom systemet med deltidstjäns-
ter. Ett annat trick som praktiseras av

LKAB avslöjades i ett strejkreportage
i tidningen Vl nr 1 1970. Där berät-

tade en gruvarbetarhustru att LKAB
inte har någon tvättinrättning som

står f ör rengöringen av arbetarnas
overaller som blir snabbt och hårt
nersmutsade i gruvgångarna utan det-

ta arbete sköter gruvarbetarnas fruar

- 
GRATIS. LKAB är säkert inte det

enda företag som på detta sätt ockrar
på arbetarnas och särskilt kvinnornas
otroliga medgörlighet.

Bristen på fri aborträtt vidmakthål-
ler ojämlikheten:

Mellan männen och kvinnorna ef-
tersom kvinnor, om de råkar ut för
ett havandeskap de inte önskat och
planerat kan få inriktningen av sitt liv
snedvriden sexton-tjugo år framåt i

tiden.

Mellan kvinnor och kvinnor. De

kvinnor som har lätt att Prata för
sej, som har kontakter med läkare

som kan utföra en illegal abort, som

kan skaffa fram de hundralappar som

behövs för att ordna en abortresa till
Polen eller England kan klara upp ett
oönskat havandeskap. Men de sämst

ställda kvinnorna som i första hand

behöver abort har varken självför-
troende, kontakter eller Pengar.
Abortfrågan är i första hand en kvin-
nofråga rnen också i stor utsträck-
ning en klassfråga.

CYNISM ELLER
GR;ANISLOS DUMHET

VALFRII-IET finns bara för ett fåtal
människor. För de flesta kvinnor exi-

sterar den inte. Att en kvinna f ritt
ska kunna välja mellan att stanna i

hemmet eller gå ut i förr,'ärvslivet
förutsätter: att hon är gift (de ensam-

stående kvinnorna, med eller utan

barn, har ingen valfrihet), att hon har

en förstående man, att hon har ut-

bildning, att det finns tillgång till
arbete på den ort där hon bor, att

barnpassningen går att ordna, att hen-

nes barn inte är hopplöst bortskämda.

Att tala om kvinnans valfrihet sam-

tidigt som matr nekar henne rätten att

själv välja när hon vill föda barn är

antingen cynism eller gränslös dum-
hat

Det som sker På utbildningssidan

kan man tycka är en ljusglimt i mörk-

ret. Samhället investerar numera lika

mycket i de unga kvinnorna som i de

unga männen - 
i form av lokaler, lä-

romedel, lärare, studiemedel.

Men när den unga välutbildade

kvinnan kommer ut i samhället med

ljusa framtidsplaner, gifter sej, skaf-

far sej barn och samtidigt ser sej om

efter ett förvärvsarbete märker hon

plötsligt vilket falskspel hon varit

offer för. Det är en omöjlighet för en

stor del av kvinnorna att förena för-

värvsarbete tred en betryggande om-

vårdnad av barnen. Det finns ingen

enhetlig planering i samhället. De som

olanerar skolsidan har en helt annan

uppfattning än vad de har som Pla-

nerar bostadsområden och lokaliserar

arbetsplatser. De som planerar sam-

hället har fortfarande den upofatt-

ningen att kvinnans Plats är i hem-

met. Följden blir att många kvinnor

blir sittande låsta i sin lägenhet eller

i sitt radhus. Förutom att detta är för-

räderi mot kvinnorna är det också ett

nationalekonomiskt slöseri utan like'

Jämlikhet och valfrihei infinner sej

inte förrän vi som inte har vare sej

det ena eller det andra börjar röra

på oss för att skaffa oss det.

Tänk på att vi är majoriteten av

folket.

Var glad! Gå till anfall!

Barbro Backberger
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600.000 personer - över-
vögonde delen kvinnor - i

londet hor deltidsiobb. Ar-
betsgivorno hor upptäckf
fördelcrrnq med deltidsqn-
stöllningor. De får tillgång
rill en slor och rörlig qr-

betsstyrko som kqn söftqs
in vid försöljningstoppor
(inom hondeln), vid skiftqr-
befe till vilket det ör svårt
qtf få personql (i indusrrin)
och i lågovlönqde orbeten,
dör de hqr problem med
rekryteringen (t. ex. livsme.
delsindustrin). Arbetsgivqr-
nE gör storo vinster på de
deltidsqrbetonde, som of-
tqst inie får sqnrmq sociqlq
skydd som de heltidsqn-
stölldq och öven i övrigo
qvseenden diskriminerqs.

18

Vihådelar
pa ettheltidsjobb

Brida ville vi komma ut och träffa n1.a nränniskor,
tjäna lite extra pengar. Helst deltidsjobb. Men det vet
nran ju hur sr'årt det kan vara att få tag pti något
6om passar och som fungerar med bamvakt osr'.

Då tog vi ett heltidsjobb istället. Arbetstiden är
från 07.00 till 15.30 under första halr,året. och fr-ån
07.00 till 16.30 under andra. Vi delar på jobbet d.r'.s.
vi kan anpassa dagar och tider efter vad sorn är prak-
tiskt för oss. Det fungerar fint. Vi kan hiälpa varandra-
om det kniper. Blir inte lika låsta och beroencle som vi
skr.rlle varit var och en för sig.

Än kan man inte få såclana arbeten pri sii rnånga
ställen. N{en på Marabou i Sundbl'berg kan nrtin.
Så clär arbetar vi och trivs jättebra.
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För ett tiotal år sedan krävde flera
kvinnoorganisationer att antalet del-
tidstjänster skulle utökas. Deltids-
tjänster 

- 
menade man 

- skulle möj-
liggöra för kvinnorna att ta ett arbete
utanför hemmet. Utvecklingen under
ciet här decenniet har visat hur lätt det
är för arbetsköparna att acceptera en
reform, men samtidigt förvandla den
så att de själva tjänar mest på kala-
set.

Servicenäringarna upprätthålls nu-
mera i stor utsträckning av deltidsar-
betande personal, och kvinnorna ut-
gör här den stora majoriteten. Men
också inom den lätta industrin ökar
antalet deltidstlanster snabbt. lnom de

stora varuhusen dominerar deltids-
tjänsterna. På Tempo är t. ex. 70 pro-
cent av de anställda deltidsarbetande,
och i enskilda varuhus uppgår siffran
till 80-90 procent.

Den "typiska" deltidaren ser ut så
här: Hon är gift, är mellan 35 och 55
år. Hon har förmodliqen varit hemma-

fru medan barnen varit små och se-
dan sökt sig ut på arbetsmarknaden
igen. Hon har före den barnavårdan-
de delen av sitt liv haft heltidsarbete,
ofta i samma bransch.

DISKRIMINERADE
För många kvinnor är deltidsarbete
enda chansen att överhuvudtaget
komma ut på arbetsmarknaden och
samtidigt sköta de sysslor i hemmet
som hon tvingas utföra (på grund av
otillräcklig service, brist på barndag-
hem osv.). För dessa kvinnor är själv-
klart deltidsarbetet bättre än inget ar-
bete alls. Men på grund av denna
tvångssituation utnyttjas hon också
av arbetsgivaren. Hennes arbetsvill-
kor blir sämre, hon får sämre sociala
förmåner, sämre möjligheter att avan-
cera och har en betydligt mer otrygg
situation än den heltidsarbetande.
Granskar man de deltidsanställdas
situation inom handeln kan man kon-
statera följande:



! Samma lön gäller för heltids- och

cieltidsarbetande personal. Men de

flesta deltidare har inte ackord

utan får i några fall en viss ac-

kordskompensation. I Stockholms-
konsum har deltidarna, oavsett

om de är fast anställda eller inte,

ackord, men i Konsurn i UPPlands

Väsby får en deltidare bara ac-

kord om hon är fast anställd.
(Uppgifterna från 1968.)

f] Fast anställd blir man efier sex

månader om man har en arbetstid
på minst 18 timmar/vecka. Men

nnånga som tiänstgör På deltid

kommer aldrig uPP till 18 timmar

och blir sålunda aldrig fast an-

ställda.

I Uppsägningstiden är för fast an-

ställd en månad - 
för övrig Per-

sonal (som dessutom måste ha

arbetat minst nio månader) gäller

fjorton dagars uPPsägning och för
extra befattningshavare en vecka,

detta enligt avtalet.

! Många deltidsanställda kommer

inte upp till en sådan förtiänst som

ger dem ATP. En deltidsanställd
har inte siuklön. l stället för sjuk-

lön får hon ett Pålägg av tio öre

i timmen - 
ett sYstem som gyn-

nar de friska och missgYnnar de

sjuka.

n Eor heltidsanställd kan vara sjuk i

180 dagar utan att det Påverkar
antalet semesterdagar, en deltids-
anställd bara 90 dagar.

n På stora företag har de heltids-

anställda tillgång till fri läkare, så

inte de deltidsanställda.

I Alla fast anställda inom koopera-

tionen som haft månadslön och

heltid får pension från företaget'

Deltidsanställda får ingen pension.

BELÄTNA ARBETSKOPARE
PA-rådet har gjort en utredning 

"Å
deltidsarbete inom handeln. I denna

lägger bl. a. arbetsköparna fram sina

synpunkter på deltidstjänsterna och

fördelarna med sådana. De tycker det
är bra med deltidsarbetande därfor
att dessa med sin kortare arbetstid
är "mera oå alerten" och de är "lät-

tare att avveckla". De deltidsarbetan-
des insatser betyder också ökad pro-

duktivitet eftersom förlängningen av

arbetstiden kan styras till de timmar
då arbetsbelastningen är hö9. De hel-

tidsarbetande har avtalsenligt vissa

lördagar lediga. Arbetar de på lörda-

gar betalas de för övertidsarbete.
Därför är det bra att ha deltidsperso-
nal som alltid kan tjänstgöra på lör-

dagar och annan arbetstid som är

obekväm.
Företagen har behov av en rörlig

arbetsstyrka som kan sättas in vid

försäljningstoppar. Mycket bra är det

för företagen att de samtidigt slipper

ta samma sociala ansvar för denna

personal som för den heltidsarbetan-

de, fast anställda. (Upprörande fall

har f. ö. redovisats i pressen, då del-

tidsarbetande På mer eller mindre

stående fot har blivit uppsagda, eller

då deltidsanställda efter sjukledighet

mist sina arbeten.)

VEM KAN LEVA PÄ
DELTIDSTJANST?
Trots nackdelarna med deltidsarbete
tycks det inte vara några svårigheter
för företagen att rekrytera personal

till dessa tjänster. Orsaken är, som
jag tidigare påpekade, att många kvin-
nor helt enkelt inte har något val. De

måste acceptera denna partiella ar'
betslöshet (för något annat är det ju

inte fråga om) därför att de vare sig

orkar eller kan arbeta på heltid om

de samtidigt skall sköta hem och

barn.
Men att i detta läge accePtera en

sådan ordning eller - 
som liberaler-

na nu gör 
- 

kräva ett utökat antal

deltidstjänster måste vara att slå !n

på en galen linje. lngen kan ju nämli-

gen försöria sig på ett deltidsarbete.
Lika befängda är förslagen att båda

föräldrarna skulle arbeta deltid och

sedan dela på hemarbetet. Det kan ju

bara vara en liten, högavlönad grupp

som kan ordna sina förhållanden På

detta sätt. Dessutom slinker man ge-

nom sådana förslag förbi det väsent-

liga kravet att alla människor - 
män

som kvinnor - skall ha rätt till ett ar-

bete som ger dem en sådan förtjänst

att de kan leva drägligt På den.

Att kräva fler deltidstjänster är en

kanitulation. I stället skall kvinnorna

[,egära att barntillsynen ordnas, att

den samhälleliga servicen byggs ut

så att de kan arbeta på samma villkor
som männen. En arbetstidsförkortning
är som alla vet motiverad, men den

nåste vara generell, dvs. gälla allani

arbetande. Särskilt tunga eller hälso-[flili

r.,ådliga arbeten motiverar dessutom

en extra kort arbetsdag. Men det skall
vara arbetets art, inte individens so-

ciala situation, som skall motivera

den kortare arbetstiden. Förmår inte

en människa, på grund av svaghet el-

ler sjukdom, arbeta heltid skall hon

ha sjuklön. Förhindras kvinnan, På

grund av brist på daghem eller ser-

vice, att ha heltidsarbete, skall hon ha

arbets löshetsunderstöd.
De sorn nu arbetar på deltid måste

kräva samma rättigheter som de hel-

tidsanställda. Det finrrs ingen anled'
ninE att låta arbetsköparna utnyttia
en stor grupp människor, som På

Erund av brister i samhället, tvingas
reducera sin arbetsdag.

Gunnel Granlid

En av de första frågor son'l
Grupp 8 arbetade med var
de deltidsanställda kvinnor-
nas problem, som beskrlvs
i artlkeln. Våren 1969 arran'
gerade grupPen tillsam-
nians rned Författarcentrum
en debatt i Stockholm kring
dessa frågor. Gruppen vän-
de sig vid detta tillfälle till
kvinnor anställda i affä-
rer och varuhus. FlYgblad
trycktes upp och delades ut
vld varuhLosens personal!n-
qångar. I flygbladet ställdes
frågan "Vem tjänar på del-
tidsarbetet?" h/lötet samla-
de över 200 deltagare. I de-
batten riktades stark kritlk
mot arbe'tsgivarnas politik
gentemot de deltidsanställ-
da. Nu - ett år efter debat-
ten har stockholmsav-
delningen av Handelsan-
ställdas förbund tillsatt ett
speciellt råd för de deltids-
arbetande. Rådet skall
granska de deltidsarbetan-
des villkor och presentera
förslag till reforrner vid
Handels kongress i iuni
1971. LO-ordföranden Gei-
jer har även uttalat att de
deltidsanställdas törhållan-
den eventuellt kommer att
behandlas vid nästa avtals-
rörelse.
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ILUSIONER o AVSIÖJAND EN
Bilder ur kvinnosamhället

Hemmafrun sonl förstår sitt värde kan ir-rte skrärn-
rras bort av någon socialistisk skatteskruv. Det lig-
ger inte för oss att ar-rfalla, rnen vi kar-r resa oss i
självförsvar, i försvar för de livsvärden vi vårdar:
Individens rätt att utvecklas till och få leva som en

fri och självständig mänr-riska i enlighet med sina in-
dividuella anlag och möjligheter. Vi gillar inte sam-
hällstillvända sarr-rhällsbrickor, vi vill ha utvecklade
n"ränniskor.

Fatta rnod, hernmakvinnor! Hör av er i olika sam-

rnanhang. Det gäller er fanlilj - ert hjärta - 
j^,

hela samhället. Att överhuvud taget ifrågasätta hern-
makvinnans humanitet och ekonomir;ka bidrag till
staten tyder på en kortsiktig girigher; hos finansde-
parterrentet solr är skrärnmande. Stabilare kulturer
är-r vår har störtat samman i historien.

Många hemrnamammor gör idag i r-nån av tid
stora insatser inom ideella föreningar, t. ex. Röda
Korset, scouting, bilkåren, kyrkligt församlingsarbete
och som sjukhusvärdinnor för att nän-ina några ex-
empel. Verksamheter som ytterst komrner samhället
till godo, verksamheter där den rnänskliga, varrla
kontakten aldrig kan ersättas med ett kontantbidrag
från socialbyrån, hur nödvändigt det ärr är.

Har inte hen-rkvinnan i själva verket hand om
miljor-rvärden i alla vära hem, sotn behöver ses till
och vårdas - skall allt detta bara slängas? Låt våra
hemmakvinnor spara rniljcner åt stateu i forn-r av
välskötta barn, välfostrade barn, lugna familjefäder
som ska orka med ett mer är-r förr kr'ävar-rde arbete
åt samhället.

Citaten är hämtade ur Svenska Dagbladets debatt "Hemrnafru i skatteskruv" (vänstra spalten, rak stil)
och Kajsa Ohrlander: Kvinnor som slavar, AldusiBonniers, 13:75 (högra spalten, kursiv stil).

De reaktionära har många sätt att göra bilden sud Jig. Ett av dom är att analysera problemen fel, dra
falska gränser. När det gäller kvinnorna brukar man u(nyttja en fiktiv motsättning mellan hemmafruar/
yrkeskvinnor. Som om det inte där, liksom överallt annars, rör sig om klasskillnader. I Svenska Dagbla-
dets debatt använde man den falska motsättningen rent politiskt, för att genom en konstruerad loialitet
"hemmafruar emellan" driva fram en konservativ opinion mot Strängs ska.tteförslag. Men ställer man dorn

debattinläggen mot Kajsa Ohrlanders intervjuer mecl arbetarkvinuor i Sverige avslöjat illusionen.
DET HANDLAR INTE OM HEMMAFRUAR/YRKESKVINNOR. Det ha-ndlar cm hlasskillnader. Det

handlar cm politik. I den enr gruppen finns överprivilegierade hustrur till högavlönade män. Kvinnor som

talar om - och har - en valfrihet ingen annan grupp i sarnhället har. Därför att de har råd att välia
t. ex. mellan att arbeta borta och arbeta hemma, t. er. rnellan att ha barn och ta abort. I den andra grup-
pcn finns kvinnor vars valfrihet är mindre än någon annan grupps i samhället. Deras val har det ekono-
miska systemet redan gjort. Dom tvingas bära den dubb'elarbetandes alla bördor i ett samhälle, där utbygg-
naCen av kollektiv barnpassning och hemservice misskötts katastrofalt _- bl. a. på grtrnd av de privilegie-
radc hemmafruarnas svek.
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Det bar bbuit så att kv-innorna är livlösa. Annat aar
det i bondesamhället. Då tar dct ban som r:ar mest
yrhesaerhsam. IIon badc n1'clelarna. Allt det tog
dom it'rån oss. Undra på att pi bler., lite wndandrag-
na. Nrr. bar kcrinnorna ingcntirtg att bävda sig med.
Industrialiseringen gicb ut öper levinnornd. l{är man
är bemmat'ru t'år man det sz:årt nar tnan skiljer sig.

Så länge mdmmd har band otn barncn ban bon inte
,tälja . . . Och nw t'ortsätter dom att bygga bus med
100 små spisar och 100 dishboar. Och 100 kvinnor
står varje mor'gon med sht. lilla grötklimp . . . Jog
tror barn som växer upp i kollektilt ntiljö måste
aara bättre dnpassdde ali leva tillsammdns än aad
ai'uar.

AIlt oar alltså ganslea bra til.ls ai skilde oss . . .

Jag beslöt att gå på en kurs gert.om arbetst'örrned-
Iingen och tänkte att softt leontorist bör rnan väl f å

iobb sen... Dct oar et'ter jag hade slutat hursen som
jag t'ick lära mig li,uets b,irda sida. Jag sökte jobb
cfter jobb men inte ficb jag någon plats.

Fast rnychet kanskc bcror på en själa. Jog har
inte orkat engdgera nzig f ör iachat med familj ocb
allt . . . Fast om man tjänade 8 kronor i timmen kan-
sbe man sleulle orka oara glad . . .

Erib tjänar unget'är 400 hr ztar t'jortonde dag när
skatten ocb hyran är dragen. Det clrar man på iö-
nen direlet, näntligcn. Vi måste vända på slantarna.



Själv är jar; gift nrecl cn distriktsveteriträr och skö-
ter tclefor-rmottagning uta11 ersätttring av staten. Så

har det varit i alla tider ocl-r irrger.r har fordrat lön
för detta r-rog så betuniJande arbete . . . Själv har jag
inte en tanke på att gå ut i förvärvslivet så länge
barnen är sn.rå. .Jag har ju dessutorn en hel del re-
presentationsplikter, frivilliga visserligen, men sollr
jag betraktar som viktiga.

Den ansvarskännande hemmamatlllrlarl gör stor
samhällsnytta gerlom att hon fostrar furrktionsdug-
liga, självständigt tänkande individer n-red känsla för
jämlikhet och för vad sorn är rätt och orätt. Ty vil-
ken annan institution i världen lian bättre lära bar-
nen medrnänskligbct än en kärleksfull och glatt upp-
offrande Man-rma?

Har tyckt mig vara arnbitiiis, glad och hartnouisk,
aldrig haft städhjälp eller rnotsvarande, fixat det
mesta, så att rnin man fått tillfälle till rekreation
under lunchrast och kvällstimmar för nästa dags ar-
bete i den egna firman, tillräckligt krävande för ho-
honom. Det bör \/ara en angelägen uppgift för de

stora kvinnoorganisationenra...: skall en i Sverige
bosatt livir.rna inte längre siälv få bestän-rma sin ar-
be tsplats?

Vad kon-rmer resultatet på lång sikt att bli av den-
nA familjeplanering? Ju, r,år nativitet, som redan
är lägst i världen, kommer att sjunka ännu mer. I
framtiden komnrer det att bli ännu större brist på
arbetskraft och vi måste importera mer utländsk ar-
betskraft och det kar-rske bara ar bra för ett folk
nred så kortsiktig familjepolitik är kanske inte värt
att örrerleva.

Dct är bra att aara bcntmairu när harln tjänar
så myckat att clet räclear till byra och mat - nog är
det det. Men någon utbildni?t.g adr det inte möilig-
het till. Mcn hairtnornd blir alltför beroende av kar-
larna då t'ör att aåga säga unot."Jog har inte rätt
att säga något då han försörjer trtig", tänher dom.
När jag barjade i leiosken iick jag ett helt dnndt
männisbopärde.

Flickorna t'år göra rätt för pengdrnd. Dcn kvinn-
liga arbetskrat'ten wtnltttjas maximalt. hiär ackor-
den sätts, sätts dom så att tnan. inte kan baja lönen
ett dwgg, fast enligt lagen ska dct finnas en tiopro-
centig möjligbet att hAja achordet. Mcn det går inte
, '.hdr.

Jag blir så arg på maben. Han säger "allt ditt är
mitt". Och när han bommer hern t'rån jobbet gör
ban inte ett dwgg bemma. Då säger jag "så fan bel-
ler är allt mitt ditt" när jag en.sam sleöter allt hem-
ma. Dct är t'ör djavligt. Men jag måste arbeta t'ör att
ekonomin slea gå ihop. liw h.an vi låta barnen stu-
dera om dom'"^ill. Det är jw klart att man t'år gno
bela tiden. De andra städcrskorna t'år sparken ibland
t'ör att de nekar övertid... I t'ackets styrelse är det
cn kvinna med. Kvinnorna är inte något vidare ak-
tiua annars. Dom vågar i 'uillect fall som helst inte
göra något t'rån t'achets sida.

K'tinnorna bjälper industrin till stora t'örtjänster.
Med sina dåliga löner och låga aitspråk. Till jul an-
ställer mdn extrdpersonal. Det är hemmat'ru(trr sonl
inte är beroende aa t'örtjänstct'r ocb accepterar det
som dct är. De är t'arliga.

Likadant med. utlänningarna. De är glada över
dtt t'å komma bit, Glada öoer att ha t'ått ett jobb.
De t'attar inte bwr dåligt det är. De lattar inte bur
omänsbligt det har jobbe t är och hwr dåligt de
tuingas bo.

DET HANDLAR OM POLITIK. Dom privilegierade kvinnorna försvare,r naturligtvis sina privilegier.
l)om "vårdar miljonvärden", talar för det borgerligt-individualistiska livsmönstret, deltar i det farliga "ide-
ella arbete" som bara tiänar till att dölja samhällets ekonomiska och sociala orättvisor i en medlidandets
cch välgörenhetens dirnridå. Medan arbetarkvinnorna sugs ut i sitt dubbelarbete så att de inte orkar ar-
beta fachligt och politiskt för att förändra sin egen si:uation - och på sikt det ekonomiska system som är
orsaken till deras situation.

DET HANDLAR OM SYSTEMET. Hemmafruarna kornmer att finnas kvar - och försvaras av de pri-
vilegierade hernma.fruarna - så länge kapitalismen be;tår. Därför att det kapitalistiska systemet tjänar på
liernmefruarna. De ger mannen. markservice och fungrrar som hans obetalcla assistent så att hans arbets-
llr:r.ft kan utnyttjas dubbelt effektivt. De fungerar so.n en rörlig arbetskraftsreserv som kan sättas in i och
t3.s ur arbetsmarknaden där det bäst passar kapitalist:rna och som kan exploateras i låglöneyrken. De är
goda konsurnenter som håller produktionen uppe. De bevarar kärnfamiljen och Cen individualistiska barn-
uppfostran sotrn i sin tur förhindrar människor att mötas i socia.l gemenskap, farlig för samhället. De befin-
ner sig i ett socialt och ekonomiskt beroende som gör dem passiva" och ofarliga.

Louise Rvddn
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Den obortlogstiftning som
med mycket gny pressqdes
frqm på 3O-tolet - qtt le-
gdl obort överhuvud toget
kunde bevilios - hqde fö-
regåtts qv en klossdebqtt.
Det vqr de fottigq qrbefor-
hustrurnd som dog ov ille-
golo qborter. Trots dettq
förtiger qbortindikqtioner-
nq sociqlq och ekonomiskq
motiv för qborter. Än idog
är qbortfrågon en klqssfrå-
go, ön idog ör det kvinnor
med soeiolq och ekonomis-
kq svårigheter som söker
qborf den byråkrotisko,
ridsödqnde och nervpres-
sqnde vögen. Kvinnor ulqn
ekonomiskq och sociqlq
hqndlkqpp kon qlltid få le-
gql qbort. Denno röttighet
skoll qllq kvinnor hq.
Men somtidigt skqll somhäl-
lets resurser otf sörio för
bErnen byggos ul så ott
kvinnor slipper tq qbort qv
sociqlq och ekonomisko
skä1.

.lA
L-t

Abort är ett laddat ord som måste
frikopplas från värderingar. Abortfrå-
gan måste delas upp i sina fyra hu-
vudbeståndsdelar: en juridisk, en me-
dicinsk, en social och en etisk del.

Den juridiska delen är den väsent-
ligaste.

På 30-talet var den juridiska fråge-
ställningen denna: skall vi tillåta le-
gal abort eller inte och delfrågan:
vem skal! fatta beslutet om en abort
är legal eller inte.

ldag är frågeställningen denna: är
det den gravida kvinnan själv som
skall avgöra abortbeslutet eller skall
det underställas samhället för beslut?

Begreppet fri abort innebär att be-
slutsrätten uteslutande tillhör kvinnan
och är alltså en juridisk fråga. I alla
andra sammanhang som rör kvinnans
personliga integritet i medicinska be-
handlingsformer åvilar det henne själv
att fatta livsavgörande beslut. Aven
om hennes beslut strider mot all lä-
karexpertis rekommendationer och di-
rekt äventyrar hennes liv har hon ett
juridiskt skydd för sitt beslut, som
ingen läkare kan förgripa sig på. Det-
ta juridiska skydd är obefintligt eller
suddigt uttalat när det gäller kvinnans
fortplantningsfunktion. Kvinnan avgör
inte själv i abortfrågan. Läkare kan

av icke-medicinska skäl vägra att skri-
va ut preventivmedel, vägra att ge
smärtstillning vid förlcssningar och
aborter: kort sagt kränka hennes per-

sonliga integritet i medicinska sam-
manhang som rör fortplantningspro-
cessen. Fri abort, fri tillgång till pre-
ventivmedel och smärtfri förlossning
är alltså kvinnokrav som ovillkorligen
måste skrivas in i lagen för att kvin-
nan skall få samma integritetsskydd
som mannen i medicinska samman-
hang.

Den medicinska delen av abortfrå-
gan har rört till tankeskärpan i den
juridiska analysen.

Den medicinska delen tar upp frå-
gor som när bör aborten göras för
att i så Iiten utsträckning som möj-

ligt ge fysiska och psykiska men för
kvinnan, hur bör den göras, passar
dagens metoder samtliga fertila kvin-
nor etc., etc.

Senaborter är komplicerade och

fol.laktligen icke önskvärda ur medi-

cinsk synpunkt. Gränsen för sen-

abort går vid 12:e graviditetsveckan,
då man kan göra en enkel skrapning
av livmodern. I dag utförs 60 procent
av aborterna efter den tidpunkten.
Att föreslå fri abort t. o. m. 12:e vec-
kan kan självfallet inte godtas bl. a.

därför att en medicinsk-teknisk fråga
icke kan upphöjas till en juridisk prin-
cip : vem skall fatta beslut, individen
eller samhället. En annan orsak till
det orimliga förslaget är att alltför
många kvinnor inte blir på det klara

med sin graviditet förrän uppåt B:e

veckan och att alltför många kvinno-
kliniker läggs ner runt om i landsting-
en och att väntetiderna och kommuni-

kationssvårigheterna till kvinnoklini-
kerna ständigt ökar. En graviditets-
test, som kan sändas per postförskott
kostar 23 kronor och kan göras i 4:e

graviditetsveckan, men vi kan inte ut-

gå ifrån att alla fertila kvinnor verk-
ligen har tillgång till 23 kronor när

det behövs.

Man kan aldrig förhindra icke önsk-

värda senaborter med någon 12:e

veckapragraf - 
det är juridiskt oför-

svarbart - 
men man kan förhindra

AKTIONER
i abortfrågan är en av grupp 8:s
arbetsprojekt ,| 970. Gruppen ar'
rangerade i december 1969 ett
första offentligt möte, dit vi kalla-
de intresserade med hjälp av
handtextade affischer och stenci-
lerade flygblad. Tidningar refere-
rade diskussionen och Familjespe-
geln tog upp debatten i ett Pro-
gram dagen efter. Denna första
offentliga mönstring i frågan visa-
de att abortfrågan är en kvinnlig
intressefråga oeh att huvudmot-
ståndet kom från "kristna gubbar"
i och omkring medelåldernå GruPp
I slöt sedan upp i en av KDU ar-
rangerad abortdebatt, som annon-
serats ut i pressen som en "duell
mellan KDU och andra politiska
ungdomsförbund". De andra poli-
tiska ungdomsförbunden represen-
terades av två unga kvinnor, som
bägge talade för fri abort. En ung
man i publiken höll med 

- 
i öv-

rigt var det en kompakt massa av
"kristna" som önskade en Ytter-
ligare skärpning av lagstiftningen.
Genom gruppens massiva delta'
gande i debatten framstod klart
att abortfrågan är en kvinnlig in-
tressefråga och att denna kvinn-
liga intressefråga uppenbarligen
måste försvaras av kvinnorna själ-
va. Ljudligt.
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dem med hjälp av ntedicinska och so-

ciala åtgärder som exempelvis

o ökad sexualupplysning (viktigt
bland invandrargrupperna)

O fria preventivmedel
o fri graviditetstest
O rätt att behandlas som iourfall när

man söker abort
o rätt men inte plikt till social och

medicinsk rådgivning vid aborttill-
fället.

De sociala aspekterna på abortfrå-
gan brukar föranleda ett flöde av kro-
kodiltårar hos främst medelålders
gubbar och högreståndsdamer: Skall-
vi - verkligen - inte - kunna-ta-hand-om-
dessa-arma-barn- i - vårt - välfärdssam-
hä lle?

Svaret är tyvärr nej 
- 

vi klarar
inte ens att ta ordentlig vård om de

barn vi vill sätta till världen, långt

mindre kan vi tvinga enskilda kvinnor
med diverse sociala handikapp att ter

ansvar för vård och uppfostran för
barrr de på förhand vet att de inte or"

kar med. Det är cyniskt att tvinga en-

skilda människor, kvinnor och barn,

in i en social situation som kan även-

tyra hälsan, både den fysiska och den

mentala, därfOr att somliga människor
anser att vi har ett välfärdssamhälle.

Orsaken till och effekten av alltför
många aborter är samhällsfrågor, som
givetvis måste lösas, men man löser
dem inte genom att tvinga kvinnor att
föda barn mot sin vilja. Man kan inte

skydda fostrets integritet på bekost-
nad av kvinnornas och de födda bar-

nens sociala möiligheter.
Den etiska delen slutligen är den

rörigaste, men cyniska och världs-
frånvända. Det är en patetisk skara

som gnäller om den heliga livsgnis-
tan. moraliskt ansvar och barnamord.

Beträffande den etiska delen av kom-

plexet abort kan jag bara hänvisa till
att vi i landet har religionsfrihet och

att det står även kvinnan fritt att själv
avgöra etiken hon vill leva med.

Samvetet är en privatsak och får
inte röras ihop med juridiska prin-
ciper.

Och den juridiska principen är att
kvinnan i lagen skall ha samma inte-
g ritetsskydd fOr fortplantn ingsbehand-
lingen som i andra medicinska sam-
manhang, dvs. rätt att själv avgöra
om hon vill föda barnet, rätt till fri
tillgång på preventivmedel och smärt-
fri förlossning. Äse Äkerstedt
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FAKTA OM ABORTER
hän-rtade ur skriftcn På tal om abort utgiven av SSKF, SSU och SSSF

i samarbete nred RFSU.

Så här har antalet legala aborter utvecklats 7960-7967
Ansökan till 1960 1963 1965 1,966 1967

Socialstyrclse n .1.085 4.532 6.669 6.525 7 .4A0

Ilifall i proc. 62 73 8(r

Tr'å-läk a rirr ty g 414 426 8 60 1 .8 8 0 3.000

Siffrorrra för 1966-67 ir prclir-ninära.

Detta är abortDatienternas status

ÄLDER

-1415-19
2A-29
30-39
+u-

till Socialstyrelsen
58

1.303

2.666

2.056
586

3.428
6t2

2.629

7.901

r.190
2.393

969

178

3B

är cn gift hvinna i

Ansökan

Civ!lstånd:
Gifta
Frånskilda och änkor
Ogifta

Tidigare förlossningar:
0 ..
1 ...
2-3
4-5
6-7
8 ..
Av cletta scr vi att clcn vanligaste abortpatienten
20-30-årsåldern r-rrecl 2-3 barn.

Därför får man abort
1. Meclicinsli och rlcdicinsk-social indikation (anvisning)' risk för

1<vinnans liv cller hälsa.

2. Socialn'rcdicinsk indikation ''' barncts tillkomst och vårdnadcn orr-t

barne t han befaras r-rcdsätta kvinnans l<roppsliga ,rch s jälsliga kraf-
ter allvarligt.

3. Hunranitär' inclil<ation "' eftcr olika sedlighetsbrott.
4. Eugenisk indikation .- risk för n-rissbildnine cller ärftlig sjukc{onr.

5. Ilosterskaeleinclikation "neurosedyr-r-fall".

Aborr får inte utföras cftcr havanclcskapcts 20:e vecka. Socialstyrelsen

kan dock för synnerliga skäl nreclgc abort upp till 24:c veckan.

Så här fördelar sig de utförda aborterna på de olika
indikationerna

Av Socialstyrelsen Tvåläkarintyg
beviljade aborter

6-

3.72'+ 264

s62 35

552
78 20

Indikation:

Eugenisk

Sjukdom (mcdicinsk ind.)
Svaghet (r'nedicinsk-social incl.)

Förutsedd svaghet (social-n-recl.) " .

Risk för fosterskador . . . .

Hunrar-ritär incl..



Vorför byggr det inte till-
röckligt med kollektivhus?
Det Iigger noturligtvis i de
mokthqvqndes inlresse ott
bevqro fomilien som eko-
nomisk och sociql institu-
tion med qllt vod def inne-
bär qv hög nrivot konsum-
tion och uppsplittring ov
mönniskornq i små ofqrli-
gq primörgrupper. Vöntq
inte på initiqtiv från de
moktögondes sidq ufon sött
siölv igång och qrbetq på
qtf skqpq kollektivq boen-
deformer! Stqrtq qktions-
grupper!
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"Finns väl något på en gång
mera penningdödande, dumt och
förvänt, än att var och en sysslar
med det yrket att bereda vegetabi-
lier och kött till ätliga ämnen? yar-
je hushåll sitter nu och håller sitt
eget kök."

C. J. L. Almqvist

"Jag tvekar alltså inte att påstå, att
en kollektiv barnuppfostran är socialt
och psykologiskt önskvärd för alla
barn, oavsett om deras mödrar arbe-
tar borta eller hemma. Men i ett kol-
lektivhus f innas alldeles särskilda
möjligheter att göra något ståtligt av
denna uppfostringsform..."

Detta citat är inte hämtat från nå-
gcn av de många artiklar som de se-
naste åren ropat efter fler kollektiv-
lrus. Det är taget från en artikel som
Alva Myrdal skrev i Tiden 1932. Re-
dan då, för nära fyrtio år sedan, för-
des en kollektivhusdebatt i Sverige,
och det första svenska kollektivhuset
byggdes '1935 (arkitekt: Sven Marke-
lius).

Detta hus låg på John Erikssonsga-
tan i Stockholm, och då det tycks ha
fungerat bättre än något annat kol-
lektivhus i Sverige, ska jag uppehålla
mig särskilt vid det. Där fanns dag-
hem för alla husets barn med möjlig-
het till övernattning 

- detta trots att
daghem måste ha varit ett mycket
kontroversiellt begrepp på trettiotalet.
Restaurang fanns, och man kunde
dessutom få upp varm mat till sin lä-
genhet via en mathiss. Bland övriga
serviceanordningar som ursprungligen
fanns i huset kan nämnas tvätteri med
tvättnedkast och en utmärkt städser-
vice.

Men huset erbjöd inte bara service
utan också gemenskap. Sven Marke-
lir,rs själv var i nio år husfar och sköt-
te om huset och dess invånare. Huset
ägdes av en hyresgästförening som
hade hand om servicen.

Varför har jag använt imperfektum
när jag beskrivit huset på John Eriks-
sonsgatan? Det existerar ju fortfaran-
de. Ja, det står där, men det kan inte
längre l<allas kollektivhus. Matserve-

ringen fungerar inte längre, inte hel-
ler tvätt- och städservice. Av dag-
hemmet f inns bara en liten soäd-
barnsavdelning kvar. Huset har drab-
bats av samma åkomma som flera
andra svenska kollektivhus: "avkol-

lektivisering ".

Just nu finns i Sverige bara ett par
tre fullständiga kollektivhus, om man
med ett sådant menar ett hus med bå-
de barnstuga och mat- och annan ser-
vice. Ytterligare några planeras eller
håller på att uppföras, och det finns
en hel rad mer eller mindre avkol-
lektiviserade hus. De existerande kol-
lektivhusen kallas i allmänhet inte så,
utan man har uppfunnit termer som
"familjehotell" och "servicehus". In-
doktrineringen mot det kollektiva har
varit så stark, att själva ordet tycks
skrämma bort människor. Byggnads-
företag, både allmänna och privata,
drar sig för de stora kostnader som
är förknippade med kollektivhusbyg-
gande. Politiker upprepar om och om
igen argumentet att kollektivhus är
odemokratiska, därför att de bara be-
bos av de högsta socialgrupperna.
Detta är nämligen fallet i Sverige, där
man byggt påkostade för att inte sä-
ga lyxiga kollektivhurs, och hyrorna
följaktligen är höga. I Danmark, där
man byggt billigare, är det närmast
tvärt om.

KOLLEKTIVHUS
BEFRIAR KVINNIORNA

Under sextiotalet har intresset för
kollektivhus åter vaknat till liv. Man
har forskat, diskuterat, bildat for-
eningar, skrivit artiklar och böcker.
Jag tror att man kan sätta detta i sam-
band nred att könsrollsdebatten äntli-
gen tog fart. Kollektivhus är i själva
verket den enda bostadsform som
medverkar till att befria kvinnorna.
Daghem i grannskapet, färdiglagad
mat, hemköp etc. kan nog vara till
hjälp, men det räcker inte. Och all
erfarenhet visar, att männen inte de-
lar hemarbete och barnavårdande
med sina förvärvsarbetande hustrur.
Att få en privllegierad grupp att fri-
villigt avstå från sina privilegier är ett
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hopplöst företag 
- 

även om det kan

lyckas med enstaka individer. Alltså
är det kvinnan som stiger upp tidigt,
byltar på barnen och följer dem till
daghemmet. Det är hon som rusar
iväg från sitt arbete med andan i hal-

sen, står i snabbköpskö, bär tunga

matkassar till daghemmet, byltar på

barnen igen och tar hem dem. Det är

hon som lagar maten, dukar, serverar,
disl<ar, tvättar, bäddar, städar. Det är

hon som får vara hemma från sitt ar-

bete när barnen är sjuka, hon som får
ta ledigt för att folla dem till doktorn
eller tandläkaren, hon som ansvarar
för att sl<olbarnen ha' någonstans att

ta vägen under långa skollov. Det är

hon som betraktas som sämre arbets-
kraft med mindre ansvar och större
sjukfrånvaro. Och det är på hennes

lön som mannen självklart drar av al-

la utgifter for barntillsyn och servi-
ce: "Det lönar sig inte att min fru ar-

betar".

SJALVKLARA
KRAV

I ett kollektivhus blir det inte så.

Och i del föijande talar jag inte om

de mer eller mindre bristfälligt funge-
rande "servicehotell" för överklassen
som finns idaE, utan om ett riktigt
kollektivhus, en uppfölining och vida-
re'-lt'reckling av Sven Markelius' hus

från 1 935. I ett sådant hus får hyran

inte vara för hög för någon. Genom

förekomsten av restaurang, tvätteri
och gemensamma lokaler av olika

slaE kan köks- och utrymmesstandar-
den i bostaden sänkas och därmed

hyran. Någon form av litet kök bör

dock finnas, människor kan vara sju-

ha, trötta, eller av andra anledningar
föredra att ibland laga mat och äta

hemnna. En stor restaurang finns na-

turligtvis, gärna bestående av f lera

mindre rum, och med möilighet att ta
hem varm mat för dem som så öns-

kar.
Daghem och fritidshem ligger na-

turligtvis inom huset. Man ska inte

behöva gå ut för att komma dit. De

äldre förskolebarnen kan gå siälva,

om föräldrarna inte har möjlighet att

följa dem. Och den förälder som mås-

te arbeta över kan be en granne ta
med sig barnet hem eller till restau-

rangen. Möjligheter till övernattning

- som en gång på John Erikssons-
gatan 

- borde kunna återinföras Iik-

som en avdelning för lindrigt sjuka

barn, t. ex. förkylda och konvalescen-
ter, som ju nu inte får gå till daghem-

men. I ett kollektivhus vidgas bar-

nens värld utöver den egna familien
och lägenheten: hela huset blir deras

hem. Kamraterna kommer dem när-

mare än vanliga grannbarn. Andra
vuxna upplevs inte som främmande

tanter och farbröder utan kan rycka

in och accepteras som vicemamma

och vicepappa. En öppen, förtroende-
full inställning blir den naturliga -
detta enligt erfarenheter från de än-

då så ofullständiga kollektivhus som

vi har idag.
Korridorerna som sammanbinder

husets olika delar bör göras så hem-

lika som möjligt. Vackra färger, skö-
na soffor och bänkar, papperskorgar

och askkoppar, ja, varför inte en kaf-

feautomat. Särskilt ungdomar har be-

hov av att träffas utanför det egna

hemmet. Det kan nämnas att byggmäs-

tare Olle Engkvist ursprungligen hade

denna idö för sitt familjehotell i Häs-

selby (korridoren skulle bli "husets

vardagsrum"). Meln en konventionell
och intolerant inställning både från

hyresgäster och (efter Olle Engkvists

död) f rån hyresvärden har omöjlig-

gjort detta.

PRIVATKAPITALISTISKA
VAiRDA[?
AVKOLLEKTIVISERAR

Service av olika slag är självlilar.
Det bör finnas en gemensam kem-

och tvättanläggning. Fungerande städ-
service bör finnas för dem som behö-
ver det. En central för paketmottag-
ning och budskickning bör vara öppen

från morgon till kväll. Kvällsöppen bu-

tik ieller ianslutning till huset är

önsl<värd. I huset r:å John Erikssons-
gatan var arkitekten själv husfar - 

i

de senare husen tycks han ha ersatts
av opersonliga "värdinnor" och vakt-

mästare. Vi behöver en husfar eller
husmor 

- 
en varm, vänlig människa

som känner alla, kan hjälpa barn och
gamla, kan hålla ihop husets olika
f un ktioner.

Ett skäl till att de kollektivhus vi

har idag inte fungerar tillfredsställan-
de är privatkapitalistiska värdar som

kan inskränka servicen eller t. o. m.

helt avkollektivisera huset utan att

lryresgästerna har något att säga till
om. Ett kollektivhus borde ägas av

sina invånare 
- 

ivarje fall borde

dessa ha stor medbestämmanderätt.

Det gäller ju inte bara ett sätt att bo

utan ett sätt att leva.

STCRFAMILJEN
Det finns mycket man skulle kunna

önska sig i ett kollektivhus: bibliotek,
gymnastiksal, bastu, musikrum etc.

Men det viktiga kravet att hYrorna

ska hållas nere får inte åsidosättas.
Kollektivhuset ska vara ett hus för
alla. Det får inte vara som det är nu

i Stockholms åtta någorlunda funge-
rande kollektivhus: 90 procent från

socialgrupp I och ll (Dick Urban Vest-

bro: Att bygga för jämställdhet, Stock-
holm 1968).

Kollektivhuset passar alla sorters
människor och familjetyper. Tvåföräl-
dersfamiljen med barn kan äntligen
fungera demokratiskt, ensamma för-
äldrar får äntligen den service och

gemenskap de nu saknar. Detsamma

gäller ensamma vuxna över huvud ta-

get, kanske särskilt de gamla. Huset

bör också rymma bostadstYPer for

dem som vill komma ifrån det tradi-
tionella familjeidealet: stora lägenhe-

ter avsedda för storfamiljer. Denna

familjetyp borde vara en lösning för
många fler idag, och skulle kunna bli

det om den inrymdes i ett större kol-
lektiv, så att servicefunktionerna lös-

tes. Kollektivhuset kan över huvud ta-

get bryta isolering, föra människor
närmare varandra, öppna den slutna,

neurotiserande kärnfamiljen och göra

den funktionsduglig. Men framför allt:
kollektivhuset befriar kvinnorna.

Birgitta Bolinder
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Suzonne Osten ör mer könd
som regissör i Fickteotern
ön som medlem i Grupp 8.
Hennes ortikel hondlqr helt
och hållet om Fickteoterns
metoder ott försökq förönd-
rq kvinnons syn på sig siölv
och qndros syn på kvinnqn.
Vi tycker öndå det ör rik-
tigt ott to med hennes orti-
kel idet hör sommonhong-
et. Allo initiotiv iden hör
riktningen bör studerqs och
ledo till egno insotser. Su-
zqnnes orbete i Fickteotern
visor också hur mycket
medvetno och siölvstöndi-
go kvinnor kon utröttq bl. o.
för ott föröndrq synen på
kvinnons roll.
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Vi kallar att rikta rätt pjäs till en viss
publikkategori för att "definiera sin
publik". Vi gör en pjäs där man be-
skriver deras situation i samhället.
Men den ena hälften av oubliken är
exploaterad av den andra halvan som
i sin tur är utsugen, säger vi. Kan
man behandla just den problemställ-
ningen utan att direkt skildra samma
problematik hela tiden?

I varje pjäs finns det för skådespe-
laren möjligheter att visa kvinnans
roll i samhället, antingen som den är
eller som den kunde vara. De fördo-
rnar eller beskrivningar skådespelaren
på scenen arbetar med blir samtidigt
till ett ställningstagande.

Varje gång den sensuella appara-
ten knäpps på, kläder väljs, sätter
skådespelaren igång vissa specifika
reaktioner. Vi menar att man dels
måste veta hur man kan använda sig
av klich6erna och dels hela tiden frå-
ga sig hur man i spelet kan bryta ner
den traditionella beskrivningen av
kvinnan. Vilka medel kan vi använda,
vad kostar de? Varje kvinnokliche för
den attraktiva ramens skull innebär
nya fördomar.

Eftersom jag arbetar i ett traditio-
nellt manligt yrke, regissörens, är det
naturligt att diskussionen i Fickteatern
kommit att beröra HUR vi skall an-
vända oss av den kvinnliga skådespe-
laren i våra pjäser. Jag skall ge några
exempel på hur detta tar sig ut på

scenen.

DEN SEXIGA BRUDEN
är lätt att ta till. Om man skall göra
t. ex. en debattpjäs som bygger på

fakta och några abstrakta problem-
ställningar plockar man gärna in den
klichön för att få spänning, lyster och
underhållning. Vi visste att tonårs-
publiken i skolorna 

- den publik för
vilken vi skulle spela debattpjäsen
"Ett spel om plugget" 

- 
är mode-

medveten, utseendeneurotisk. Efter de
förutsättningarna arbetade vi. Skåde-
spelerskans klädsel var väsentlig.
Den blev boutique-rätt, smart och helt
med strömmen. Killarna på scenen var
motsvarande klädda och skulle hela
tiden matcha henne och vara intres-
serade av henne 

- 
som "brud". Vi

arbetade här med klichöerna i ett be-
stämt syfte; att få publiken att accep-

tera att vi kom och snackade om de.
ras plugg. De har nog med moralister
f rän vuxenvärlden. Sexiga Lottie
tjänstgjorde som en slags löparhare
i början av pjäsen. Vid en punkt i pjä-
sen, en granskning av sexualkunska-
pen i skolan. vrider vi på bilden. Ele-
verna vet inte någonting om hur man
tillfredsställer kvinnan.

Tom; Va det skönt?

Leif: Jaaa!

Tom: Hon då?

Leif: Vadårå?

En nyckelscen som fungerade i alla
skolor. Där visar man tydligt "bru-
dens" exploaterade situation. I fort-
sättningen talar den "sexiga bruden"
mer och mer. Hon blir den kritiker av
skolan vi är. De två andra skådespe-
larna blir mer och mer som "eleven"
i publiken i sina repliker. Hon ställer
direkta frågor till publiken.

Avsikten har varit att få publiken att
tillgodogöra sig vissa tankegångar
och acceptera den intellektuella ka-
paciteten i en läcker förpackning.
Detta är en tveksam väg! Om man
låter läckra brudar tala om revolu-
tion på ett charmfullt sätt blir risken
överhängande f ör slutsatsen; man
måste vara snygg särskilt om man är
revolutionär!

KARIKATYREN
kan man använda i bestämda syften.
Den överdrivet sexiga bruden kan
man turnera på scenen så att man
visar kvinnan i publiken på det arti-
ficiella och typiska i beteendet. Man
kan använda sig av traditionella sen-
suella och kroppsliga uttryck som i

ett annat sammanhang skall appellera
bara till män.

I pjäsen "Motborgarna -- ett även-
tyr" möter de två motborgarna Tom
och Leif en siren som står och sjung-
er en ljuv locksång ute på "det häm-
made havet utanför den heliga famil-
jens ö". Männen visar med vissling-
ar och gester publiken sin uppskatt-
ning av sirenen som är klädd i judo-
byxor, tunn haremsslöja och spelar
på en dörrharpa (en sån som säger
pling-plong när man kommer i dör-
ren). Sirenen sjunger "Alskar du mej,
jag sticker ifrån dej . . ." Männen stö-

csåFIt{
c)'or-.tl

rOoÅFI
F1FI.-

J
|)o
ld
tr
c)
äo
G
P
o

rO
(s
u)

I

I

Å

o
z
z
|r{

T4
z
F1
CJ
u)



nar av åtrå, sirenen tjusar och Iockar.
Skådespelerskans klichöspel (upp-

skattning respektive spelet mellan kö-
nen) blir mycket tydligt för publiken.
lgenkännbart får man förmoda. I näs-

ta scen i samma pjäs 
- 

en äkten-

skapssituation i hård farsstil 
- 

åter-
finns samma skådespelerska nu som
utbränd kärring med vampyrtänder.
Här tas gnat och kärringklichÖer ut

så starkt i gestik och tempo att vi

räknar med att de två kvinnoklich6-
erna slår knockout på varandra. Ef-
tersom den här scenen behandlar fa-
miljesituationen 

- 
familjen skildrad

som tre vampyrer 
- 

har man större
möjligheter att vara tydlig i sin ka-
rakteristik av kvinnan. Man kan räk-
na med hennes starka intresse. Vi

har kunnat konstatera att denna myc-
ket onaturalistiska scen haft en stark
effekt på kvinnorna i publiken, me-

dan männen blivit mest generade.
Kvinnorna har en tendens att skratta
hysteriskt igenkännande, särskilt åt
beskrivningen av kvinnan i sitt spel
med det lilla äckliga, regelbundet
skrikande, vampyrbarnet.

Vi vill aktivera den kvinnliga åskå-
daren till reaktion och insikt. Och här
kommer man in på kärnproblemet

IDENTIFIKATIONEN
Det har delvis med ålder att göra.
Vasa-Teatern i Stockholm ger en ko-
medi som heter "Plaza Svit". Kome-

diteatern är besökt företrädesvis av
kvinnor i medelåldern. Här kan man

tala om att författaren, regissören
och skådespelaren verkligen "definie-
rat" sin publik. Komediteatrarna måste
det av kommersiella skäl och lyckas
mycket bättre än de finkulturella in-
stitutionerna vilka aldrig undrat över
vilka som sitter i deras salonger.

Kvinnnan i en av de tre enaktarna
är en bedragen hustru i 50-årsåldern
i en elegant blå sidendräkt. Hon skall
fira sin 25-äriga bröllopsdag i en svit
pä Plaza Hotel. Mannen är den ame-
rikanska framgången personifierad;
knölaktig och deodorerad med en ung
sekreterare. Kvinnan slåss för att få
behålla huset, Iyckan och äktenska-
pet. Förutom att mannen själv säger
att han är ett svin, är det mest an-
märkningsvärda att viframför oss ser
en medelålders hjältinna. Det är en

idealkvinna med åderbråck och bant-
ningsbekymmer. Hon är kvick och

bitsk. Hon har den stora självironin
och kan kommentera sitt utseende på

ett torrt och aforistiskt sätt. Med sin

erfarenhet och sitt lugn står hon gi-

vetvis skyhögt över den unga spretiga
sekreteraren. Kvinnan spelas av en

av vår folkkäraste medelålders skå-

despelerskor, Sif Ruud.

Hela den amerikanska smörjan rin-

ner ner utan motstånd. ldentifikatio-
nen mellan skådespelerskan på sce-
nen och den medelålders kvinnan i

salongen är fullständig. Hon är tju-
sigare på scenen men man tror på

henne. Där har vi inte en chans.

När vi i ett visprogram av Sonja

Äkesson talar om ensamhet och åld-

rande ljuger skådespelarnas kroppar.

Vi är i vår vitalitet och ungdom osan-

nolika för många. I valet mellan Sif
Ruud och oss är det ingen tvekan

om vem man väljer.

Det är alltså vanskligt att för oss

arbeta med den realism och den iden-

tifikationstypen. Vi kämpar hela tiden
cör att ge vår publik en så komplex

bild av kvinnan på scenen som det

är möjligt, för att så småningom inte

alls vinna något gensvar for klich6er

och karikatyrer...

Suzannc Osten:#
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"Del utmörkqnde för qllq
tidigore kvinnorörelser ör,
qtt de hqr soknqt insikt i

den centrqlq problemoti-
ken om kvinnokompen och
klqsskqmpens ömsesidigo
beroende... På sqmmq
sött som den sociqlistisko
revolutionen ör en förutsätt-
ning för kvinnornqs revolu-
fion, ör kvinnornqs revolu-
tion en förutsöttning för qtt
den sociqlistisko revolutio-
nen skqll bli en frigörelse
för qllq riänniskor, även
kvinnor, från utsugning och
föilryck."

JU

Att i 1800-talets Sverige vara född
kvinna var en hård dom. Hon var
omyndigförklarad, vägrades utbildning
och hade i stort sett inga andra för-
värvsmöjligheter än att erbjuda sin
arbetskraft för exploatering i textil-
industri, lantbruket eller på städernas
gator och torg i form av prostitution.
Omedveten och med minimal hand-
lingsfrihet hade kvinnan (med enstaka
undantag) inte ens förutsättningarna
för att för egen del kunna gå fram
med de f ri- och rättighetsparoller,
som franska revolutionen hade slung-
at ut över världen. De kvinnosaksre-
former som under första hälften av
1800-talet ändå genomfördes, var där-
for inte resu ltatet av en medveten
kamp från kvinnornas sida, utan kom

som en foljd av den liberala ideologins
landvinningar bland männen och det

borgerliga samhällets utveckling. Med
viss rätt kan man hävda att den

första svenska kvinnorörelsen inspi-
rerades och gavs sitt innehåll av över-
klassens män. Bildade kvinnor ur
överklassen fortsatte arbetet och ska-
pade 1873 den första egentliga kvin-
nosaksorganisationen, Föreningen för
gift kvinnas eganderätt.

1BB4 stiftades Fredrika Bremerför-
bundet. Organisationen var då som
nu en typisk produkt av den liberala
och konservativa borgerlighetens ide-
ologi, den var "försynt, värdig och

behärskad". (Lydia Wahlström: Den

svenska kvinnorörelsen, Stockholm
'1933, s. 34). Ur klasskampens per-

soektiv var rörelsen rent reaktionär.
Vid en tidpunkt då motsättningen mel-

lan arbete och kapital f ramträdde i

allt tydligare dager, då arbetarrörel-
sen började forma sina led för kam-
pen mot kapitalet och den borgerliga
staten, då uppmanade kvinnorörelsen
sina medlemmar att plikttroget tjäna

staten och uppfylla sin stora uppgift,
samhällsmoderligheten.

KVINNOSAKEN I

ARBETARRORELSEN
Men om man å andra sidan ur kvin-

nosakssynpunkt granskar arbetarrö-
relsen under 1800-talet, f inner man

inte heller där särskilt mycket posi-
tivt att framhålla. Tvärtom. Den ti-
diga fackföreningsrörelsen var en a'l
de hätskaste motståndarna till kvin-

nans frigörelse och hennes deltagan-
de i produktjonen. Om borgarklassens
kvinnor ibland hade det svårt med si-
na män, så hade arbetarklassens
kvinnor det bra mycket värre. I många
fackföreningars program upptogs kra-
vet på förbud eller reglering av den
kvinnliga arbetskraften. Man reste
krav på företagarna att inte anställa
kvinnor. På många håll släpptes inte
kvinnorna in i sina fackföreningar.
Och det var inga vackra filantropiska
strävanden, som gjorde att arbetar-
rörelsen krävde en reglering av kvin-
noarbetet.

"Endast den mest klassmedvetna
delen av proletariatet förstod, att in-
förandet av 10 timmars arbetsdag
och minderårigas uteslutande f rån

produktionen är ett klasskrav, som le-

der till gagn för hela klassen och i

första hand for kvinnor och barn.

Den stora massan understödde det-

ta krav av helt andra bevekelsegrun-
der, i det den hoppades att på detta

sätt minska konkurrensen f rån det

billiga kvinno- och barnarbetets si-
da." (Alexandra Kollontay, Kvinnans

ställning i den ekonomiska utveck-
lingen, Stockholm 1926, s. 196.)

DEN PROLETARA
KVINNORORELSENS
ANTIFEMINISM

När mot slutet av 1BOO-talet ändå

en proletär kvinnorörelse uppstod i

Sverige vid sidan av den borgerliga,
så blir en av de kraftigaste ström-
ningarna inom denna anti-feministisk.
Man "vill återvinna hustrurna och

mödrarna åt mannen och barnen och

därigenom hemmet åt dem alla" som

Ellen Key uttryckte det i Kvinnorörel-
sen (Stockholm 1909. s. 31). Aven

om alla inte gick så långt i tron på

den säregna "kvinnonaturen" som El-

len Key, så kritiserade man ofta den

borgerliga feministrörelsen för kravet
på likaberättigande med mannen. Man

menade, att kvinnans fysiska egenart
alltid skulle komma att ställa henne

under särskilda villkor.
"Kvinnan bör naturligtvis inte ovill-

korligen utföra samma arbete som

mannen utan ett genom sin betydelse
för kollektivet likvärdigt . . ." (Kollon-

tay: Kvinnans ställning i den ekono-
miska samhällsutvecklingen, s. 180.)
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Man tänkte sig att kvinnan skulle
fortsätta att sköta sina traditionellt
vårdande, uppassande och fostrande
plikter. Men dessa skulle uppvärde-
ras och för kollektivet göras likvär-
diga med mannens traditionella upp-
gifter, ingenjörens, forskarens, stats-
mannens.

För dagens kvinnosaksdebattörer
låter detta naivt utan like. Den dag
sjuksköterskan jämställs med läkaren,
servitrisen med hovmästaren och
hemmamamman med magistern, då

finns ingen kvinnofråga längre, och
ingen klassfråga heller. Ja, överhu-
vudtaget inga sociala värdeskalor av
den typ vi i dag så väl känner till. Vid
det laget borde vi alla ha passerat
även det socialistiska samhället med

bred marginal.

DEN SOCIALDEMOKRA.
TISKA KVINNORORELSEN:
FOR PARTIET, INTE
FOR KVINNORNA

Detta utopistiska drag hos den pro-

letära kvinnorörelsen förklaras delvis
av att den aldrig varit en egentlig
kvinnosaksrörelse. Den var en kvin-
norörelse endast i den bemärkelsen,
att den bestod av kvinnor. Och man

hade kanske inte heller så stort val,

det gällde framförallt att stå med män-

nen och inte mot dem.

Således betonas gång på gång un-

der den socialdemokratiska kvinno-
rörelsens historia, att organisationen
aldrig varit eller vill vara en kvinno-
saksrörelse. (Hulda Flood: Den soci-
aldemokratiska kvinnorörelsen i Sve-
rige, Stockholm 1960, s. 92 ff). Vad

man såg som sin uppgift var, att agi-

tatoriskt verka bland arbetarkvinnor-
na för att sprida partiets läror, som i

sig naturliqtvis förmedlade hoppet
om kvinnans frigörelse, men då som

en mekanisk följd av den socialistis-

ka samhällsomdanirrgen. I inget land,

vare sig socialistiskt eller kapitalis-

tiskt, har hittills den proletära kvinno-

rörelsen lyckats uppnå ens tillnärmel-

melsevis likvärdiga uppgifter med

männen, inte ens inorn sina egna par-

tier. Man behöver bara studera sam-

mansättningen av partiorgan och par-

lamentsgrupper för att bli klar över

den saken.

KVINNORNAS
REVOLUTION

Den kraftfullaste och mest effekti-
va kvinnosaksrörelse vi haft här i

landet var Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt, som startades
1902-03. Dess betydelse framgår av
att man redan efter några års inten-
sivt agitations- och organisationsar-
bete tvingade f ram åtgärder f rän

myndigheternas och partiernas sida.
1 906 kom riksdagens begäran om ut-
redning i frågan, samma år upptogs
kravet på kvinnans politiska rösträtt
i socialdemokraternas partiprogram
och 1907 i liberalernas. På bara elva
år skapade man upp mot 200 lokal-
föreningar i landet och vann 17.000

medlemmar. (Lydia Wahlström: Den

svenska kvinnorörelsen, Stockholm
1933. s. 58). Det socialdemokratiska
kvinnoförbundet ställde sig avvaktan-

de, om än inte helt avvisande, till den-

na kvinnorörelse, som i huvudsak

kom att domineras av kvinnor ur det
liberala lägret. När kvinnan slutligen
1921 uppnådde politisk rösträtt på

samma grunder som mannen, förlora-
de rörelsen sitt fotfäste och försvann
snabbt ur bilden.

I och med att man aldrig gick förbi
de dagsaktuella kraven på kvinnans
politiska likställighet med mannen,

och framför allt därför att man ald-

rig såg den socialistiska kampen och

klasskampen som ett nödvändigt
komplement till kampen för kvinnosa-
ken, blev man aldrig mer än ett libe-
ralt irrbloss. Trots detta ett progres-

sivt element för sin tid.

De gamla kvinnorörelserna, Fredri-
ka Bremerförbundet och partiernas
kvinnoorganisationer, har aldrig spe-
lat och kommer aldrig att kunna spela
en revolutionär roll i kvinnornas fri-
görelseprocess. De är degraderade
till hjälpredor åt männen, rådgivnings-
byråer som orienterar samhällets le-
gislativa och administrativa organ i

kvinnovärlden. Förmedlare av kontak-
ter mellan kvinnornas värld och män-
nens. Remissinstanser i familjefrågor
och röstfångare inför valen.

Det utmärkande for alla tidigare
kvinnorörelser är, att de har saknat
insikt i den centrala problematiken
om kvinnokampen och klasskampens
ömsesidiga beroende. Antingen har

man underskattat kvinnof rågans be-
tydelse i den socialistiska strategin,
eller också har man helt lösryckt kvin-
nofrågan från sitt sociala, ekonomis-
ka och kulturella ursprung, och bara

sett den som ett rättvisekrav. På sam-
ma sätt som den socialistiska revo-
lutionen är en förutsättning för kvin-
nornas revolution, är kvinnornas re-

volution en förutsättning för att den

socialistiska revolutionen skall bli en

frigörelse fOr alla människor, även

kvinnor, från utsugning och förtryck.
lr6ne Matthis

lrene Matthis' artikel är ett utdrag ur
hennes förord till Juliet Mitchells bok
"Kvinnorna: den längsta revolutio-
nen". (Zenit Reprint 2.)
Boken finns bl. a. att köpa på: Bok-
kaf6et, Malmtorgsgatan 5, Stockholm,
Karl Marx Bokhandel, Rundelgränd 3,
Uppsala, Bokkaf6et, St. Petri kyrko-
gata 7, Lund, Danelius Bokhandel,
Husargatan 41 A, Göteborg.

Märket för konsunlenter i förening

Visst kan man gå med i Konsum
aY rent ideella skäI.
Men det finns fler anledningar.
Rent ekonomiska, till exempel.
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SAGA
Det var en gång en mamma som satt i en travers
och spakade och läste Kalle Anka.
Var dag när hon kom hem från jobbet var det samma vers:
nu får du sluta bolma dina otäcka Commerce
och sluta gå på knytkalas och snaska ost och vin
du får i stället iobba dubbla skift vid din maskin!
Varför ska alltid v i vara så panka?
Hördes den lilla dottermunnen klanka.

la, tänkte lilla mamman, när man är ensam mor
då får man inte riktigt va som andra.
Då får man liksom alltid gå omkring i trånga skor.
Det hjälper inte mycket hur man gnor och gnor och gnor.
Man ädel som en ängel och härdig som en häst
ska dra sitt tröstlöslass medan andra går på fest
och delar sina sorger med varandra.
Oh, delar sina sorger med varandra.

Man får allt vara tacksam här finns en industri
och en kiosk där man kan köpa Kalle Anka.
En industri som en sån där som jag får jobba i.
En möjlighet till JoacimvonAnkadrömmeri.
Det är ju bara snack att man av ensamheten dör.
Iag har ju Barnets Framtid att ständigt sträva för.
Jag har ju lyckopillret Kalle Anka
som slöar mina nerver, rakbladsblanka.

(Förmögenhet ör ett plus
so tjejen som hode pösor under ögonent

Så tänkte lilla mamman som satt i sin travers
och deltog i det snabba välståndsöket.
När hon kom hem från jobbet var det alltid samma pärs:
hon måste tvätta, diska, koka mos och steka färs
och hyresvärden gnatade som vanligt: Lilla skarn
min Ninni är och handlar och man är ju friska karn.
Det går på fem minuter här i köket.
Det är ju inte, hm, första försöket.

Fy, tänkte lilla mamman, man ligger illa till!
Men vad i Jesse namn ska man ta vägen?
Det där om valfriheten det är ju bara dill.
Man känner sej mest jämlik med en rutten sill.
Visst är det fint med rösträtt och likalönsprincip
men stanken ifrån dubbelmoralens pigga lik
är trägen trägen trägen trägen trägen.
Från sextitalet stammar denna sägen.

Saga är hämtad ur Sonja Åkessons
sångboh Slagdängor med mwsik aa
Gunnar Edander. Rabön & Siö-
gren, 19:50.
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Len a ar 12 år. Går i skolan , artar sig bra.
Vill själv bli förskollärare. Men det tar bortåt l0 år
innan hon är utbildad och kan försörja sig själv.

Den sonl har barn bör också ha en livförsäkring.

FOLKSAM
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Fredrika Brerner

lsin bok Fredrika Bremer och kvin- de finns kvinnor som studerat Frecj- renässans som skulle erkänna ocn
noemancipationen tar Gunnar Qvist rika Bremer och inte håller med Gun- hävda barnens rätt till anständig oe-
upp och analyserar Fredrika Bremers nar Qvist när han slår hål på Hertha- handling, hänsyn som individer och
verk ur opinionshistorisk synpunkt. myten och förklarar att boken "Her'- en någorlunda rättvis chans att ut-

Författaren har arbetat med frågor tha" inte alls motsvarar det rykte den vecklas till lyckliga mänskor.
som: "Vilka idÖer förde Fredrika Bre- fått som på enmancipationsreformer- Boken om Fredrika Bremer är inte
mer fram i emancipationsfrågan? Var na inverkande faktor. lättläst och dess bortåt 300 sidor
de originella eller tidens vanliga? Vil- För mig kommer efter läsningen av kämpar man sig igenom. Som veten-
ka avsikter hade hon med sina böc- Gunnar Qvists bok Fredrika Bremer skapligt arbete kräver den god kän-
ker? Hur mottogs de av läsarna? På- att framstå som en exalterad och nedom om författarinnans verk och
verkade hon allmänna opinionen? Hur överspänd mystiker, i vars gestalt kan som sådant ge oss anledning att
reagerade exempelvis tidningsmän rolltänkandet kulminerar och som läg- läsa om hennes böcker med klarare
och politiker? Bidrog hon till sin tids ger på "kvinnan den dubbla uppgif- skärpa.
stora reformarbete rörande kvinnor- ten att på en gång bli mannens like Hjördis Levin
nas villkor? i kunskap och arbetsinsats och värt-

Utifrån funderingar kring dylika frå- dens känsliga samvete, kompassnå- Fredrika Bremer och kvinnans ernan-
gor har fyra konkreta uppgifter for- len mot ett nytt jordiskt Eden." cipation. Opinionshistoriska studier.
mulerats: För Fredrika Bremer som levde Av Gunnar evist. Akademiförlager,
1. att söka fälla ut de föreställningar ogift och utan de tyngande plikter Goteborg 1969.296 sidor.

och krav ifråga om kvinnofrågor- som läggs på de kvinnor som väl-
na sorn ryms i Fredrika Bremers jer en annan livsform blev hennes väq
verk. en "väq titt frihet och harmoni M;; ODE TILL

2. att undersöka om dessa id6er och den bar i sig fröet till ett nytt slave- FREDRIKA BREMERyrkanden har något direkt sam- ri, en tjänsteplikt under orimliga krav,
band med då aktuella reformfrå- med en ny kluvenhet och bittra sam- Drömmerska
gor. vetskonflikter i följe. vakna upp ur din sömn!

3. att inringa problemet om ett even- Utan ett mera inoående studium Glöm inte bort att du lever
tuellt direkt Fredrika Bremerinfly- kan inte Gunnar Qvists påstående be, här på jordent
tande på tillkomsten av 1840- och mötas, men klart är vä|, att om inte Dina plikter
185O-talens banbrytande emanci- författarinnans tänkande var originellt soverska
pationsreformer. så var hon väl ändå den första som väntar på dig.

4. att söka fastställa graden av ori- sammanfattade de många linjerna och Vakna upp
ginalitet i Fredrika Bremers tän- bragte dem till ett helt. och kläd dtg itjänardräkt
kande över kvinnofrågorna. Att Fredrika Bremer som i littera- det är redan långt lidet på dagen!

För att lösa de förelagda uppgif- turhistorien står nämnd som liberal- Du bara sover och drömmer,
terna har författaren använt sig av: realist ändå var ganska fast förank- och tror att du kan
recensioner och andra opinionsytt- rad i romantiken, som inte låg långt slippa undan clin del av besvären.
ringar i pressen, brev, dagböcker och hrakom henne, bidrar till att hennes Dina systrar
memoarer, utrednings- och riksdags- tankar inte kan helt accepteras av har redan sin morgon använt,
handlingar. oss som lever mer än ett sekel efter medan du ligger kvar isömnen.

Fredrika Bremer lär själv, enligt henne. Från tesen om mannens över- Seså, rusta dig nu,
Gunnar Qvist, ha sagt: "lngen karl- höghet slår Fredrika Bremer över till skynda upp ur din bädd!
hand, om den än tillhörde en Plato antitesen om kvinnans, men kombine- Din fader dig kallar till skörden,
eller Cicero eller själve aposteln Pau- rar den med krav som männen aldrig som idag skall mejas på fälten.
lus kan förändra fruntimmers brev el- skulle ha drömt om att ställa på sig Din plats står tom
ler uttryck utan att vanställa dem." själva. Vad vi strävar efter är väl in- iraden av vakna

Precis vad jag tänkte när jag läst te överslag åt någondera hållet utan och starka binderskor.
halva Gunnar Qvists bok: Här är åter en jämlikhet som är baserad på rät- Gå upp
en karl som är ute för att förringa ten att vara mänska med brister och skynda ut
kvinnans insatser." förtjänster oavsett kön. och bevaka din olats!

Nå, så subjektivt får man väl inte Att hon poängterade kvinnans roll Utan skörd går du
bedöma Gunnar Qvists verk även om som vårdarinna var ett steg mot den miste om lönen!
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Rosalie Roos

Rosalie Roos, en av den tidiga svens-

ka kvinnorörelsens pionjärer, har ef-

terlämnat en stor samling brev och

dag boksanteckn in ga r. Fö rfattarin na n s

sondotter Sigrid Laurell har samman-

ställt och kommenterat ett urval av

dessa. Förutom Rosalie Roos egna

brev och dagboksanteckningar f inns i

boken några brev till henne, bl. a. från

Carl Jonas Love Almqvist, där han

delger Rosalie några synpunkter på

konstn ä rskac l::.

Större delen av breven har dock
skrivits av Rosalie Roos under hen-

nes resa till och vistelse i Amerika,
där hon verkade som lärare och gu-

ve rnar)I.

Rosalie Boos var en mycket vaken
iakttagare, som observerade det mes-

ta och hon berättar intressant och

medryckande om sina upplevelser.
Eftersom breven är skrivna till fa-

miljen och till den intimaste vänkret-
sen är de mycket personliga och in-

nehåller en hel del som är ointressant
för en utomstående. Som en kom-

mentar kan nämnas, att Rosalie Roos

själv i ett av breven till sin far, där
hon talar om Fredrika Bremers Hem-

men i nya världen, just säger, att "en

enskild brefsamling är ej passande

för publicitet", men eftersom hon ock-
så tillfogar, "och borde åtminstone ej
publiceras av förf. sjelf," så får vi väl

hoppas, att hon inte skulle bli alltför
ledsen om hon nu visste, att hennes

brev offentliggjorts.
Aven om det skildras väl många

partyn, tillställningar och visiter och
med dem tillhörande beskrivningar av
klädsel, maträtter o. s. v. så ger det
dock läsaren en inblick i dåtidens se-

der och bruk, vad som var på modet

och hur man uppförde sig. Inom Ro-

salies egen klass givetvis. Rosalie

berätttar en hel del om vilken stor
vikt man fäste vid konventionens la-

gar. Själv är hon glädjande fri från

sådana band, men ofta nråste hon

dock för omgivningens och husfri-
dens skull böja sig.Hennes plikt-
känsla mot dem som omger henne är

stark och så lärrge det inte inkräktar
på hennes djupaste integritet, så ger
hon efter. Men Rosalie besitter trots
detta en frigjordhet och styrka, som

man knappast trodde var möjlig på ett
så tidigt stadium som 1850-talet, un-

der vilken tid hon befann sig i Ame-

rika.
Rosalie lovar sin far i ett av bre-

ven att återkomma till politiken. Man

skulle önskat, att hon hållit detta löfte
i större utsträckning. De politiska syn-

ounkter hon kommer med är inte så

givande och materialet på detta om-
råde inte alls rikt. Det begränsar sig

till några uttalanden islavfrågan, i

vilken hon tydligt tar avstånd från

slaveriet, men ändå finner att slavar-
na både är lata, och att de många
gånger har det mycket bättre än

svenska arbetare.
Breven ger oss också en liten aning

om Rosalie Roos uppfattning om

Fredrika Bremer. Hon är ledsen för
att Fredrika Bremer genom sin bok
Hemmen i nya världen blivit impopu-
lär i Amerika, men hon fortiger inte

heller, att hon "ej gillar alla hennes

åsigter i fråga om qvinnans emanci-
pation".

Rosalie Roos stannar kvar i min-

net som ett exempel på en kvinna

som visste vad hon ville och som ej

lät sig skrämmas "af andras föreställ-
ningar". lbland tycker man, att hon är

överambitiös t. ex. med sitt eviga

sömmande och att hon för ofta mot

sitt bättre vetande tänker på vad som
passar sig, men så blixtrar det till
och man märker järnviljan bakom hän-

synstagande och eftergifter för kon-

venansen.
Boken med Rosalie Boos brev är

intressant att läsa både som social-
och kulturhistorisk skildring och som

en beskrivning av en stark, livskraf-
tig och företagsam kvinna.

Hjördis Levin

Rosalie Roos. Resa till Amerika 1851

-55. 
Brev utgivna av Sigrid Laurell.

Almqvist & Wiksell 1969. 236 sidor.
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Sven Fagerberg

REVOLT INIrnÅru
Att läsa Sven Fagerberg är hjärngym-
nastik på högsta nivå. Inte så att han
skriver komplicerat. Tvärtom. Hans
språk är enkelt. Men de erfarenheter,
tankar, kunskaper och den filosofi
som uttrycks i detta enkla språk är
u'ckristalliserat ur en stor kvantitet. Lik-
nelsen med isberget, varav bara en
tiondel syns över vattnet, är befogad.
Därtill kommer att Fagerbergs kun-
skapsmängd och erfarenheter delvis
är allmängiltiga, delvis av ganska spe-
ciell art.

Låt nu inte detta avskräcka er från
att läsa årets Sven Fagerberg: "Re-
volt inifrån". Han har 

- 
förefaller det

mig 
- 

gått längre än någonsin i sina
ambitioner att l<omma sin läsekrets
till mötes genom ett klart språk. Själ-
va "handlingen" är enkel: några per-
soner - företagaren Olof Myhre,
hans son Erik, som tillhör en yngre
generation och ställs inför andra krav
än fadern, glasmålerskan Disa, en re-
presentant för en öppnare, sinnligare
mänskosort, politikern Breving, offer
för en illasinnad komplott, och några
till 

- diskuterar den uppkomna si-
tuationen och dömer samtidigt i en
rättegång. De som skall dömas är det
passiva kontorsbiträdet Martina och
den sadistiske polismannen Borg, och
när juryn avkunnar dom lyder den på

dödsstraff. Insprängt finns en paren-
tes där Fagerberg berättar om de bå-
da mystikerna Hassan och Omar i

den persiska assasinerorden på 110C-

talet som bl. a. verkade for "rättvisa
och jämlikhet i en värld fylld av ty-
ranneri och förtryck". Den revolt de
leder kännetecknas av infiltration och
t. o. m. accepterande av våld "när det
är nödvändigt".

Ar Fagerbergs budskap denna gång
utsagt i titeln: Revolt inifrån? Det vo-
re säkert att översätta hans medde-
lande alltför entydigt. Hans bok står
öppen för individuella tolkningar och
den formulerar spänstigt erfarenheter
som vi alla kan dela. Så t. ex.
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"Vi lever ett allt farligare pseudo-
liv, isolerade från sinnen och fantasi
av bokföringsid6er. Samhället får inte
längre nöja sig med att skapa goda
materiella villkor. Lönsamhets- och
konsumtionssamhället måste gå över
i ett skapande samhälle. Det som ska
skapas är till exempel jämlikhet, själv-
respekt, medkänsla, arbetslust, livs-
nivå. De där sakerna måste tillverkas
på nytt varje dag eftersom de snabbt
tar slut, och det behövs därför mass-
vis med nya handlingsmöjligheter."

"Varje människa är ett led i den
stora kampen mellan gott och ont.
Hon är en stridsplats. Varje enskild
handling är viktig, i odling eller strid."

Revolt inifrån. Av Sven Fagerberg.
Vvahlström & Widstrand, Stockholm
1969. 224 sidor.

VAD KAN MAN
cönna
Som ett svar kommer Göran palms

bok "Vad kan man göra". Den kan
just liknas vid en handbok ihand-
lingsteknik. Lugnt och förtroendein-
givande förs den politiskt yrvakne lä-
saren fram till allt större iakttagelse-
förmåga och medvetenhet. lnterna-
tionella och nationella sammanhang
klarläggs, motindoktrinering bedrivs

men framförallt diskuteras det växan-
de engagemanget fram tills man på
bokens sista sidor nått en handlings-
beredskap med riktade aktiviteter på

den plats man bor, där man arbetar
och där man förbereder vad som
komma skall. En katekes eller om
man så vill en instruktionsbok som
genom medvetenhet för till handling.
I den egenskapen har den kritiserats
av de ortodoxa för sin bristande ren-
Iärighets skull men den kritiken tyc-
ker jag både Palm och läsaren kan ta
lugnt. Just genom att inte vara helt
renlärig och strängt ortodox har Palm
möjlighet att nå större grupper, mer
odeciderade, olika äldrar. Han döljer
inte ett ögonblick att han indoktrine-
rar socialistiskt mot de kapitalistiskt-
liberala värderingarna. Inte minst vär-
defull är hans kritiska granskning av
de tendenser och risker som hotar
inom olika vänstergrupper. Hans bok
är lättläst genom sin klara steg-för-
steg-uppbyggnad av materialet, och
stimulerande genom sin blandning av
faktaartiklar, relevant statistik, dikter.
Och Göran Palms röst är god att lyss-
na till: ivrig. varm, övertygande.

Katja Wald6n

Vad kan man göra? Av Göran Palm.
PAN/Norstedts, Stockholm 1969. 147

sidor.

Göran Palrn

Fritidsmiliö
skolbarn

Socialstyrelsen visar i sin utställningslokal Tunnelgatan 27 vid Norra Bantor-
get iStockholm under tiden 15 april-15 juni 1970 en utställning av fritidshem
och fritidsverksamhet för skolbarn mellan 7 och 14 år.

Med texter, fotografier, ritningar och skisser samt inventarier och material
som används i fritidshem liksom med grupper av skolbarn och fritidspedago-
ger i arbete med olika aktiviteter vill man levandegöra verksamheten i fritids-
hem och förmedla nya id6er och uppslag.

Utställningen vänder sig främst till kommunala förtroende- och tjänstemän,
lärare och elever vid utbildningsanstalter samt till organisationer men allmän-
heten äger också tillträde.

för



Höi driftbidraget
till barnstugorna!

I statsverkspropositionen '1970, bilaga 7, föreslås en ök-

ning av driftbidragen till daghem och fritidshem.

I avsnittet om de familiepolitiska åtgärderna anförs

bland annat följande rörande barnstugorna.
"l förhållande till det behov som finns av organiserad

barntillsyn är en ytterligare ökad utbyggnadstakt nödvän-

dig. En återhållande faktor när det gäller att nå en full

behovstäckning är otvivelaktigt kommunernas kostnader

för daghemsverksamheten.
De nuvarande anordningsbidragen och lånen, tillsam-

mans 9.000 kr per plats, täcker i stort sett kostnaderna

för byggandet av serietillverkade barnstugelokaler.
Kostnaden för driften av barnstugor har däremot Ökat

under senare år och har alltmer kommit att framstå som

den största svårigheten när det gäller möjligheten att

fortsätta den snabba utbyggnaden av barnstugorna' Det

föreslås därför en kraftig höjning av statsbidragen til'
daghem och fritidshem.

Driftbidraget till daghem hols med 1.200 kr per plats

och kommer därmed att öka från 1'600 kr till 2.800 kr per

plats fr. o. m. den 1 juli 1970. Driftbidraget till fritidshem

föreslås samtidigt höjt med 900 kr till '1.500 kr per plats'

Ärskostnaden för bidragshöjningen uppgår till ca 50 milj.

kronor."
Enligt förslagen i statsverkspropositionen uppgår det

statliga stödet till barnstugorna för budgetåret 1970/71 till

sammanlagt 141 milj. kronor. Det fördelar sig enligt föl-

jande:

till bidrag för anordnande av barnstugor anvisas ett re-

servationsanslag av 40.000.000 kr'

till driften av barnstugor anvisas ett förslagsanslag av

77.000.000 kr,

till lån för anordnande av barnstugor anvisas ett inves-

teringsanslag av 24.000.000 kr.

Nu gällande statliga driftbidrag utgör 21 procent av

driftkostnaderna för daghem och 11 procent av drift-

kostnaderna för fritidshem.

I
Svenska Kvinnors Vänsterförbund har i en skrivelse

den 4 september 1969 till familjeministern och finansmi-

ministern hemställt om att man vid höstens budgetarbete

ville beakta vårt förslag om en höjning av driftbidraget för

daghem till 4.000 kr per plats i form av bidrag till per-

sonalens löner på 75 procent av lönekostnaden'

I statsverkspropositionen har man ökat driftbidraget för

daghem till 2.800 kr per plats' En alldeles för liten höjning

i betraktande av att staten är den som tjänar på barn-

stugor.

SKV hoppas att nästa års riksdag skall bestämma om

ett ytterligare ökat driftbidrag. Staten borde betala hela

lönen till barnstugornas barnpersonal så som fallet är

med skolornas lärare.

De motioner i frågan som publiceras på följande två si-

dor stöder detta.

Behovet av lcarnstugeplatser
I Sverige med 7.800.000 invånare finns det cirka

100.000 barn per årsklass.
Om man räknar med att 50 procent av alla barn

från 6 månader till och med 6 år (700.000 barn)

har förvärvsarbetande mödrar får man ett behov av

350.000 platser i daghem.
År 1970 f inns det cirka 35.000 daghemsplatser.

Det behövs alltså en l0-dubbling av antalet platser

i daghem.
Om man räknar med att 50 procent av alla skol-

barn från 7 år till och med 12 är (600.000 barn)

har förvärvsarbetande mödrar får man ett behov

av 300.000 platser i fritidshem.
Ar 1970 f inns det cirka 6.000 platser i fritidshem.

Det behövs alltså en 50-dubbling av antalet fritids-

hemsplatser.

Om alla 4-, 5- och 6-åringar skall få möjlighet till

gruppsamvaro i daghem eller lekskola får man ett

behov av 300.000 Platser.
Om hälften av dessa barn vistas i daghem får

man ett behov av 75.000 platser i lekskola (två

barn delar på en plats).

Är 1970 finns det 39.000 platser i lekskola

(7B.O0O barn). Det behövs nästan en fördubbling av

antalet lekskolePlatser.
Totalt behövs det en ökning av antalet platser

i daghem med 315.000 Platser
i fritidshem med 294.000 Platser
i lekskolor med 36.000 Platser.

Sammanlagt behövs en ökning med

platser i barnstugorna.

6s0.000

H. S.

r



Motiorrer om barnstugor

DRIFTBIDRAG TILL
BARNSTUGORNA
Utbyggnaden av dag- och fritidshenr
har under 6O-talet skett i okad takt.
Höjningen av statsbidragen åren 1963
och '1966 har säkerligen tillsammans
med den ökade informationsverksam-
het som bedrivits av såväl statliga
myndigheter som arbetsmarknadsor-
ganisationer bidragit till den stegrade
aktiviteten ute i kommunerna oå det-
ta område.

Utvecklingen visar att vi 1960 ha-
de 10.270 daghemsplatser och den 30
november 1969 var motsvarande siff_
ra 29.670. Beträffande platser i fri-
tidshem var siffrorn a 2.450 respekti-
ve 5.720. Till dessa platser i institu_
tioner får läggas ca 25.000 platser i

familjedaghem. Ställer man tillgången
mot efterfrågan, dvs. antalet barn
med förvärvsarbetande föräldrar mot
antalet barnstugeplatser, f inner man
emellertid att det krävs en snabbare
takt i utbyggnaden, om man inom
rimlig tid skall nå balans. Enligt sta-
tistiska centralbyrån finns det ca
150.000 barn under 7 år som har för-
värvsarbetande föräldrar. Under hös-
ten '1968 gick LO ut med en aktion
som syftade till att vi skulle ha minst
100.000 daghemsplatser 1975. Under
våren 1969 gjordes en beräkning av
hur denna målsättning slår ut i 125
av landets 282 kommunblock som har
en centralkommun med över 10.000
invånare. Den av LO skisserade mål-
sättningen är identisk med den som
Centrala samarbetsgruppen for pla-
nering och utbyggnad av dag- och fri-
tidshem rekommenderade kommuner-
na i början av 1968. Innebörden i

målsättningen är att man med dag-
hemsplatser skall kunna täcka 50 pro-
cent av tillsynsbehovet för barn un-
der 7 år som har förvärvsarbetande
föräldrar. Det är alltså har inte fråga
om en total behovstäckning. Vid den
närmare preciseringen till kommun-
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block som företogs inom LO visade
det sig att vi '1975 bör ha minst
120.000 daghemsplatser för att täcka
in målsättningen, vilket innebär en
utbyggnad med ca 15.000 platser per
är.

Vid höjningen av statsbidraget år
1966 föredrog statsmakterna att läg-
ga den kraftigare ökningen på anord-
ningsbidraget. Detta utgör numera
5.000 kronor i statligt bidrag samt
4.000 kronor som lån 

- 
allt beräknat

per plats och år. 9.000 kronor ansågs
vid det tillfället motsvara den genom-
snittliga kostnaden för ett serietillver-
kat hus att användas som barnstuga.
Aven om bidraget med dagens prislä-
ge inte kan anses täcka kostnaderna
för uppförande av institutioner, så är
det ändock en begränsad kostnad
som åsamkas kommunerna.

Förhållandet är annorlurnda då det
gäller det statliga driftbidraget till
dag- och fritidshem. Är 1960 höjdes
det statliga driftbidraget från 1.200
till 1.600 kronor per plats och år för
daghem och från 500 till 600 kronor
for fritidshem. | årets statsverkspro-
position föreslås daghemmen få 2.800
kronor per plats och f ritidshemmen
1.500 kronor per plats. Socialstyrel-
sens beräkningar av driftkostnaderna
visar följande utveckling.

1 965

1 968

1 969

Daghem Fritidshem
5.800 2.450
6.500 5.400
7.500 s.400

Föräldraavgifterna beräknades såväl
1967 som 1969 täcka ca 20 procent
av driftkostnaderna när det gäller
daghem. Om man för enkelhetens
skull 

- 
och eftersom inga andra upp-

gifter finns 
- 

utgår ifrån att föräldra-
avgifterna även 1965 var ca 20 pro-
cent, täckte statsbidraget 1965 34
procent, 1968 30 procent och med det
nya förslaget räknat på 1969 års kost-
nader (vilket givetvis inte är helt kor-
rekt eftersom kostnaderna antas stiga
för 1970) 42 procent av kommunernas
kostnader för driften.

Socialstyrelsens beräkninga r av

driftkostnaderna och den siffra 7.500
kronor per daghemsplats som redovi-
sas är givetvis ett riksgenomsnitt. De
stora städerna har högre kostnader.
En annan faktor som är värd att no-
tera i sammanhanget är att i kost-
nadsberäkningarna inte ingår admini-
strationskostnader.

Statens andel av kostnaderna för
utbyggnaden och driften av barnstu-
gorna har som synes stigit under
årens lopp. Men med den konstruk-
tion statsbidraget har 

- ett fast
krontal 

- sker det mellan varje höj-
ning en urholkning av bidraget, som
inte följer kostnadsutvecklingen. När
det gäller familjedaghemmen utgår
statens stöd enligt procentlinjen dvs.
kommunerna får 35 procent av kost-
naderna för lön och sociala förmåner
åt dagbarnvårdare efter avdrag av
influtna föräldraavgifter. Detta bidrag
är följaktligen värdebeständigt.

Socialstyrelsen föreslog i sina an-
slagsäskanden för budgetåret 19701

1971 en ny konstruktion av statsbi-
dragen. Styrelsen önskade att bidra-
get skulle utgå per avdelning i stället
för per plats. Aven om man med en
sådan konstruktion skulle eliminera
det orättvisa i att bidraget till platser-
na på spädbarnsavdelningarna, som
drar större kostnader än avdelningar-
na för de större barnen, blir lägre än
för övriga avdelningar, kvarstår ändå
konstruktionen med ett fast krontal.
Man kan även resa andra invänd-
ningar mot socialstyrelsens förslag.
En framkomlig väg för en ny kon-
struktion av driftbidraget torde vara
att staten 

- 
i likhet med vad som

sker inom skolväsendet 
- 

övertar
personalkostnaderna inom institutio-
nerna helt eller delvis. Personalkost-
naderna (inkl. sociala kostnader) be-
räknas av socialstyrelsen utgöra ca
75 procent av driftkostnaderna.

Föredragande statsråd anför i årets
statsverksproposition med anledning
av socialstyrelsens forslag till om-
konstruktion att en teknisk omlägg-
ning av statsbidragsreglerna bör an-



stå i avvaktan på barnstugeutredning-
ens förslag om barntillsynens framti-
da organisation. Enligt motionärernas
uppfattning finns det starka skal for
att frågan om driftbidragets konstruk-
tion utreds jämsides med barntillsy,
nens framtida organisation. Organisa-
tion och finansiering hör intimt sam-
man och bör lösas samtidigt.

Med stöd av vad ovan anförts hem-
ställes,

att riksdagen måtte hos Kungl.
Maj:t hemställa om utredning av for-
rneroä för och konstruktionen av sta-
tens driftbidrag till barnstugorna.

Stockholm den 23 januari 1970

Gertrud Sigurdsen (s)
Bernt Nilsson (s) i Kalmar

Anna-Lisa Lew6n-Eliasson (s)
Hans Hagnell (s)

Lena Hjelm-Wall6n (s)
Lars Gustafsson (s) i Barkarby

lvar Nordberg (s)

UTBYGGNAD AV
BARNSTUGORNA
Efter många års opinion på såväl riks-
som lokalplan för en utbyggnad av
barnstugeverksamheten har denna un-
der de senare åren byggts ut i en suc-
cessivt ökande takt - 

dock ännu helt
otillräcklig för att tillnärmelsevis till-
godose det behov som föreligger. Ett
av de stora problemen har varit kom-
munernas ekonomiska åtaganden
kontra statsmakternas. Anordningsbi-
dragen har höjts till en någorlunda
tillfredsställande nivå under det att
driftbidragen varit helt otillräckliga,
och därmed har de kostnader kom-
munerna fått for barnstu geverksamhe-
ten varit en starkt hindrande faktor
för utbyggnaden. | årets statsverks-
proposition föreslås nu en höjning av
dessa driftbidrag till daghem från
1.600 till 2.800 kronor per plats och
år och till fritidshem från 900 till 1.500

kronor per plats och år. Vid en förs-
ta läsning kan dessa höjningar före-
falla vara väsentliga, men så är dock
tyvärr inte fallet om man studerar
kostnaderna mer ingående.

I dagens prisläge beräknas drift-
kostnaderna till i medeltal cirka 7.500
kronor för plats i daghem och till cir-
ka 5.400 kronor för plats i f ritids-
hem. De hlttills gällande driftbidragen

har utgjort 21 procent resp. 11 pro-
cent av driftkostnaden. Ett driftbidrag
som motsvarar endast ca 40 procent
av driftkostnaden skulle i dag betyda
3.000 kronor för daghemsplatsen och
ca 2.160 kronor för plats i fritidshem.
lnte ens till dessa summor föreslås
de kommande driftbidragen uppgå.

Om barnstugorna ses i sitt riktiga
och stora perspektiv med beaktande
inte bara av uppgiften att bereda till_
syn för barn till förvärvsarbetande för_
äldrar utan också av den stora bety-
delse som måste tillmätas denna
verksamhets sociala och pedagogiska
effekter, måste de ekonomiska rela-
tionerna stat/kommun betraktas oå ett
helt annorlunda sätt.

Det är viktigt att se frågan om bran-
tillsyn i detta större sammanhang.
Men om vi först stannar vid dess
uppgift för förvärvsarbetande föräld_
rar har det visat sig att gjorda un-
dersökningar visar att daghem lönar
sig för kommunerna och att man där-
för måste sluta tala om de höga kost-
naderna. I detta sammanhang är det
av intresse att ta del av under senare
tid utförda beräkningar av den kom-
munalekonomiska effekten av en ökad
satsning på vidgad barnstugeverk-
samhet. Byrådirektör Maj-Britt Sand-
lund har gjort beräkningar som vi-
sar att kommunerna tillförs aktnings-
värda summor i merskatt genom att
kvinnorna ges möjligheter att delta i

förvärvsarbete. Med denna merskatt,
skatt från vid barnstugorna anställda,
statligt driftbidrag och föräldraavgif-
ter, blir nettokostnaden per daghems-
plats och år 850 kronor. (Dessa be-
räkningar är gjorda med nu utgående
lägre statsbidrag för driftkostnader-
na.) | exemplet utgår hon från en pri-
märkommunal utdebitering på 13 kro-
nor, mannens bruttoinkomst till 19.000
kronor och kvinnans till 14.000 kronor
samt driftkostnaden per plats och år i

daghemmet ca 7.500 kronor.

Enligt familjedaghemsutredningen år
1966 skulle 210.000 kvinnor vara vil-
liga att gå ut iförvärvsarbete om
barntillsynen kunde ordnas. I andra
sammanhang gjorda beräkningar vi-
sar att dessa kvinnor skulle tillföra
produktionen 2 miljarder kronor, och
fråga är väl snarare då om samhället
har råd att inte verkställa en krafti-
gare och snabbare utbyggnad av

ba rn stugeverksa m heten.

Vad barnstugeverksamheten bety-
der för barnets utveckling kan inte
räknas om i penningfaktorer. Bl. a.

bör erinras om den stora betydelse
verksamheten har för att bl. a. kunna
bereda alla barn lika möjligheter vid
inträdet i grundskolan. Denna f råga
har under senare tid ägnats alltmer
uppmärksamhet av erkända forskare.
Även för ansvariga myndigheter och
föräldrar blir det alltmer klart att obe-
roende av om föräldrarna förvärvs-
arbetar eller ej är barnstugebyggan-
det en mycket angelägen uppgift och
för alla barn en rättighet som sam-
hället måste tillgodose utan inskränk-
ningar.

Trots att utbyggnadstakten i barur-

stugeverksamheten ökat de senare
åren föreligger som bekant fortfaran-
de en skriande brist på platser, och
någon plan för den fortsatta utbygg-
naden finns inte. Detta är mycket
otillfredsställande, och när staten nu

träder in med ökade ekonomiska bi-
drag måste man också åstadkomma
en bättre planering.

Av statsverkspropositionen framgår
att kommunerna räknar med ca 10.000

nya daghemsplatser under nästa bud-
getår. Enligt socialstyrelsens uppgif-
ter finns f. n. totalt 34.000 platser vid
dag- och fritidshem, vilket i och för
sig innebär en fördubbling sedan år
1965. Okningen av platsantalet beräk-
nas enligt socialstyrelsen fortsätta i

samma takt under den närmaste fem-
årsperioden. Trots pågående och pla-
nerade utbyggnader kommer platsan-
talet under lång tid att vara helt otill-
räckligt.

Vi har under tidigare år genom mo-
tioner f ramfört krav på en femårs-
plan for byggandet av minst 150.000

nya platser i barnstugorna, och vi vill
i år upprepa detta krav. Planering är
viktig, men få kommuner har någon.
Däremot tycks det vara betydligt lät-
tare att utarbeta planeringsnormer för
P-platser. Dessutom finns för bilarnas
uppställning en uppsjö med olika nor-
mer och tillämpningsföreskrifter.
Byggnadsstadgans $ 53 tar också upp
frågan om rättsliga regler för parke-
ringsplatser 

- 
fastighetsägarna är

skyldiga att anordna tillräckligt stort
utrymme för bilarna till familjer som
bor i huset. Självfallet måste mycket
större uppmärksamhet ägnas åt frå-
gan om våra barn. Här finns varken
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rättsliga regler eller tillräcklig plane-

ring från samhällets sida för att varje
barns rättighet till plats i en barnstu-
ga inom en rimlig framtid skall kunna

tillgodoses.
Socialstyrelsen föreslår i år en tek-

nisk omläggning av statsbidragsreg-
lerna till driften av barnstugorna, så

att dessa utgår per avdelning i stället
för som hittills per plats. Denna kon-

struktion är enligt vårt sätt att se rik-
tigare då t. ex. småbarns- och späd-

barnsavdelningar har jämförelsevis
högre driftkostnader och därför ock-
så är mera sällsynta än avdelningar
för barn i åldern 5-6 år. Då emeller-
tid barnstugeutredningen håller på att

arbeta fram förslag om barntillsynens
framtida organisation kan vi ilikhet

med vad som framhålles i årets stats-
verksproposition ansluta oss till att
denna tekniska omläggning for dagen

får anstå. Beräkningar har gjorts som

visar att ca 70 procent av driftkost-
naderna utgörs av lönekostnader. En-

ligt vår mening borde en successiv
höjning av driftbidraget till barnstuge-
verksamheten snarast genomföras, så

att detta täcker lönekostnaderna. Ett

steg i denna rikning anser vi borde

vara en holnlng motsvarande 60 pro-

cent av dessa kostnader, varför en

ytterligare uppräkning av förslagsan-
slaget blir erforderlig.

Med hänvisning till vad som ovan

anförts hemställes,
att riksdagen måtte besluta
1. att i skrlvelse till Kungl. Maj:t

hemställa om utarbetande av en fem-

årsplan för byggande av minst 150.000

nya platser i barnstugorna;

2. uttala sig för att en successiv
höjning av driftbidraget till barnstuge-
verksamheten snarast genomföres, så

att detta täcker lönekostnaderna;
3. att för budgetåret 1970171 till

Bidrag till driften av barnstugor anvi-

sa ett förslagsanslag av 97.000.000

kronor, innebärande att som en första

etapp 60 procent av lönekostnaderna
vid barnstugorna täcks med statliga
medel.

Stockholm i januari '1970

C. H. Hermansson (vPk)

Gunvor Ryding (vpk)

Eivor Marklund (vpk)

*ltlkhandeln
l:a pils 25.000:-
i Yär täulan
om politisk roman

M{aEkelöf

Rapport
från en
skurhink

Juryn med Alva Myrdal i spet'
sen motiverar:
Manuskriptet ger i dagboksform
inblickar av stor äkthet i ett
livsöde av en typ som sällan
skildras i litteraturen. De låg-
avlönades situation belyses med
sensibilitet och humor och var-
dagslivet med dess petitesser

stiills jiimsides med ett starkt
engagemang i världshiindelser-
na. Hr.rvudpersonens strävan ef-
ter ökade kunskaper gör boken
till ett inlägg i debatten om
jämlikhet och ökat människo-
värde.

ca 29:50 inkl. moms.

Ho Cbi Minh

DAGBOK

FRÄN

FÄNGEISET
I saensh tolkning av Jan Kunichi
Illwstrcrad av Svenolov Ehren

Den stora ledaren för det nordviet-
namesiska folket skrev under sina

många fängelsevistelscr huvudpar-
ten av de dikter som nu prcsente-

ras på svenska.

Finns i varje bokhandcl eller di-
rekt från

FIB:s
LYRIKKLUBB
Sveavägen 6,8, 111 83 Stockholm,
telefon 23 82 50Rabön&Siösten*



För Vietnams kvirrnor oeh lcarn
Det Ir nu fem år sedan vår insam-
ling startade som den första huma-
nitära hjiilpaktionen i vårt land fcir
Vietnarns kämpande folli, för dess
kvinnor och barn. Det första bidra-
get kom den 19 mars 1965, från en
av vår tidnirrgs trofirsta läsare ge "

nom alla åren: Anna Lindberg i
Norrköping. 1 vårt aprilnummer
:i:mma år publice:'ades den första re-
ciovisningerr, den slutacle pä 1.422:75.
Det var i iruvudsak våra Si(V-av-
delningar soirr ined hjälp av insam-
lingslistor eller i form av direkta
ansiar4 ur föreiringskassorna startade
ett solirlaritetsarbete som fortfaran-
iie är erl av våra allra vilitigaste ar-
betsuppgifter.

\rår liontalit rrred Vietnams kvin-
noi' är av galilnialt datum. I decem-
bernumret 1947 av det Iilla med-
lenrstrlad som sedernlera utvecklades
till vår tidning läser vi i referatet
från KDV:s exeliutivmöte (som ägde
ruin i rihsdagshuset i Stockholm i
september samnla år) fölfande: "Mme
Dao Van Chao, delegat för Viet-
nam, berättar gripande onr det orätt-
färdiga xrig sonl förhäriar hennes
land, ett krig soni hon betechnar som
ett'kautscituk- och oljemagnaternas

krig, de stora risf ältsägarnas krig'.

- Det var lnot den franska krigs-
makten, utrusted av USA, Vietnams
folk den gången kärnpade. Fransmän-
nen drevs rrt, il1en amerihanarna eta-
blerade sig i Sydvietnam för att
sky'dda den korrumperade regimen
diir och sälira sina egna profiter och
sitt infll,tande i denna viktiga del
av Asien."

Våra kontakter med Vietnams
kvinnor har lrlivit allt intimare un-
der åren sonr gått, Vietnams kvinno-
förbuncl iir en s)'sterorganisation till
vårt SK\r. Genom dessa vänskapliga
kontakter har vi fått mOjligheten att
clirekt till representanter för Viet-
rlams hvinnoförbund överlämna in-
samlade rneciel. Vi vet därför hur
högt de skattar den sympati och vär-
rne som vårt blygsamma bidrag är
ett uttri,'ch för. Det är gott och väl
med löften om återuppbyggnadshjälp
när kriget är över, rnen det är i d a g
de framför allt behöver vår hjälp !

Redovisningen här nedan slutar på
'111.119:74. llorde vi inte med för-
enade lirafter kunna överskrida
150.000 i niista redovisning? AN-
VÄND DET BILAGDA INBETAL-
NINGSKORTET. Tala med era släk-

tingar och vänner om betydelsen av
att stödia Vietnams kvinnor och
barn.. Och lägg dem på rninnet vårt
postgironunllncr 513 23 och
inskärp att de på talongen måste
skriva "SKV:s Vietnaminsamling".

Transport 736,262: 21
SKV-avd.,

ilu: 
-50: -tbu: 
-30C: -

2.282: 50
1.C00: -50: -5C: -50: -

2C0: -5C: -15: -
1n.

50: -
10: -

15: -5C: -50: -2C: -
1n.

Kronor 111.119:74

Hialmar fohansson
iadugården i stånd tog han itu med
att b1'gga väg. I-{ans i arbetet bland
rallarna förvärvade radikalism för-
sattc honorn i cn svirr knipa. När
bönderna fick vetskap om hans ra-
dihala läggning så fick han ickc låna
elier hyra hästar för sitt arbctc pä
den lilla jordbiten. Han lyckades kö-
pa sig en dragare till slut. Han var
rnycket noga rned att odla var je
tumsbredd av den mark han ägde.

När hans kamrat dog, hon hette
I-Iilma, flyttade han bort från plat-
sen och köpte sig ett hus i Axvall.
Men han trivdes icke där utan sålde
och liom på så sätt till Uddevalla.
Vid samtal med lanthandlaren vid
'.[hamstorp så berättade han etr Jo-
hansson Yar en av de hans bästa kun-
der. Aldrig, sade han, hände det att
Johansson begärde kredit. FIan be-
stäilde en vara, sedan län-rnadc l-ran
pengar varje månad tills att \raran
var betald, då först hämtade han
den. Ilan hade köpt slåttermaskin
med flera jordbruksredskap på detta
sätt. F{an var hederligheten själv, så

var handlarens omdöme om Johans-
son.

Hans vilja är järnhård. Vad han
beslutat sig för att göra det genom-
för han konsehvent.

Sedan 1966 har Hjalmar Johans-
son tillsamrnans skänkt mer än
10.000 kronor till SKV:s Vietnam-
insamling. Carl Vennsten

en trofast Vietnamvän
i-'ijalrrar Johansson föddes den 2 sept.
1 S81. Flans iödelseort år belägen
strax utanför Vetlanda i Småland. Dct
srlåländska sinnelaget, om dct nu
f inns ett sädant, förnekar sig inte.
Hans icloghct, hans sparsamhet, hans
gcnerositct. Flans barnclom var myc-
ket fattig. T'idigt hom han ut i för-
värvslivet. i-lan söktc sig till ett nu
a\rsomllar yrke, nämligen railarens.
FIan har varit r-ned om att arbeta på
järnvägsbyggen i sitt egct landskap,
på Stockholm-Nynäshamnsbanan,
Inlandsbanan m. fl. banbyggen. När
järnvägsbyggandet aytog på 20-tt-
lct så sökte han ett egnahem. I Ska-
raborgs län styckade man upp ett
storgods som hette Thamstorp i små
jordbruk. En av dessa jordlotter blev
Joiransson ägare till.

På denna jordlott fanns det inga
hus. Det första han hade att göra
var att bygg" bostad och ladugård.
Ingen väg fanns fram till tomten
utan han måste bära allt virket till
husen från landsvägen till byggnads-
platsen; dct var cirka 400 meter. När
hade hade fått huset beboeligt samt
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