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Bilaga medföljer

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. År 1931 utvidgades förbundet så att ett sam-

arbete blev möjligt mellan alla kvinnor som önskade en samhällsutveckling i

vänsterriktning. Då fick förburrdet sitt nuvarande namn.

Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor oclr män och

för kvinnornas deltagande i full 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 vill verka för samarbete mellan kvinnor i alla länder och med all

kraft deltaga isträvandena att uppnå och befästa en varal<tig fred, allt fram-

tidsarbetes grundval.
År 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left

federation) till Kvinnornas Demokratiska Varldsforbund (KDV).

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

ner medlemmar.
KDV har nu tillerkänts konsultativ status l(tidigare hette det A) hos FN:s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna siatus vilken

innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-

slag muntligen eller skriftligen.

Allt v! ville ha med
kunde tyvärr inte kornma med i
detta nummer av Vi Mänskor, av

tids- och utrymmesskäI. Bl a fick
några intressanta utredningar och
förslag vänta. Vi presenterar dem
här i korthet och återkommer
med utförligare referat.

Familjepolitiska kommitt6n
har i ett reformpaket kommit
med följande förslag:
c snabb utbyggnad av barntill-
s)'nen så atr bägge föräldrarna
kan förvärvsarbeta en bättre
metod än kontantstöd
O föräldraförsäkring upp till 20

lir om dagen för förälder som inte
kan förvärvsarbeta
o barnledighet ökas till 8 måna-
der och gäller även för fadern
o rätt till sjukpenning om man
stannar hemma hos sjukt barn
c höjt bostadstillägg
o enhetstaxa på daghem

Famlljen i framtiden
en socialpolitisk familjepolitik kal-
lar socialdemokratiska kvinnoför-
bunde t det program man lagt
fram till SAP-kongressen. Man
kräver gcnomgripande reformer
sanrtidigt sorn man är medveten
om att "en fullständig jämlikhet
mellan kiinen oclr en fullständig
trygghet för barnen endast (ä.)
mirjlig att uppnå om maktförhål-
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landena ändras i samhällets ekono-
miska liv". För att uppnå huvud-
målen lika möjligheter och
ekonomiskt oberoende åt alla vux-
na, allsidig utveckling åt alla bam

- kräver man en rad delreformer
t ex: etablering, lokalisering och
nedläggning av företag underställs
samhällelig planering; full syssel-

sättning oavsett kön; sex timmars
arbetsdag och flextid; full lik-
ställdhet mellan samlevnadsfor-
mer; obligatorisk förskola; fullt
utbyggd och kostnadsfri barntill-
syn; rätt till 1,2 mån. tjänstledig-
het för endera föräldern vid barns-
börd.

Kvinnorna och EEC
De danska Rödstrumporna har
lyckats komma över, översätta
och ge Lrt en stencilerad upplaga
av en rapport om kvinnornas
ställning i EEC-länderna, skriven
av den franska sociologen Evelyn
Sullerot. Rapporten är en minst
sagt dyster läsning: i EEC ligger
kvinnolönerna högst på 80 pro-
cent aY manslönerna, kvinnorna
koncentreras i vissa låglöneyrken
och diskrimineras på olika sätt i
arbetslivet. Tendensen är att EEC
"fryser" ojämlikheterna och inget
tyder på att de un'ecklade länder-
na "drar upp" de övriga, snarare
tvärtom.
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Kära läsare!
Den ångestfyllda, heta sornmaren med Nixons fruktansvärda terrorbombningar av dam-
mar, sjukhus, städer, människor är förbi. Vi rnåste intensifiera våra ansträngningar, vi
måste samla namn och pengar. Läs här en hälsning från Nguyen Thi Ghou, medlem av den
sy,dvietnarnesiska clelegationen i Paris. Hon skrev den när hon nyligen besökte Stock-
holm. Det är en hälsning från Vietnams kvinnor, som Eår rakt in ivåra hjärtan och iag tror
att jag kan tala å hela SKV:s vägnar när jag lovar att vi skall öka våra ansträngningar och
söka leva upp till de vietnamesiska kvlnnornas förväntningar. E'P'

- Låt mig med anledning av vårt Stockholmsbesöl< hälsa er och uttrycka vår tacksamhet
mot er. Detta är mitt första besök i Sverige. Trots detta är jag, liksom alla mina systrar i

Syd-Vietnam, fylld av uppriktig känsla för Sverige och med dessa korta rader vill jag be-
rätta om den solidaritet som förenarvåra folk, och som binder kvinnornaivära båda länder
samman. Aven om vi lever tiotusentals kilometer från varandra och vår situation är heft
olika är det ändå möjligt för oss kvinnor att förstå varandra, tycka om varandra och
ha samma gemensamma mål: nämligen att arbeta för att återvinna freden i Vietnam, för
att Vietnams folk, dess kvinnor och barn skulle kunna njuta av fred, självständighet och
frihet på samma sätt som kvinnorna och barnen här i Sverige. Under B 52-räderna, bland
giftiga och dödande kemikalier, fortsätter de vietnamesiska kvinnorna sin modiga kamp 
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fast tro på segern, ty de vet att det finns miljoner människor i världen - och däribland
också det svenska folket - som stöder dem.

Under de sista 30 åren - i mer än ett kvarts århundrade har de äldre mödrarna i

Vietnam dagligen haft möten för att samla in mat till befrielsearmön, stödja motståndsrö-
relsen, sköta och bota de sjuka. Eller också tar de hand orn småbarnen - var och en i

sin tur - i barnträdgårdarna eftersom de unga mödrarna är sysselsatta med tyngre arbe-
te, som att producera, sköta husdjuren, delta i olika revolutionära kommitteer, administre-
ra folkets liv i de befriade områdena, ellen ta sin del av ansvaret för försvaret av byarna
tillsammans med den lokala militären eller qerillaenheter. Varje kväll samlas de för att pla-
nera nästa dags program, och de glömmer aldrig att lyssna till informationen om värl-
dens stöd till Vietnam. Stor är deras glädje när de hör att kvinnorna i det eller det landet
ger sitt stöd till Vietnam, Männen säger att vi är rysligt "sekteristiska", vi intresserar oss
bara för kvinnorna!

De frågar oss var Sverige, Finland, Norge, Danmark o. s. v. ligger. De ber oss rita en
karta på ett stycke bombsplitter som vi använder som svarta tavlan för att de skall få veta
det. De undrar om de svenska mödrarna har många barn, som vi i Vietnam? Om livet i

Sverige är lika hårt som här hos oss? Och de slår vad om vilka av alla kvinnor i världen
som skall inbjudas först till Vietnam när freden kommer? De säger att i ett land som Sve-
rige som stöder Vietnam helt och fullt, har mödrarna spelat en viktig roll. De har upp-
fostrat sina barn till att älska sitt land, att älska fred och rättvisa, hata aggression och
orätt. Det är sant att det vietnamesiska folket aldrig kommer att glömma den avgörande
roll som vära mödrar, våra kvinnor, harspelat inom familjen. Det är de som föder barnen,
som uppfostrar dem att bli modiga och okuvliga patrioter. Det är också tack vare dem
som generation efter generation av vietnameser har kunnat hålla fosterlandets fana högt
och fosterlandskänslan levande.

I denna strid, som är så fylld av svårigheter, är de vietnamesiska mödrarna alltid op-
timistiska och fyllda av glädje inför livet, de kämpar hårt för att komma över alla svårighe-
ter och de gör sitt yttersta för att fördriva amerikanerna från vårt land så snart som möj-
ligt. Många av dem har utmärkt sig genom stor tapperhet och har fått beröm av Central-
kommittön i FNL och tilldelats hjältetiteln. Så till exempel hjältinnan Kan Lich, som omintet-
gjorde flera fiendeposter tillsammans med sitt kompani; syster Tich, mor till åtta barn,
som lett sina gerillaenheter i hundratals slag; mor Tam som fått marionetterna att ödeläg-
ga mängder av Saigonutposter och återvända till motståndsrörelsen; mor Chien Tang
(Seger) som gett prov på okuvlig kampanda under många årtiondens kamp innanför fien-
dens fängelser och mor Ben Tre som har bedrivit politiskt arbete vid fler än 500 tillfällen
och blivit arresterad 50 gånger. . .

I den avgörande fas som nu kommer, då de vietnamesiska kvinnorna och hela det vi-
etnamesiska folket kommer att göra sitt yttersta för att vinna nya segrar, är jag säker
på att det svenska folket, de svenska kvinnorna och mödrarna ännu mer kommer att öka
sin moraliska och materiella hjälp till oss. Mer än någonsin. På det vietnamesiska folkets,
kvinnornas och mödrarnas vägnar vill jag tacka er ännu en gång.

Vi önskar er hälsa och lycka i livet. Nguyen Thi Ghou



fiff minrre av
Andrea Andreen
Andrea har lämnat oss. För många
av oss har hon personifierat Sven-
ska Kvinnors Vänsterförbund och
förlusten är svår att båra för oss

alla.

Sällan har naturen slösat, som

när den skapade Andrea. Hon var
sällsynt begåvad, hon var vacker
som få, hon var charmfull, kvick
och en utmärkt talare. Hon hade
en karaktär och ett samvete som
inte tillät nägra kompromisser.

Det år vemodigt och svårbe-
gripligt att i några efterlämnande
anteckningar läsa om hennes kri-
tiska bedömning av sig själv. Hon
var enligt egen uppfattning inte
ämne till någon stor vetenskapa-
re. - Det var hon nog, men hon
var ämne till så mycket mer!

Andrea växte upp i Fritsla i
Viskadalen men var född i Or-
by, Älvsborgs län. Hon Yar

äldst av nio syskon, fyre flickor
och fem pojkar. Hennes barn-
domshem var religiöst, på sätt
och vis kom det att prägla hennes
livsinställning, även om hon inte
var religiös i konventionell be-
märkelse.

Andrea brukade skämta om den FIon var ordförande i Stock-
duktiga skolflickan, men hon var holms stads mödrahjälpsnämnd
verkligen förfärligt duktig och 1,938-41,. Tillsammans med Ada
tog studenten vid 17 är. Sedan Nilsson och Karolina \Widerström

blev det medicinstudier i Uppsala' undervisade hon i sexualhygien.
Men efter en med. kand. kom ett Andrea har också publicerat skrif-
uppehåll på fem år. Hennes unga ter i medicinsk kemi speciellt rö-
make, den blivande nobelprista- rande biodsocker.
garen The Svedberg, gillade inte För sitt fredsarbete fick hon
hennes medicinska studier. Två Leninpriset 1r 1953.
barn aniände och man kan väl ut- Genom närmast en tillfällighet
gå ifrån att det gav den unga mo- fick Andrea den första kontakren
dern fullt upp att göra. Hon ha- med Fogelstadgruppen. Är 1917
de naturligtvis kontakt med ve- tjänstgjoide hon som extra pro-
tenskapen genom sin make och vinsiailäkare i Julita. Där var ock-
hans kolleger och hon hann med så Flonorine Hermelin, som på
att gå pä nägra kurser i kemi. anmodan av Kerstin Hesselgren

1.91,4 forrsatte hon de medicin- och Elisabeth Tamm fungerade
ska studierna och 1919 var hon som ledare för en grupP fabriks-
färdig med.lic. och med.dr 1933. arbeterskor i jordbruksarbete.
Hon studerade åren 1,926 och Elin \flägner' som kom att be-

1,929-30 i Harvard, USA, hos tyda så mycket för Andrea, hade
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den svenskfödde forskaren Otto
Folin, som vår en berömd bio-
kemist.

1.923 började Andrea egen

praktik i Stockholm och i det
sammanhanget startade hon ett
kliniskt laboratorium för diabe-
tesprov; det övertogs 1.925 av
Hälsovårdsnämnden och Andrea
blev chef där liksom för Stock-
holms stads norra diabetesmot-
tagning. Verksamheten utveck-
lades så småningom till sjukhus-
direktionens kliniska centrallabo-
ratorium, där Andrea Yar över-
läkare 1945-53. Hon hade en

omfattande privatpraktik för i
första hand diabetespatienter.

Andrea verkade också som lä-
rare. Hon undervisade i fysiologi
vid Högre lärarinneseminariet i
Stockholm 1.921-41, i hälsolära
vid Brummerska skolan och Sta-
tens Normalskola 1929-47. Hon
Yar skolläkare vid Stockholms
Högre Allmänna läroverk för
flickor 1929-47. Hon var med-
lem av befolkningskommissionen
1,935-38, där Nils Wohlin, hen-
nes blivande make. var ordfö-
rande.

hon våf.far redan i Uppsala På
Kvinnliga Studentföreningen.

Genom Elin Vägner blev An-
drea radikalpacifist. 1'924 var hon
med och utarbetade Frisinnade
Kvinnors Riksförbunds (1931 om-
vandlat till Svenska Kvinnors
Vänsterförbund) uttalande inför
valrörelsen, där det heter "Mänsk-
ligheten bör utrota kriget innan
kriget utrotar mänskligheten", en

maning som Andrea ofta uttalade
och som blivit en appell för SKV.

Är 7928 avgick Andrea ur
Overstyrelsen för Röda Korset.
FIon motiverade sin avskedsansö-

kan bl. a. så: "måste jag ta av-
stånd från allt som är krig även

om det möter mig i försvarets till
synes oskyldiga och lovvärda
skepnad".

Ar 1.935 deltog hon med all sin
kraft och energi i "Kvinnornas
vapenlösa uppror". En appell som

på några veckor samlade 20.000

namn, överlämnades till FN i Ge-

nåve och Andrea var en av över-
bringarna. Där stod bl. e.r "Vi
vilja inte prisgivas med våra barn
åt eld och gift utanför överfyll-
da skyddsrum, men inte heller
räddas på andras bekostnad för
att stiga ut i en ödelagd värld.
Det är detta vi måste säga ifrån
i tid. - Då skola vi uppnå att
göra krigsmaskineriet odugligt.
Därmed tvingas männen att 1äg-

ga ner vapnen och världen kan
samla sig till en yttersta ansträng-
ning att skapa och sätta igenom
respekt för nya samlevnadsfor-
rner mellan folk och raser."

Hiroshima och Nagasaki blev
livsavgörande, sade Andrea själv.
Hon förstod genast den fruktans-
värda fara som mänskligheten
svävade - och svävar - i. Sam-
arbete med alla människor i öst
som i väst måste etableras. I den
andan for Andrea till Paris i no-
vember 1945, när Kvinnornas



Demokratiska Världsförbund stif-
tades. Hon kom som observatör
och efter hemkomsten och An-
dreas rapport anslöt sig SKV till
KDV.

1368-69 skriver Andrea så här
om sin pacif istiska uppfattning
på en förfrågan "Hur kan man
vara radikalpacifist säger du. Hur
kan man vara annat svarar jag.

Du tänker på alla de folk
främst Vietnam - som kämpar
en rättmätig kamp för sin frihet.
Och hur skulle jag kunna se på
deras kamp med annat än vörd-
nad. Och dock tror jag att ett ak-
tivt icke-våld är ett tänkbart alter-
nativ. Om vi ägnade forskning åt
'de starkas icke-våld' skulle vi
finna med Gandhi att det erbju-
der möjligheter som revolutionär
kampmetod.

Hur kan man vara annat än

radikalpacifist när man vet att
befrielsekrig kan förvandlas till
r'ärldskrig den dag då de mäktiga
företrädarna för det bestående
känner sig hotade i sin maktställ-
ning."

Andrea var ytterst aktiv i
KDV:s internationella arbete och
var till sin död v. hedersPresi-
dent. Hon deltog i otaliga kon-
gresser, rådsmöten och samman-
träden. Hon var vördad och äl-
skad av hela KDV och uppmärk-
rnärksammades alltid. Hennes kla-
ra, kloka, genomtänkta anföran-
den avlyssnades av alla.

Hon representerade också KDV
på konferenser över hela världen.

Andreas stora insatser i Världs-
f redsrådets arbete berör Artur
Lundkvist i sitt tal vid Andreas
bl,r, jag går därför inte in på det
här.

Andrea trodde på kvinnornas
betydelse för fredsarbetet, hela
sitt liv kämpade hon för att göra
dem medvetna om sin makt och
sina möjligheter, men hon insåg
också från början kvinnans stora
svårigheter. FIon var tidigt klar
över att den ekonomiska själv-
ständigheten är ett oeftergivligt
villkor för kvinnans samhällsin-
flytande. Hon trodde inte myc-
ket pä könsskillnader, undanta-
gandes fortplantningen. Hon an-
såg inte att den högsta lyckan

I Uppsala om-
kring 1909.

för ett barn var att vistas t en

trång bostad med en ängslig mor
som huvudsakligt sällskap. Hon
trodde på kollektiv uppfostran
och hon betonade alltid att vår
kamp för barnstugorna är i för-
sta hand en kamp för barnens
bästa. Freden, jämlikheten,
barnens bästa var och år vära pa-
roller.

Så har vi då Andreas insatser
i SKV och orden tryter. Flon var
SKV. Hon avgick som ordförarr-
de trots alla övertalninsgförsök
1964 och blev då vår hedersord-
förande. Och det var inget tomt
ord. Hon deltog i våra styrelse-
sammanträden och redaktioussam-
manträden. I maj 1.971. dekog hon
och talade vid förbundsrnötet i
Göteborg, som vi alla minns.

FIon tvekade inte att åtaga sig
Vi kvinnor sedan Vi män-
skor -- vid ett kritiskt skede. Hon
redigerade Vi kvinnor åren 1'967-
1971. tillsammans med sin dotter
Hillevi Svedberg, hon skrev
utomordentliga, sakliga artiklar
och hon gjorde rent grovjobb som

att skriva rent manus.

Vem n-rinns inte hennes artiklar
om miljövården, vars betydelse
Andrea var klar över årtionden
innan den blev allmänt uppmärk-
sammad eller hennes initierade ar-
tiklar angående fredsfrågor, av-
rustningsf rägor, befolkningsfråogr
och näringsfrågor.

Kära Andrea, vårt samarbete är
slut. Vi har så n-rånga vackra, in-
spirerande nrinnen. Vi fortsätter
vårt arbete. Vi kommer många
gånger att stiilla oss frågan i kri-
tiska situationer: l-rur skulle An-
clrea bedömt det här, hur skulle
hor-r tänkt, hur skulle hon hand-
lat? Vi kommer ^tt fä stor
hjälp, därför att vi nog vet in-
nerst inne hur Ar-rdrea skulle ställt
sig.

Jag vill sluta dessa rader med
att citera, som jag gjort vid ett
tidigare tillfälle, Nguyen Thi Bens
ord vid Ho Chi Mins död. De
löd så här:

I stället för att sörja över hans
död, låt oss glädjas över att han
leva'r.

Tack, Andrea!
Eva Palmaer



Tal aid Andrea And,reens lord'fästning

Artur Lundkvist
Vi är samlade här för att ta av-
sked av vårt högt skattade vän
Andrea Andreen, den av så

många vördade och älskade. Det
är ett privilegium för mig att
nu fZ tillfälle att ytr.ra några
minnesord. J"g har lärt känna
Andrea jämförelsevis sent, från
Stockholmsappellens tid, och det
har varit just i samband med
fredsrörelsen. Jag vill genast säga

art jag är glad och stolt över att
j^g i det sammanhanget ibland
fått stå vid Andreas sida, under
en tid då motvinden för radika-
lismen var som hårdast och ho-
tet mot mänsklighetens existens
laddade upp sig som aldrig förr.

Detta år inte platsen för att
begå ens den kortaste biografi
över den märkliga föregångskvin-
na som Andrea Andreen var. Men
jag vill ändå erinra om några av
hennes insatser. När jag säger fö-
regångskvinna så borde det kan-
ske hellre heta föregångsmänni-
ska: beteckningen kvinna är inte
avsett som annat än en precise-
ring. Hon stred för människan,
men gjorde det i första hand som
kvinna. Hon glömde aldrig att
kvinnor och män är oskiljaktiga
delar av samma helhet: släktet
människan. Och som stridande
för rättvisa och fred visste hon
alltför väl att kamp mellan könen
ingenstans leder: det är endast en

annan form av krig. Men kvin-
norna utgör ju en stor dei av den
förorättade mänskligheten, och
deras upprättelse måste ske till-
sammans med denna.

Andrea kom från ett starkt re-
ligiöst hem och det satte utan tvi-
vel sina spår på henne. Det märk-
tes kanske inte som en konflikt
men som en vaksamt uppehållen
balans mellan trosbehovet och
det kritiska förnuftet. Detta för-
nuft förde henne fram till en
avancerad social och politisk ra-
dikalism, under intim samverkan
med trosbehovet och den glö-
dande känslan för rättvisa och
bättre levnadsmöjligheter åt alla.
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För att skaffa sig en oberoende
existens och ett effektivt verk-
samhetsf ält valde Andrea tidigt
att bli läkare och medicinsk
forskare. Men hon begränsade sig
inte till sin yrkesutövning, hur
krävande och viktig den än var,
utan hon inriktade också sin
enorma arbetskraft på sociala
uppgifter.

Andrea hörde till den numera
nästan legendariska gruppen av

Andre Andreen i slutet på 21-talet'

stridbara, frigörelseivrande kvin-
nor, som under mellankrigsperio-
den samlades kring tidskriften
Tidevarvet. Det står ett skim-
mer som inger en nostalgisk käns-
la av saknad kring många av
dessa namn: Elisabeth Tamm,
Kerstin Hesselgren, Ada Nilsson,
Elin \(ägner, Flonorine Herme-
lin, och naturligtvis Andrea An-
dreen. Det var också hon som
kom att gå längre än de andra i
fråga om djärva ställningstagan-
den och utsatta positioner. Det
var framför allt hennes förtjänst
att de frisinnade kvinnornas or-
ganisation, som funnits till sen

7914, och sedan 1931 övergått
till Svenska Kvinnors Vänsterför-

bund i samband med andra
världskrigets händelser ingick i
Kvinnornas Demokratiska Världs-
förbund. Andrea var SKV:s ord-
förande under de svåraste åren
mellan t946 och 1964.

Förbundet var partipolitiskt
obundet, men stannade inte i den

gamla liberalismen, utan engage-

rade sig för socialism och för
fred. Under efterkrigstiden, med
atombeväpning och hejdlös uPP-

rustning, med ett hänsynslöst
kalit krig och emellanåt (som i
Korea och Indokina) hett krig,
blev f redsarbetet det allra mest
överhängande. Och Andrea tve-
kade inte att göra sin insats: hon
blev presidiemedlem i det inter-
nationella Världsfredsrådet och
inom den svenska delen av dess

verksamhet, hon besökte tidigt
på 5O-talet Kina och kunde vitt-
na om revolutionens lyckliga ge-

nomförande, hon kallades att del-
Ea i en internationell kommis-
sion för att undersöka den befa-
rade amerikanska användningen
av bakteriologiska stridsmedel i
Korea (något som kan ha verk-
samt bidragit att hejda sådana

försök eller planer).
Andrea var en i alla avseenden

mycket modig människa, och hon
tvekade aldrig att ta risker. Hon
var av det material som marty-
rer består av, ifall förhållandena
skulle ha artat sig så. Den enda
gång hon visade missnöje med
mig var när jag avrådde en ung
kvinna från att fara. till krigets
Korea. Jag ansåg henne väl otill-
räckligt rustad för ett sådant fö-
retag och varnade henne för vad
hon kunde råka in i. Det var An-
dera något upprörd över och
kanske ännu mer förvånad: hon
förstod inte art jag kunde hysa
sådana betänkligheter vare sig för
andras eller egen räkning. Där
var hon den rake och stolte idea-
iisten som kunde vara obarmhär-
tigt krävande mot andra liksom
mot sig själv.

För övrigt vill jag betona hur



Marie-Glaude Vail lant-Goutrier
parlamentsledamot, Frankrike

lätt Andrea var att samarbeta
med. Vid många tillfällen, under
fredsmöten eller större kongres-
ser hemma och utomlands, fick
j^g efiara hur klartänkt, själv-
ständig och i bästa mening klok
Andrea var. Det kunde gälla frå-
gor som man snabbt måste tt
ställning till utan ovidkommande
hänsyn eller förslag som man
fann viktiga art fä genomförda.
Då var Andrea alltid beredd att
diskutera problemet och komma
till bästa möjliga resultat. Hon
gav och tog argument, hon ut-
talade sig skärpt och lyssnade no-
ga. Hon var ingen inbiten prin-
cipryttare eller följare av färdiga

Alla de som hade förmånen att
känna Andrea Andreen kommer
att minnas hennes klara, intelli-
genta blick, hennes vänliga leen-
de och sinne för humor.

Jag var ung då jag mötte hen-
ne pä \WIDF:s, Internationella
Demokratiska Kvinnounionens,
första kongress i Paris 'J,945 och
då sade jag till mig själv. "När
jag blir så gammal som hon skul-
le jag vilja likna henne. När man
har kvar sin entusiasm för det
rätta blir man aldrig gammal."

Hon hade blivit medlem i
\flIDF som en logisk följd av de

aktiviteter i fredens tjänst som
hon hade ägnat sig åt ända sedan
ungdomen, för kvinnans rättig-
heter och barnens väI. Hon för-
klarade det själv för mig: "I^g
var en övertygad pacifist, men
Hiroshima-bomben stärkte mig
i min fasta förvissning att vi -så som vi hade sagt ända sedan
t924 - måste omintetgöra kri-
get annars omintetgör kriget oss.

Denna fruktansvärda framtidsut-
sikt började redan te sig möjlig,
det brådskade att alla kvinnor
gick samman för atr förhindra
det. Vi trodde, sade hon, att om
alla kvinnors röster i hela värl-
den enades och talade samman
skulle vi bli starka nog att göra
oss hörda."

program, hon förenade insikt
och utblick med rörelsefrihet.
Hon var motsatsen till de blint
troende som vi fått lite för många
av på senare år. Hennes tro var
upplyst, väl samordnad med in-
tellektuell kritik och vaksam rea-
lism. Höll hon fast vid sina höga
förhoppningar om mänsklighe-
ten, så gjorde hon det trots allt,
utan att ge sig hän åt kortsynt
eller lättköpt optimism.

Och det tror jag mig slutligen
för egen del kunna lova Andrea
vid hennes bår: att hur mörk
min syn på världen än blir, ald-
rig ska jag ändå bli cyniker som
finner det ena lika bra som det

andra. Och det kan jag bland an-
nat ha hennes föredöme att tac-
ka för. Det gäller med visshet
många, många andra än mig: an-
nars skulle det knappt vara värt
att nämna. Det är Andrea som
det lysande exemplet jag vill på-
minna om, Andrea som den ald-
rig sänkta fanan, Andrea som
pionjär i spetsen, Andrea den en-
tusiastiska och ändå besinnings-
fulla: det år kvinnor som hon,
människor som hon, vi nu mer
än någonsin behöver. Därför blir
saknaden efter Andrea Andreen
stor, och det tomrum hon efter-
lämnar visar mer än något annat
hennes betydelse.

Som läkare och vetenskapsman
led hon av kapprustningens alla
yttringar. I första hand anhop-
ningen av vapen för massförstö-
relse, termonukleära, kemiska
och bakteriologiska vapen som
utsätter oss för risken - också
genom en ren olyckshändelse -att hela mänskligheten utplånas.

Hon kunde inte acceptera att
vetenskapliga upptäckter använ-
des för atr förstöra liv när de
borde ha begagnats enbart till att
skydda mänskligheten från de li-
danden som vi fortfarande plågas
av. Hon upprördes av de astro-
nomiska summor som slösas bort
och som i stället kunde ha an-
vänts för arr bekämpa hunger,
sjukdom och okunnighet.

Hon var övertygad om att
fredlig samlevnad är det enda al-
ternativet till krig och att den-
na samlevnad inte bara skulle in-
nebära frånvaro utan något po-
sitivt och dynamiskt.

Hon var djupt och starkt över-
tygad om nödvändigheten 

^Y ^ttstärka vänskapen mellan kvin-
norna i alla länder, och alla raser,
oavsett vilken politisk regim som
råder i deras land. Hon tyckte
sig stå dem personligen nära var
och en. Fredsarbete, menade hon,
möjliggjorde detta samarbete mel-
lan kvinnor av olika trosuppfatt-

ningar och åsikter, ty gemensamt
har kvinnor kärleken dll sina
barn och önskan att skydda dem.

Madame Eugenie Cotton cite-
rade ofta dessa ord av Marie Cu-
rie: "När någonting är rätt mås-
te man göra det, även om det
finns hundratusen skäl att hind-
ra denna handling."

Andrea Andreens hela liv är
en illustration till denna sanning.
Blygsamt och med mild envishet
sade och gjorde hon alltid vad
hon ansåg vara rätt, oavsett vil-
ka risker och besvärligheter det
innebar för henne. Vi vet hur
mycket mod som behövs för att
säga vad man tänker och handla
efter sin övertygelse under alla
omständigheter.

Andrea Andreens liv är ett vac-
kert exempel för unga kvinnor i
dag. Och tyvårr behöver det mål
som hon ägnade sitt liv, fortfa-
rande deras insatser. Andrea An-
dreen är en av de människor som
man är stolt över att ha lärt kän-
L2, som ingav förtroende inför
framtiden liksom hon skapade
förtroende för sin egen person.

I \fIDF:s namn - vars vice-
president hon var - vill jag be-
råtta för hennes barn och barn-
barn om den respekt, den vän-
skap och djupa tillgivenhet som
vi hyste för henne och tala om
för er att vi delar er sorg.



Den viktigaste nyheten i Barnstugeutredningens nya betänkan-

de är lagförslaget att kommunerna ska vara skyldiga att ordna

daghemsptats i den utsträckning som behövs, dvs. som för-

äldrarna begär. Omtanken om barnen och deras framtid går

som en röd tråd genom det omfattande betänkandet skriver

Hillevi svedberg i sin presentation av betänkandet.

munen bör inte bindas vid några
centralt angivna krav, säger man
i betänkandet. Trots detta har
man glädjande nog fastslagit i den

föreslagna förskollagen att det i
varje kommun från år 1975 skall
finnas förskolor i tillräckligt an-

tal och för olika behov. Ett av ut-
redningens viktigaste förslag ät
en förskollag som skall träda i
kraft den 1 ianuari 1975.

Denna lag innehåller följande.

Verksamhetens syfte
och organisation

1 $ Denna lag reglerar förskole-
verksamheten, som är en del av

samhällets barnavård för barn
under skolpliktig ålder.

2 $ Förskola kan vara heltids-
förskola eller deltidsförskola.
Heltidsförskolan mottager barn
för vistelse minst 5 timmar Per
d"g. Deltidsförskola mottager
barn för kortare vistelse än 5

timmar per dag.

Kommuns uppgifter
3 S I varie kommun skall fin-
nas förskolor i tillräckligt antal
och för olika behov.

4 $ För varje kommun skall fin-
nas förskoleplan. Denna skall
grunda sig på de behov av för-
skoleverksamhet som beräknas
för kommunen under de när-
maste åren och ange hur beho-
ven skall bli tillgodosedda.

Vid all planläggning av mark
för nybebyggelse skall det kom-
munala behovet beaktas och
mark för ändamålet avsättas.

5 S Vid nybyggnad av bostads-
område som omfattar minst 200

lägenheter skall hela det be-

räknade behovet av förskole-
verksamhet tillgodoses. Särskild
plan skall uppsättas för de för-
skolor som kommer att krävas
för området.
6 $ De i 4 $ första stycket och
5 $ angivna planerna skall fast-
ställas av kommunalfullmäktige.

Kommunens förvaltning
av förskoleverksamheten

7 $ Barnavårdsnämnden skall
ha hand om kommunens verk-
samhet enligt denna lag, om ej

kommunalfullmäktige bestäm-
mer annat.

Förskolans omfattning
S S Barn skall anvisas Plats i
förskola under ett år från höst-
terminen det kalenderår barnet
fyller sex år. Förskolan omfat-
tar lägst 600 timmar Per år.

Kan på grund av barnens av-
stånd till förskola eller annat
skäl verksamheten endast be-

drivas under tre dagar i vec-
kan eller mindre eller under
viss tidsperiod, får kommunen
dela förskolan på två år. För-
skolan omfattar sammanlagt
minst 800 timm ar når verksam-
heten delas på detta sätt.

Har kommun delat förskolan
enligt andra stycket skall barn
anvisas plats i förskola från
höstterminen det kalenderår
barnet fyller fem år.

9 $ Barn som av fysiska, PsY-
kiska, sociala, språkliga eller
andra skäl behöver särskilt stöd

Förskolarr i framtiderr
I 1968 års barnstugeutrednings
betänkande, frarnlagt i maj 'l'972,

framhåller man att förskolan (dag-
hem och lekskola) är en service-
institution för hela familjen och
alltså skall tillgodose både barns
och föräldrars behor'. Man under-
stryker att det främst är barnets
utveckling som främjas genom
förskolans verksamhet.

Genom samarbete med föräld-
rarna bör förskolan kunna med-
verka till "att barnet utvecklas till
en öppen, hänsynsfull människa
med förmåga till inlevelse och till
samverkan med andra, i stånd att
komma fram till egna omdömen
och problemlösningar".

Att man sätter barnet i centrum
är glädjande. Tidigare har det mest

varit arbetsmarknadsmässiga skäl

som motiverat förskoleverksam-
heten, särskilt daghemsverksam-
heten.

Utredningen vill att hcltidsför-
skolan (daghem) skall ges en hög
prioritet i det dubbla syftet att
främja barnens allsidiga utveck-
ling och underlätta för föräldrar-
na att förvärvsarbeta eller stu-
dera.

Heltidsförskolan (daghem) kan
givetvis tillgodose mer skiftande
behov än deltidsförskolan (lek-
skola) som i första hand måste bli
ett komplement till heltidsförsko-
lan.

Eftersom f örskoleverksamheten
är en primärkommunal angelägen-
het blir antalet förskolplatser i en

kommun en kommunalPolitisk
fräga som det är svårt att reglera
i en lag, framhåller man i utred-
ningen. Ambitionsnivån i utbYgg-
nadstakten aY förskolan i kom-
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skall beredas plats i förskola un-
der längre tid före inträdet i
grundskolan än vad i 8 $ anges,
om behovet ej tillgodoses på
annat sätt.
10 $ Barn som på grund av
föräldrarnas eller annan fostra-
res yrkesarbete eller av annan
anledning behöver förskolverk-
samhet under längre tid än vad
i 8 S anges skall beredas sådan,
om behovet ej tillgodoses på an-
nat sätt,

Ovrig förs koleve rksamhet
1l S Barn som på grund av
siukdom eller av annat skäl un-
der längre tid ej kan utnyttja
plats i förskola enligt S g skall
beredas övrig förskolverksam-
het.

Barn som vistas på barnhem
eller sjukhus eller i annan vård-
institution skall genom institu-
tionens försorg beredas övrig
förskoleverksamhet.

Dispens
12 S Kan kommunens verksam-
het på grund av särskilda för-
hållanden ej anordnas efter vad i
denna l^g sägs, får Konungen
eller den Konungen så förordnar
medge de undantag förhållan-
dena påkallar.

Underrättelseplikt m m
13 $ Varje barns föräldrar eller
dess fostrare skall på lämpligt
sätt underrättas om anvisad
plats i förskola och om barnets
rätt i övrigt.

Utnyttjas ej anvisad plats i
förskola enligt 8 $ fastän rätr
därtill föreligger, skall den en-
ligt 7 $ ansvariga nämnden ge-
nom uppsökande verksamhet
förvissa sig om att barnets all-
sidiga personlighetsutveckling
främjas på annat sätt.

Avgifter
14 $ För plats i förskola utöver
vad som i 8 $ avses kan för-
äldrar eller annan fostrare beta-
la avgift. Vid bestämmande av
avgift skall skälig hänsyn ragas
till betalningsförmågan. Avgift
för plats i förskola fär ej över-
stiga platsens andel i kommu-

nens årliga kostnader för försko-
leverksamheten.

Konungen fär förordna om
den högsta avgift som får utta-
gas enligt första stycket.

För övrigt omfattar lagen para-
grafer om Samarbete, Länsstyrel-
sens uppgifter, Socialstyrelsens
uppgifter, Besvär och Tillämp-
ningsbestämmelser.

De mest intressanta paragrafer-
naär3S,8$och10S.

För förvärvsarbetande eller
studerande föräldrar 'år det
framför allt 3 $ och 10 $ som
är viktiga. Enligt dessa båda pa-
rrgrrfer är kommunen skyldig
att ordna daghemsplatser eller
familjedaghemsplatser i den ut-
sträckning som det behövs, det
vill säga som föräldrarna begär
det.

Det är klart att många kom-
muner inte kommer att kunna
ordna tillräckligt antal daghems-
platser frän är 1975 och inte hel-
ler de närmaste åren efter denna
tidpunkt.

Men det går ju att söka dispens
från skyldigheten att tillhanda-
hålla daghemsplatser. Utredningen
utgår från att dispensansökning-
arna skall bli relativt få.

Det kommer naturligtvis att.
bero på utbyggnadstakten fram
till år 1,975.

När det gäller den allmänna
förskolan (lekskolan) så menar
utredningen att de flesta kommu-
ner kommer att kunna genomföra
den utan alltför betungande kost-
nader frän är 1975.

För kommun som inte kan ord-
na förskoleverksamhet för alla 6-
åringar frän är 1975 kan länssty-
relsen gc dispens fram till 1978,
då alla 6-äringar skall ha plats i
förskola (daghem eller lekskola).

I 4 S i förskollagen talas det om
kornmunens skyldigher am upp-
rätta förskoleplan. Kommunernas
översiktsplanering beträffande
markbehov för förskolor måste
sträcka sig minst 20-30 år fram-
åt i tiden. Behovsberäkningen bör
förnyas åtminstone varu femte år
för att den skall bli aktuell det
vill säga att kommunens planering
skall vara "rullande".

Enligt lagförslaget skall den all-

männa förskolan för alla 6-åring-
ar Yara helt avgiftsfri.

När heltidsförskolan (daghem)
så småningom blir helt utbyggd
räknar utredningen med att den
renodlade deltidsförskolan (lek-
skola) skall uppgå i heltidsförsko-
lan. Barngrupperna skulle då be-
stå av dels heltidsbarn och dels
deltidsbarn vilket enligt utred-
ningen skulle fråmja barnens ut-
veckling.
9 $ innebär afibarn med olika fy-
siska och psykiska handikapp lik-
som barn med språksvårigheter
t. ex. invandrarbarn skall anvisas
plats i den allmänna förskolan ti-
digare än vid 6 års ålder. Utred-
ningen tänker sig att dessa barn
skall kr:nna fä gä i den allmänna
förskolan redan frän 4 års ålder.

Barnavårdsnämndens uppsökan-
de verksamhet kommer att få mvc-
ket stor betydelse när det gailer
barn med olika handikapp.

I barnstugeutredningens diskus-
sions PM som utkom i februari
1,971" föreslogs att heltidsförskolan
(daghem) skulle innehålla dels av-
delningar med småbarnsgrupper
(6 månader-2rlz år) med 10 eller
högst 1.2 barn samr dels avdel-
ningar med två s. k. syskongrup-
per (2rlz är-7 år) med 20 barn i
varje grupp.

Från förskollärarhåll har det
riktats allvarlig kritik mor detta
förslag som skulle innebära att
man fick gemensamma verksam-
hetsgrupper med 40 barn i åldern
2t lz-7 är.

I betänkandet föreslår man nu
följande variationer i gruppstor-
lekarna.

Småbarnsgrupp 8, 10 eller 1.2

barn i åldern 1lz-2rlz är.
Syskongrupp 10 platser.
Syskongrupp 15 platser.
Syskongrupp 20 platser.
Syskongrupp 30 platser (15+

1 s).
Syskongrupp 40 platser (20+

20).

Syskongrupperna omfattar barn
i åldern 2tlz-7 är.

Utredningen framhåller i be-
tänkandet att de nuvarande öp-
pethållandetiderna för heltidsför-
skolan (daghem) nämligen kl. 6.30

torts på sid 10



BU:s betänkande består av två delar. Den första, mindre delen,
handlar om de pedagogiska teorier som ligger bakom de prak-

tiska förslagen i del 2. Ragnar Montelius granskar här de peda-

gogiska id6erna och efterlyser en klar ideologisk rnålsättning
och en politisk analys.

Pedagogikerr - i vems intresse?
Förskoleutredningens betänkande
inleds med ett par kapitel som skall
presentera vilka vetenskapliga
grunder den barnpsykiatriska
forskningen kan erbjuda för för-
skolans pedagogiska program. Det-
ta avsnitt är utarbetat aY Gertrud
Schyl-Bjurman, universitetsrektor
vid pedagogiska institutionen,
Stockholms universitet.

Avsnittet kan ses som ett för-
sök att tillgodose önskemål som

framkommit då utredningen 7971
utgav en diskussionspromemoria,
Innehåll och rnetoder i förshole-
verbsambeten. Omkring 400 re-
missvar inkom och av dessa fram-
gick atr, det behövde ett bättre
klargörande av ideologi och ve-
tenskapliga teoretiska grunder för
förskolans mål och program.

Förskolans mål formuleras läng-
re fram i betänkandet. Dels anges

övergripande måI, dels delmål för
förskolans verksamhet. Dessa mål-
formuleringar påminner om lik-
nande paradformuleringar som ti-
digare har gjorts för grundskolan
och det nya gymnasiet. Formule-
ringen av de övergripande mälen
talar om att "ge varje barn bästa

möjliga betingelser att rikt och
mångsidigt utveckla sina känslo-
och tankemässiga tillgångar". Ef-
ter den långa raden utbildningsre-
former på olika nivåer är det trött-
samt välbekant att utredarna stan-
r-rar vid målformuleringar som be-
står av Yaga paradord, som vem
som helst kan instämma i.

Formuleringen av delmål inne-
håller dock något som ingalunda
är självklart. De tar fasta pä te
aspekter som skall utvecklas hos

barnet: jaguppfattning, kommuni-
kationsförmåga och begreppsbild-
ning. Man frågar sig varför just
dessa aspekter är grundläggande.
Man kunde tänka sig många andra
uppfattningar om vilka faktorer
i barnets utveckling som är av
grundläggande betydelse. Motive-
ringen ges i det första kapitlet.

Den kritiske läsaren kan knap-
past underlära att ställa framställ-
ningen i relation till den politiska
bakgrunden. Under de senaste år-
tiondena har det svenska utbild-
ningssystemet genomgått en ge-

nomgripande omvandling och det-
t^ har försiggått under politisk
strid. Genomförandet av grund-

skolereformen var en viktig poli-
tisk fråga för arbetarrörelsen. Det
gällde att ge arbetarnas barn ut-
bildningsmöjligheter som tidigare
hade varit ett privilegium för de

gynnade samhällsklasserna. Ge-
rromförandet av obligatorisk för-
skola kan ses som en fortsäitning
på samrna strävan. Det är ju näm-
ligen uppenbart att redan då bar-
nen börjar i grundskolan vid sju
års ålder har olikheter i föräldrar-
nas resurser satt spår i barnens ut-
veckling. Detta förhållande kan
belysas med en mängd resultat i
den barnpsykologiska forskningen.

Det finns också skäl att hävda
att. den omvandling av utbild-
ningssystemet som faktiskt har
skett till arbetarnas förmån knap-
past kan ses som ett uttryck fOr
välvilia eller medgörlighet hos de

gynnade grupperna. En mer realis-
tisk tolkning av utvecklingen år
snarare att produktionsmetoderna
i det svenska samhället har blivit
alltmer tekniskt avancerade, vilket
medför att det är oundgängligen
nödvändigt att, medborgarna fär
er-r bättre utbildning för att pro-
duktionen skall kunna hållas igång.
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-19.00 bör bibehållas. Man an-
ser dock att på de orter där det
fir-rns tekniska industrier med skift-
gång kan det förekomma behov
av nattöppna förskolor. På såda-

na orter föreslår utredningens att
man skall ordna försöksverksam-
het med nattöppna förskolor. Hur
detta skall ordnas praktiskt fram-
går inte. Man konstaterar också
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att det måste ställas speciella krav
på lokaler och personal för natt-
öppna förskolor.

För de minsta barnen föreslår
man andra lösningar som t. ex.

barnavårdare i hemmet eller fa-
miljehem som fungerar både dag
och natt eller endast tar hand om
barnet på natten och lämnar det
till en heltidsförskola (daghem) på
dagen.

Vilken lösning man än väljer
skall barnets behov av trygghet
särskilt beaktas.

Som en röd tråd genom det om-
fattande betänkandet i två delar
går just omtanken om barnen och
deras framtid. Man framhåller att
det på alla sätt är en god investe-
ring för landet att satsa på före-
byggande vård och fostran - på
förskoleverksamhet i alla former.



I det gamla jordbrukssamhället
räckte det med katekesen, nu krävs
det en avancerad utbildning.

På samma sätt kan man här'da
att utbyggnaden av barnstugeverk-
samheten knappast är ett uttryck
för välvilja mot barnen och för-
aldrarna. Snarare är det behovet
av arbetsk raf t, för nutidens utveck-
lade produktion som är styrande.
Det är därför en viktig ideologisk
fräga i vems intresse förskolan
skall drivas. Den frågan får kon--
sekvenser för hur man utformar
förskolans mål och program. Där
vore det intressant att se vilken
reoretisk grundval betänkandet vill
stödja sig på.

Låt oss då se vad som presteras
i de inledande kapitlen, som skall
ge det rcoretiska underlaget. Det
första kapitlet behandlar veten-
skaplig teoriutbildning avseende
utvecklingsprocessen hos barn. Syf-
tet år att försöka välia ut och
ringa in ett teorimaterial, som kan
ligga till grund för förskolans pe-
dagogiska program. Författarer-r
går i genom en stor mängd gängse
litteratur inom barnpsykologin.
Framställningen utformas till en
översikt över de gängse ledande
riktningarna inom akademisk barn-
psykologi och utmynnar i en "in-
regrationsmodell" där det sägs:

Den teoretisha grund fAr far-
sholans prograrn, som successiat
uäxt fram genon-t den argumenta-
tion sotn t'örts i föregående 4L)-

snitt baseras på neurofysiologish
(t'rämst rnolehylärbiologisb) teori i
bombination med hognitio teori
(Piaget) ocb psyhodynarnisk teori
(Erikson).

Tre slag aa begynnande leornpe-
tens (hos barnet) han då urshiljas
med utgångspunht i Eriksons och
Piagets teorier, dvs. kompetens sorn
är resultat av hognitiv ocb socio-
ernotionell f unhtionsutaechling i
hombinati.on. De tre områdena är
jaguppfattning, begreppsbildning
ocb hommunikation.

Orn t'örsholans pedagogiska pro-
grd.nt byggt upp med bänsyn till
stöd ocb stimulans i t'örhållande
till jaguppfattning, begreppsbild-
ning och kommunikation, måste

också utredas vilha pår.,erleanst'ale-

torer barnet utsätts t'A, ocb hur
dessa kan relateras t;ll ocb påver-
kar det pedagogiska programnets
wtt'ormning och inrihtning.

Referatet av forskningsrönen be-
träffande neurofysiologi och mo-
lekylärbiologi och av Piagets och
E. Homburger Erikssons teorier
är förvisso fullt vederhäftiga. Det
är vad man kan begåra av vilken
elementär lärobok i barnpsykolo-
gi som helst. Slutsatsern a betråf -
fande förskolans mål och program
är dock av trivialaste slag och ha-
de kunnat göras utan den för lek-
män snåriga redogörelsen för
forskningsrön och teorier. Det sägs

att en rik miljö som erbju der trä-
ning och stimulans leder till att de
nedärvda möjligheterna kommer
till bästa möjliga uttryck.

Någonstans mitt i det förstaka-
pitlet, instoppad mellan referat av
olika teorier, finner man en rubrik
som väcker förväntningar: Ideolo-
giska t'örutsättningar (dvs. för val
av teori för pedagogiska behand-
lingsprogram). Det sägs faktiskt
att det är nödvändigt att utgå från
ett politiskt övergripande mål som
uttrycker den ideologiska bakgrun-
den till förskolans program. Ty-
r'ärr visar det sig att tankegången
mynnar ut i de till intet förplik-
tande slagord som utgör betän-
kandets formulering av förskolans
övergripande måI. De politiskt be-
tydelsefulla problemen är undan-
gömda på parlamentarisk väg.

Det inledande kapitlets slutsats
att man skall betona jaguppfatt-
ning, kommunikation och be-
greppsbildning år knappast till-
fredsställande motiverad och där-
för blir formättningen, som spin-
ner vidare på denna slutsats, föga

intressant. I den fortsatta fram-
ställningen visar det sig att de pro-
blem som tränger sig på, och som
skulle ha behövt ett omsorgsful-
lare utarbetat teoretiskt underlag,
är relationen mellan förskola och
samhället i stort. Ett annat pro-
blem, som obönhörligt pockar på
lösningar då man skall praktiskt
utforma förskoleverksamhet och
som inte tillräckligt tas upp i det
teoretiska underlaget, gäller barn-
sexualiteten. I kapitel tre tangeras
der faktum att barnens svårighe-
ter till stor del uppkommer genom
de vuxnas oförmåga aft, acceptera
barnsexualiteten. Där kan man se

en orsak till de många nervösa
störningarna hos barn. Det hade
varit på sin plats att ordentligt ta
upp detta problem, men betänkan-
det glider över det på ett summa-
riskt, överslätande sätt.

Tyvärr är det nog inte möjligt
atr ge ett användbart underlag för
utformningen av förskolans mål
och program om man är så mån
om atr inte förarga någon.

Lönsmonsgårdens
Tobok

Tel. 54 45 72

Expresslotter Snabblotter

Tombolalotter Kvicklotter

Lägre priser, snabbare leaeranser

G. V. GAIJNER AB
Alviksvägen 47,

Box 15039, 16715 Bromma
Tel. 08/25 84 00.

Nu ar höstens böcker här . . ,

lfötkornrrren In!

@ ltu rci rlrel n it"","ii{tif ; .,,: -):,\-/
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Lagen ska vara neutral titl formen för samlevnad (inom eller

utom äktenskapet) och t!ll hur samlevnaden utformas på det

personliga planet. Skilsmässa ska bli lättare. Barn utom äkten-

skap ska bli mer jämställda rned barn inom äktenskapet och

vårdnaden om barnen ska avgöras utifrån barnets bästa. Det

är några av förstagen i Familiesakkunnigas första betänkande

som nyligen kommit. Det presenteras här av Louise Wald6n.

skap; att vårdnaden ska avgöras
utifrån barnets bästa; att sambo-
ende ogifta föräldrar kan få vård-
naden om sina barn gemensamt.

Ifräga om bostaden föreslås att
den som har störst behov av bo-
staden ska kunna lösa ut den and-
ra parten från hyres- eller bo-
stadsrätten.

De sakkunniga påpekar att för-
ändringar i samhällsstrukturen på-
verkat familjens funktioner och att
lagen behöver ändras med hänsyn
till detta. Vissa uppgifter, som ti-
digare bara kunnat fullgöras av fa-
n-riljen, har nu övertagits eller kan
övertas aY samhället. Samtidigt
som familjen förlorat i betydelse
som fast ekonomisk enhet har för-
utsättning arna för den sexuella be-
hovstillfredsställelsen (separation
mellan sexualitet och fortplant-
ning samt ändrad syn på sexual-
livet) ändrats. Familjens uppgift
att ge den enskilde en känslomäs-
sig gemenskap har ökat i betydelse.
Därför leder brister på den känslo-
mässiga området låtare till fa-
miljens upplösning nu än förr, då
den känslomässiga funktionen ofta
fick underordna sig den ekonomis-
ka nödvändigheten. Samtidigt in-
nebär äktenskapet fortfarande ett
ekonomiskt beroende, oftast för
kvinnan, eftersom barntillsynen
till största delen måste skötas av
familjen och det inte alltid finns
arbetstillfälle för alla. Endast en

fjärdedel aY de gifta kvinnorna
har sådana inkomster att de är
ekonomiskt oberoende av mannen.

Man påpekar också riskerna med

art "en långvarig fast arbetsför-
delning mellan föräldrarn a i fräga
om hemarbete och förvärvsar-
betande får eftersläpande effekter
i f räga om den hemarbetandes för-
utsättningar att göra sig ekono-
miskt självständig", dvs. i klar-
språk att kvinnorna genom bristen
på barntillsyn och hemmafruinsti-
tutionen ofta kommer på efterkäl-
ken i arbetslivet.

De sakkunniga trycker i sitt be-
tänkande pä att lagen skall vara
neutral dels till formen för sam-
levnad (inorn eller utom äkten-
skap), dels gestaltningen av sam-
levnaden på det personliga områ-
det. "Lagen på detta område bör
grundas på sådana etiska princi-
per som omfattas av den allmänna
värdegemenskapen i vårt samhälle
och ge uttryck åt bl a principen
om mannens och kvinnans jdrm-

ställdhet och fu tankeu att den
starkare inte får utnyttia den sva-
gare."

Vidare bör både ingående och

upplösande av äktenskap förenk-
las. De flesta äktenskapshinder tas

bort och de nuvarande vigselcere-
monierna ersätts av en anmälan
om äktenskaps ingående. En så-

dan anrnälan ska dock kunna tas

emot av t ex präster eller andra
personer som förrättar en mer tra-
ditionell vigsel.

Aktenskapsskillnaden ska vara
den enda upplösningsform som

finns och "make fär . .. ovillkorlig

FAMILJ OCh ÄI(TENSI,(AP
Familjesakkunniga, som tillsattes
1.969, har nu utkommit med sitt
första betänkande, Famili och äk-
tenskap, Del 1. Den behandlar i
första hand vissa principiella frå-
gor kring äktenskapet som rättslig
form för familjebildningen, äkten-
skaps ingående och upplösning,
vårdnad om barn utom äktenskap
och rätten till den gemensamma
bostaden vid skilsmässa.

De viktigaste föreslagna änd-
ringarna är följande:

i git'termålsbalken förcslås arr
reglerna om trolovning upphävs;
att vissa äktenskapshinder avskaf-
fas; att äktenskap mellan halvsys-
kon medges efter dispens; att reg-
lerna för hindersprövning förenk-
las; att ett anmälningsförfarande
ersätter de nuvarande äktenskaps-
formerna; att reglerna för makars
förhållande till varandra i person-
ligt hänseende utgår och inga rätts-
verkningar knyts till skuld vid fa-
miljeupplösningen; att återgången
avskaffas som form för upplösning
ar' äktenskap; att särlevnad eller
särskild skillnadsgrund inte år
nödvändig för skilsmässa; att hem-
skillnaden avskaffas och ersätts
med en betänketid på sex måna-
der om makarna är oense eller har
vårdnad om barn under 76 är; att
n-redlingen görs frivillig; att av-
steg ibland kan göras från regeln
om hälftendelning aY giftorätts-
godset.

I t'öräld,rabalhen föreslås främst
att barn utom äktenskap blir mer
jämställda med barn inom äkten-
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Kvinnopresskonf erens

Den 2l-23 mars hölls en inter-
nationell konferens för kvinno-
tidningar i Ungern. Värd var den
ungerska tidningen Nök Lapja
och arrangör tidningen K'uinnor
i bela världen (Frawen der gan-
zen.Welt)J som utges på fem språk
i 150.000 ex. 57 kvinnor frän 21,

länder kom till konferensen.
Deltagarna samlades i Budapest

men själva konferensen hölls vid
den underbart vackra Balaton-
sjön, dit våren just kommit. Det
var första gången delegater från
både öst och väst deltog i ett möte
av detta slag och resultatet var
blandat även om syftet var väl-
lovligt.

Konferensens tema var kvinno-
pressens roll i kamperr för kvin-
nans jämlikhet samt europeisk fred
och säkerhet. "De europeiska län-
dernas olika politiska system får
inte utgöra err hinder för ömse-
sidigr samarbete och förståelse",
betonades det i välkomsttalet, rnen
att man undvek att tala om "olik-
heterna" gjorde dem inte mindre,
snarare tvärtom. Även om nästan
alla talare undvek brännbara äm-
nen och frammanade en bild av
samförstånd, gick det en klar skil-
jelinje mellan representanterna för
de socialistiska tidningarna (i bå-
de öst och väst) och den kommer-
siella dampressen.

"En seriös kvinnotidning har
inte en chans . . . Pressens frihet
är en myt när varje tidning är en

affäf ', sade en av de västtyska
delegaterna och pekade på det
faktum att Springer äger 39 pro-
cent av dagstidningarna, 90 pro-
cent av söndagstidningarua, 48

i Ungern

procenr av radio-TV-tidningarna
och 28 procent av veckotidning-
arna i BDR. Man betonade pres-
sens betydelse när det gäller att
viicka ki'innorna till politiskt och
socialt rnedvetande, men en av de
stora darntidningarnas represen-
tanter menade att också mode- och
heminredningsreportage var ett
steg i den riktningen "för familj
och hem och kläder år ju en del
av samhället". I en grov genera-
lisering kan man sammanfatta in-
trycken av rapporterna från de
olika länderna så: i Väst-Europa,
främst i EEC-länderna, kämpade
man både för kvinnans ekonomis-
ka jämlikhet ur ett grovt under-
läge och för hennes frigörelse från
ett ideologiskt förtryck. I de so-
cialistiska länderna betonade man
den ideologiska kamp som åter-
stod mot det patriarkaliska sam-
hället. I de nordiska länderna åter
stod sriden för ekonornisk iämlik-
het i förgrunden.

Vad gällde konferensens andra

telna, den om europeisk säkerhet,
betonade alla sin goda vilja och
fredsönskan. Men sista dagen höll
danskan Margit Hansen från
Land og Folk mötets bästa :.al, dår
hon tog upp EEC och EEC-mot-
ståndet i Norden. Hon citerade
den engelske premiärministern
Heath: "Vi n-råste inse att Eng-
land måste in i EEC för att stär-
ka kampen mot socialismen." Att
tala om europeisk säkerhet utan
att nämna EE,C och dess betydel-
se som militärpolitiskt block år
rent nonsens, menade hon. EEC
betyder monopolkapitalism och
det kan aldrig förenas med arbe-
tarklassens intressen. De sociala
frarngångar vi nått i Norden, för
t. ex. arbetarklassen och kvinnor-
na, har vi vunnit i kamp, och ing-
en kan förvänta sig att vi nu ska
stå stilla för att invär-rta att andra
länder ska hinna i kapp. En så-
dan här konferens i all ära, men
vi rnåste inse att vi representerar
olika intressen, även om det se-

dan ändå kan .vara nyttigt att
mötas och utbyta erfarenheter län-
der emellan. L.W.

Tre av de nordislea representanternd:
Margareta Norum, I"[ orge,

t'r v Margit Hansen, Danmark, Anne
Louist, ril/ aldtn Svcr.igc.

rårt till äktenskapsskillnad", dvs
att man har rått till skilsmässa
utan ^tr behöva ange särskilda
skäI. I stället för hemskillnad fö-
reslås en sex månader lång betän-
ketid när makarna är oense när
de har vårdnad om barn under
1,6 är. Medling ska vara frivillig
och pä sikt ersättas av familje-
rådgivning.

I betänkandet diskuteras också
underhållsskyldigheter mot t ex

hemrnaarbetande fru men den frå-
gan kan tas upp noggrannare un-
der den fortsatta utredningen.
Dock förutsätter man att "make
sorn har försörjningssvårighercr fär
ett större underhåll under skälig
tid närmast efter äktenskapsskill-
naden".

Beträffande barnen betonar man
att barn utom äktenskap ännu mer
ska jämställas med barn inom äk-
tenskap och faderns möjligheter

att få vårdnaden vid upplösning
av etr fritt förhållande ska ökas,
likaså ska bägge föräldrarna i
en fri samlevnad kunna få vård-
naden om barnet.

Detta är alltså i korthet huvud-
punkterna i betänkandet. Någon
kritisk granskning aY förslagen
har tiden inte n-redgivit, men SKV
kommer under hösten att studera
betänkandet och avge ett remiss-
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Att kvinnan i första hand är mor och i andra eller helst fiärde

hand samhällsvarelse. Att en kvinna som inte orkar med sina

barn är värdelös. Att en kvinna som avstår från vårdnaden om

barnen måste tycka illa om sina barn. Det är några av ingre-

dienserna i moderskapsideologin. En verklig frigörelse av kvin-

nan kräver en avideologisering av moderskapet. Vi måste föra

kampen för koltektiva samlevnadsformer, för delad glädie och

omsorg om barnen, för en verklighet inrättad efter barnens be-

hov och inte efter utsugning och fönryck. Maria Rönn och

Ghristina Gynnå analyserar moderskapet som ideologi och som

medel att förtrycka kvinnan.

sen på grund av någon inneboen-
de naturkraft. Ett speciellt väsen

som enbart skulle vara förunnat
kvinnor och som dessutom bara
skulle vara utvecklat hos kvinnor
som fött barn.

Myt eller ideologi?
Vi kvinnor har väl alla mer eller
mindre fallit offer för den ro-
mantiska synen på moderslyckan,
som står i så bjärt kontrast till
de verkliga förhållanden många
mödrar lever under. När den här
artikeln planerades var avsikten
att försöka genomskåda denna
"modersmyt". Men benämningen
modersmyten d"r inte bra, där-
för att den lätt leder till tankar
som att "här gäller det att krossa
myten om moderslyckan eftersom
barn i själva verket är den största
olycka som kan drabba en kvin-
na". Och det är inte det vi menar.
Barn är självfallet en naturlig del
av våra liv. De står för kontinui-
reten. De stimulerar oss. De ger
oss livskraft. En värld utan barn
vore en död värld. En värld utan
framtid. Men även om vi kvinnor
villigt erkänner att barn är gläd-

ie, så kvarstår det förhållandet
att den bild som genom samhäl-
lets försorg förmedlas till oss

spräcks när vi väl föder och upP-
fostrar barn. Och framför allt:
vi fortsätter att tro mer på bil-

den än på våra egna upplevelser!
När vi nu väljer att kalla denna

"bild" moderskapsideologin, så är
det framför allt av två skäI. För
det första ger ordet myt associa-
tioner till något totalt verklig-
hetsfrämmande och nattsvart,
som man lätt kan göra sig kvitt
genom att avslöja myten och er-
känna verkligheten. För det andra
är begreppet ideologi mer inne-
hållsrikt och mer precist. Det är
ett verktyg som genom sin sär-
skilda betydelse kan hjälpa oss

kvinnor på traven när vi försö-
ker förstå vår situation som kvin-
nor i ett kapitalistiskt samhälle.

Den klass som äger produk-
tionsmedlen bestämmer inte bara
hur produktionen ska ske. Den
bestämmer ocksä under vilka för-
hållanden vi lever våra liv. Den
ensamma mamman i traversen
skulle inte välja ett liv med Com-
merce och Kalle Anka om hon
hade kunnat råda över sitt liv.
Det är det produktionssätt hon är
inordnad i som sätter upp de snä-

va gränserna för hennes livsut-
rymme. Och hennes medvetande

om den egna situationen och värl-
den i stort bestäms av det liv hon
tvingas leva. Genom att den härs-

kande klassen råder över vl'ra
livsförhållanden råder den också

över våra upplevelser och farkla-
ringar av livet. Genom sin makt

Moderskapet sorn ideologi
Vad är det som får oss kvinnor
art rro att vi kommer att förbli
evigt olyckliga om vi inte föder
barn (även om det har rent me-
dicinska orsaker)? Vad är det som

fär oss att tro att våra depres-
sioner kommer att försvinna den
dag vi skaffar barn? Vad är det
för kraft som ligger bakom de

anklagelser en kvinna riktar mot
sig själv när hon fött ett miss-
bildat barn (trom att hon vet att
det inre dr hennes fel)? Varför
skäms kvinnorna när deras barn
"stör" andra människor med
hejdlös gråt? Varför upplever
kvinnor sig som självupPtagna
egoister när de av någon anled-
ning är tvingade att lämna bort
barnen?

Är det möjligen så att en kvin-
na utan barn är en ofullständig
människa, att hennes längtan ef-
ter barn har rent biologiska or-
saker, att "naturen" har gett
kvinnan ett särskilt barnaömman-
de kynne? Dessa förklaringar du-
ger naturligtvis inte. De tankar
och föreställningar som uppkom-
mer i människors huvuden måste
ha andra orsaker. Kvinnor fods
inte till de lyckliga, rosiga mödrar
som vi så ofta läser om i novel-
ler och romaner. För då skulle
det inte finnas så många kvinnor
som hatar sina barn och som
t o m misshandlar dem. Då skulle
alla kvinnor fått ett speciellt vä-
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över massmedia, reklam, skola
kan den också aktivt förmedla sin
bild av vad som är naturligt, rik-
tigt och eftersträvansvärt. Kort
sagt trtformar den härskande klas-
sen den härskande ideologin. Med
ideologi menas då ett ganska sam-
manhängande system av värde-
ringar och föreställningar om
verkligheten.

Ett samhälle kan inte upprätt-
hållas enbart genom öpper våld,
lagar och yttre föreskrifter. En
människa som blir slagen till "lyd-
nad" kan ta första tillfället i akt
att slå tillbaka på den som utöver
våldet. Men en människa som så

att säga av sig själv tänker och
känner på ett sätt som garante-
rar de rådande förhållandenas
fortbestånd är däremot lätthan-
terlig. Därför måste den härskan-
de ideologin förankras djupt i
vårt inre så att vi blir "dugliga
medborgare" och dll och med
handlar mot våra verkliga intres-
sen. Vi kommer då - om denna
förankring år framgångsrik, och
det är den för det mesta - att
utan knot leva i den upp-och-
ned-vända världen, där t ex klass-
förtryck kallas individens frihet.
På så sätt blir ideologin en mate-
riell kraft, som får oss att handla
i en viss riktning - eller får oss
att avstå från handling.

Att föda och amma barn

- en biologisk verklighet
Moderskapsideologin är en del av
samhällets ideologiska överbygg-
nad. Att moderskapet innebär att
kvinnan föder och ammar barn ar
inte etr ideologiskt förhållande, ef-
tersom det överensstämmer med
den biologiska verkligheten. Men
om kvinn an wtözser födandet och
ammandet ges ansvaret för barnets
skötsel och uppfosrran med moti-
veringen att detta är en uppgift
som överensstämmer med kvinnans
sanna nAtur, så är detta moder-
skapet som ideologi.

Att "naturen" gett kvinnan ett
särskilt barnaömmande kynne. Att
kvinnan i första hand är mor och
i andra hand eller helst tredje el-
ler fjärde hand är en samhällsva-
relse. Att den kvinna som av en el-

Den bar bil-
den ap den
Iyckliga
rrtndern som
väntar, på
ett telefon-
samtal från
pappa finns
på nattdahs-
borden i
amerikansk,a
hotellrum.

ler annan anledning inte orkar med
sina barn inte har något värde. Att
kvinnan så att säga känner på sig
hur man handskas med barn. Att
kvinnan som överlämnar barnen i
faderns vård vid skilsmässa nöd-
vändigtvis måste ha tyckt illa om
sina barn. Detta år nägra av ingre-
dienserna i moderskapsideologin.
Men ideologin är inte fullständig
med den evigt glittrande och an-
svarskännande flerbarnsmamman
som trots oändliga svårigheter kla-
rar av allt. Den måste ovillkorli-
gen kompletteras av en viljestark
och duktig åkta man som kärleks-
fullt stöder henne. En ensam mor
har inte lyckats särskilt bra. Hon
har drabbats av en stor olyck3.,
naturligwis självförvållad. Enligt
den rådande ideologin är hon den
förtappade horan, för evigt olyck-
lig. Ingen kan undgå de föreställ-
ningarna. De inpräntas i oss varje
minut under dygnet genom me-
nande blickar från omvärlden och
inte minst genom massmedia. Även
om vi hemma försöker dela ansva-
ret med mannen eller medlemmar-
na av ett kollektiv där vi bor, så

tror vi likväl att vi kvinnor har
det yttersta ansvaret för vära
barns välmående och kreativitet.
Vi oroas ständigt när vi märker
att vi inte kan leva upp till vecko-
pressidealet. Och vi anklagar oss

själva om vårt barn blir överkört
på grund aY att samhället upp-
muntrar privatbilism och inte vid-
tar ärgårder för att skydda män-
niskorna mot trafikdöden. Miss-
tanken att vara dålig mor finns
alltid hos oss.

Moderskapsideologin
och klasserna
Som vi sa tidigare har ideologin en
bestämd funktion i samhället. Allt-
så att få människor att av sig själ-
va handla och tänka i en riktning
som bäst passar det bestående sam-
hället. Moderskapsideologin har en
central funktion i bevarandet av
klassamhället. Den utnytrjar män-
niskors naturliga önskan att fort-
planta sig och deras glädje inför
barn. Detta gör den genom att
förvränga och förfalska verklighe-
ten, så att kvinnan i den förtryck-
ta klassen snällt och villigt anpas-
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sar sig till att föda och uppfostra
barn till att bli den medgörliga ar-
betskraft kapitalet behöver för sin

ackumulation.
Vissa kvinnor har till uPPgift

att leverera och uppfostra arving-
ar till kapitalistklassen. Dessa

kvinnor måste också snällt anPas-

sa sig till moderskapsideologin,
även om deras situation är avse-

värt bättre därför att de genom

pengar och ställning kan köPa sig

fria från den inskränkning det in-
nebär att enbart vara avelsdjur.

Men moderskapsideologin före-
nar dock inte kvinnor över klass-

gränserna. En överklasskvinna blir
föraktad av sin egen klass om hon
blir med barn och gifter "ner sig".
Hon är en slampa. FIon anses ha
hamnat på överblivna kartan be-

roende pä att ingen man i hennes

egen klass velat ha henne. Där-
elnot kan en man gifta uPP en

kvinna från en lägre klass om
han är tillräckligt förmögen och

inflytelserik - och om den kvin-
nan inte i alltför hög grad avvi-
ker frän det mönster som anses

normalt i borgarklassen. Ideologin
i sin helhet är inrättad på ett för
klassamhället så bekvämt sätt:
Män och kvinnor trivs bäst med
varandra om de har samma erfa-
renheter, samma bakgrund och

samma klasstillhörighet.

Den borgerllga familien
Alla samhällen försöker att i gör-
ligaste mån påverka tillgången på
barn. I de högt utvecklade kaPi-
talistiska länderna sker den eko-
nomiska expansionen mer genom

produktivitetsstegring på grundval
av teknologiska framsteg än ge-

nom ett stigande arbetareantal. Ar-
betarnas egenskaper blir av större
vikt än den rent numerära storle-
ken. Därför sammanfaller ofta be-
folkningspolitik och familjepolitik
i dessa samhällen. Man ser till att
de barn som behövs föds inom fa-
miljen. Härvidlag verkar moder-
skapsideologin i samma riktning
som de familjepolitiska åtgärder-
na. Omsorgen om barnen låser
kvinnan inom hemmets fyra våg-
gar så att hon inte går ut och krä-
ver arbete och därmed avslöjar
lögnen om full sysselsättning. I de
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fall hon av familjeekonon-riska skäl

tvingas att sålja sin arbetskraft ser

moderskapsideologin till att hon
inte ågnar för mycket energi åt
facklig och politisk verksamhet.
Och den dag kapitalet inte beho-
ver hennes arbetskraftlångre äter-
går hon till sin "naturliga kallelse"
i hemmet.

Men det är livsviktigt för kaPi-
talismen att behålla kärnfamiljen
också av andra skäl än att tnan
behöver en foglig reservarm| av
kvinnlig arbetskraft. Trots att sta-

ten övertar allt fler av familjens
uppfostringsfunktioner, har man
ännu inte kunnat inrätta någon
institution som utövar lika stort
inflvtande över barnens uppfost-
ran som familjen. Gustav Jonsson
har i sin undersökning "Det so-

ciala arvet" visat att utslagn a för-
åldrar får utslagna barn. En sådan

arvsfoljd vore inte möjlig, om inte
familjen fortfarande var av så

stor betydelse.

Det är familjen som har hand
om barnet under dess första mest

påverkbara år. Vi kan därför PA-
stå att familjen är etr slags första
förberedande instans för indivi-
dens inordnande i samhället. Till
sin uppbyggnad liknar kärnfamil-
jen det borgerliga samhället. Ute
i samhället innehar kapitalågarna
den ekonomiska makten. I famil-
jen råder den som håller i Plån-
boken över de ekonomiska beslu-

ten. Och det är ju för det mesta

mannen som kommer hem med av-
löningskuvertet (eller åtminstone
det största). På samma sätt för-
håller det sig med ideologin. Den
ideologiska makt som i samhället
sorn helhet utövas av borgarklas-
sen övertas i familjen av mannens

inflytande över kvinnan och för-
äldrarnas över barnen. På så sätt
lär sig barnen redan från början
att det år "naturligt" att vissa
människor har makt över andra.
Auktoritära, okritiska och osjälv-
ständiga (i ordets djupaste mening)
rnänniskor skapas av själva famil-
iesituationen - oavsett vilka av-
sikter föräldrarn a har med sin

uppfostran. Och familjen kan bi-
behållas bara om kvinnorna acceP-

terar den roll moderskapsideolo-
gin förmedlar.

Moderskap och frigörelse
En verklig frigörelse av kvinnor-
na och barnen kräver en avideolo-
gisering av moderskapet. Det kan
i sin tur ske endast genom att vi
rycker undan grundvalen för den-
na ideologi: det produktionssystem
sorn vilar på privategendom och
utsugning av främmande arbets-
kraft. Därmed inte sagt att vi där-
efter automatiskt blir kvitt mo-
derskapet som ideologi. Eftersom
inte ens kvinnorna själva kan skil-
ja mellan denna ideologi och kvin-
nans biologiska roll i fortplant-
ningen, utgör ideologin en mäktig
kraft som försvårar kampen för
det klasslösa samhället. Därför
måste vi kvinnor tillsammans för-
söka avslöja moderskapsideolo-
gin. Vi måste på allvar inse att
det inte är vär "natur" som av-
gör om vi lyckas eller inte lyckas
i vår nit att uppfostra barnen till
de självständigt tänkande männi-
skor vi vill att de ska bli. Vi får
inte privatisera vår ångest som
mödrar utan måste i stället frigöra
den till en kraft mot det samhälle
som skapat den ideologi som för-
trycker oss och våra barn. Därför
räcker det inte med att vi tillsam-
mans med männen i arbetarklassen
kämpar för att avskaffa lönesla-
veriet. Kvinnan måste också be-
fria sig från den utsugning det in-
nebär att producera arbetskraft
och kanonmat ät en annan klass.
Det måste ske genorn att hon be-
friar sig själv och sina barn från
den borgerliga familjen.

Vi måste kämpa för kollektiva
uppfostrings- och samlevnadsfor-
mer, för delad glädje och omsorg
för barnen. Den kampen leder
också till att kvinnorna för första
gången får inflytande över befolk-
ningsfrågan. Det år kvinnorna
som kommer att gå i spetsen
för denna kamp, eftersom det
är kvinnor och barn som förtrycks
mest av nuvarande familjeförhål-
landen. Kvinnor anar efter tusen-
ärigt förryck vad som menas med
kvinnans frigörelse och vilka möj-
ligheter barnen skulle kunna fä
om bara verkligheten vore inrät-
tad efter barnens behov och inte
som nu efter utsugning och för-
trvck.



Två utstöllningqr om föröldrqrollen och om det förstq bqrnet

" lag upplevde att Linus och jag aar magisha"

"Mdn kan inte konkurrera med sitt barn om att få vara barn själa"

Vad händer när det första barnet kommer? Hur påverkar det förhållandet mellan man
och kvinna? Hur klarar man omställningen från ett fritt vuxenliv till en bunden föräl,draroll?

Om den problematiken handlade två utställningar i Stockholm i våras. Vi Mänskor har
interviuat Lena Cronquist och Olle Kåks. De har bägge barn som nu är i tvåårsåldern och
båda har formulerat sina känslor och konflikter inför barnet i två ytligt sett mycket olika
utställningar: Lenas expressiv, känslofylld, Olles mer intellektuell, analytisk. Men under
ytan säger utställningarna något om varandra: de handlar om två olika sidor av samma kon-
flikt, sedda inte bara genom två temperament utan också genom två kön.

I verklighetsbakgrunden finns flera paralleller: bägge lever i moderna, jämställda för-
hållanden där det är självklart att både mannen och kvinnan ska fortsätta iobba efter
barnets ankomst. Förhållanden som är uppbyggda inte bara på iämlikhet utan också på
ett starkt känslomässigt beroende av varandra. Målet är inte i första hand att bilda fa-
milj utan att leva tillsammans som individer.

Barnets ankomst innebär en rubbning i parförhållandet. Samtidigt som kärleken tilt
barnet är stark, hotar det både arbetet och förhållandet. Man letar efter en ny balans-
punkt, en ny rytm för att kunna kombinera barn, arbete och ett krävande vuxenförhål-
lande.

För både Lena och Olle har det första barnet innebr.rrit en stor ornställning, men när de
formulerar sina upplevelser tar de ut helt olika sidor av konflikten.

För Lena står födandet, skapandet i centrum och hon upplever en nästan mystisk för-
ändring.

För Olle blir barnet verkligt först efter några månader, när det börjar skratta och bli en
indivi,d.

Kanske är det så att för modern är barnet verkligt redan under de
naderna, men för fadern först när det fötts och därför behöver han

sista gravi'ditetsmå-
"hinna ifatt" några

månader innan han fattar vad barnet innebär.
För Lena är rädslan att hon inte ska kunna

fötts tycker hon det är svårt att inte fä vara
och ro.

För Olle är den största svårigheten att hans fru liksom "försvinner". Han är inte läng-
re huvudpersonen - det är. barnet.

Kvinnan tar nog ofta ett överansvar rent praktiskt för barnet. Barnet, den mest hiälp-
löse, måste i första hand få den tid och kraft hon har. När barnet och arbetet fått sitt or-
kar hon kanske inte med att "ta hand" om mannen som hon gjorde förut, och han blir
omedvetet svaftsiuk. Mer sällan hon, kanske för att hon aldrig blivit "omhändertagen" på
det sättet.

Både Olle och Lena har svårt att smälta in i sina nya roller. När rnan lever i förhållan-
den och sammanhang där könsrollerna nästan utplånats innebär föräldraskapet att man
plötsligt kastas tillbaka in i en könsroll som man har svårt att begripa och handskas med.
Trycket aft gå in i könsrollen kommer från barnet, ens egen indoktrinering och samhällets
förväntningar.

Intervjuerna med Lena Cronquist och Olle Kåks gjordes från början utan planer på att
kopplas ihop. Men när vi såg materialet upplevde vi att det fanns en spänning och en
dynamik mellan dem. De utgjorde ett sorts dubbelporträtt av något som det är tabu att
beröra: de konflikter ett barn medför.

I myternas-värld fullkomnas förhållandet när det första barnet kommer, den heliga ta-
miljen pånyttföds. Men så ser verkligheten nästan aldrig ut. Därför är det befriande ätt de
konflikterna formuleras och förs fram i ljuset som de gör i de här två utställningarna. För
vi behöver tala om detta, så att vi mer realistiskt kan möta verkligheten och ta in barnet i
vår vuxengemenskap.

På de föliande sidorna får bilderna och intervjuerna tala för sig själva.

Annika Nordin-Louise Wald6n

fortsätta att måla mycket stark och när Linus
ifred, sova, eller tänka och känna i lugn
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När Lena Cronquist hade fått sitt första barn drab-
bades hon av en s. k. graviditetspsykos. I 3,5 måna-

der var hon intagen på S:t Jörgens mentalsjukhus
i Göteborg. Nu har hon målat sina erfarenheter.
Både från de tio psykotiska dagarna och från sjuk-
husvistelsen. Målnin garna från psykostiden kontras-
terar starkt mot sjukhusmålningarnei de senare är

detaljfattiga, bleka och förmedlar sjukhusatmosfär.

För Lena var de psykotiska upplevelserna i grun-
den något positivt. Genom Linus' födelse upplevde
hon sig själv befriad, förlöst och förnyad.

- I^g pratade med alla. Jag som annars är så

blyg. Upplwde dofter, farger och musik starkare än

någonsin. Jag upplevde att Linus och jag var -ma-
giska, att vi hade läkande krafter. Rädslan kom
inte förrän jry uppdckt att iag inte behärskade si-

tuationen.

- En av orsakerna till psykosen berodde nog på

min rädsla för att bli mor, dvs. att hamna i mo-
dersrollen. J*g var rädd för att det skulle inne-

bära att jag slutade måla och så. Göran hade länge

velat ha barn. Till slut tyckte iag atr jag inte kun-
de säga nej längre. Min svärmor är en typisk mamme
och jag ville inte bli som hon.

- Under graviditeten mådde jag bra och födel-
sen var väl normal, ett dygt. Men jag var väldigt
trött efteråt, kunde aldrig sova.

- Jag hade lilisom hoppats att Göran och jag

skulle sköta Linus tillsammans. Men det blev min
svärmor och jag som gjorde det. Jag upplevde att
Göran var försvunnen, borta, satt och skrev nån-

stans. Egentligen ville jag inte att min svärmor skul-
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le komma. FIon har haft fyra barn så hon kan det
här. Jag ville misslyckas i fred.

- När jag kom hem från sjukhuset var förhållan-
det dll Linus dåligt. Jag behövdes inte, och vi kän-
de ju inte varandra. Nu tycker iag att det funkar
bra med modersrollen. Det är klart att ibland blir
man ju galen när man aldrig fär vara i fred och tän-
ka och så. När jag tänker på hur det var när Li-
nus var 4-5 månader känns det hemskt jobbigt.
Men då vu jag ju väldigt dålig själv också. Egent-
ligen blev jag inte fri från hela den här tiden förrän
jag målat av mig alltsammans. Flera barn, ja, men
inte mer mentalsjukhus. 

*
Det finns läkare som vill ge sådana här psykiska

tillstånd en mycket biologisk förklaring, "lagd för
schizofreni". Men 40-50 procent av alla kvinnor
drabbas av någon form av psykiska besvär efter
barnets födelse. Endast 0,2 procent av så allvarlig
karaktär att de fordrar sluten psykiatrisk vård. De
känslor och erfarenheter som Lena beskriver känns
kanske igen. Även om sådana här psykoser oftast
är negativa, dvs. att man är trött och deprimerad.

Overläkare Erik Bartholson, Boden, menar att
psykosen beror på att kvinnan är fysiskt uttröttad.
Det nya barnet innebär en helt annan dygnsrutin.
Kvinnan orkar inte med, blir trött och deprime-
rad. Det är viktigt att tala om hur vanligt, nor-
malt det här är. En annan orsak tror han är att
kvinnan känner att hon inte orkar leva upp till
rollen som glad moder lyckligt hållande sitt barn
i famnen. Modersmyten bör tas bort. Den existe-
rar inte i verkligheten. A. N.



Pumplandet
Symboliserar i. sig situationen son', wppstod när Li-
nus fötts. Lena ,uäntade en väninna på besök. Ute
i grönsaleslandet upplevde bon att väninnan hade
kommit. Pumpan bon böll i banden föraandlades till
en li,umoder.

- ]aS tyckte att jag bjälpte henne att göra om
sin förlossning, son'r. varit mychet svår. Fick hon
bara t'öda om skulle allt bli bra och hon ocb hen-
nes son Christer sleulle bli t'örlösta ocb magiska på
saftuna sätt som Linus ocb jag.

- Iog tog purnpan ocb bar in den och sa: Det
här är Cbrister!

Ansihtena appe tiII ztänster visar den realetion jag
möttes av. Min rnan ser ogilland,e wt, min saärrnor
mer taeksamt leende (t. a.).

Upplevelscrna målas över
Symboliserar bebandlingen på ett mentalsjukhus.

- Iog målar en sleapelsescen, symbol för mina
u.pplevelser, min liasglädje. Jag bade gjort en sådan
blyertsteclening på en dassdön. Det uppshattades
inte, jag horn på stormen sedan. Man ztill inte att
pd,tienten ska uppleva någonting. Det suddas ilt,
målas öaer rned elcbocker och piller.

En av de första dagarna ja7 aar på sjulebuset
lekte jag att jag föddes. Jag leröp ut tiII korridoren
t'rån mitt rttrn, sorn symboliserade livmodern, lust då
hom ronden. Jag tittade upp på öaerläharen ocb
sade: Du är min t'ar. Jag föstes snabbt tillbaks i
rnrwrTet och ingen frågade ztad jag gjorde. Äzten orn
jag nu inte aisste rihtigt ,uarför jag lekte så bär så

visste jag vad det syrnboliserade.

Jag fick tag på en bibel, re,u ar skapelseberättel-
sen ocb gjorde stn^å t'igurer av de sidorna, sedan stop-
pade jag ned t'igurerna i tandborstglaset, som och-
så de representerade någon sorts liarnoder som skal-
Ie ge dem lio.

Det här var det aldrig någon på sjabbuset sorn
pratade med, rnig om (nedan).

Divided into two parts I create

Det här är den första psyhotiska wppleztelsen jag
bade. tag låg på sängen ocb plötsligt tychte jag att jag
saävade. Hörde fågelkaitter ocb såg en underbar
sleog. Det bär rnåste ,uard pa.ra.diset, tänhte jag.

Rädd blev jag t'örst när jag inte aisste hwr jag
sleulle komrna ned på sängen igen (o,tan).

LENA CRONQUIST
Foto: Thomas Theander

Enskilt samtal

Två ztitrockad,e doktorer aatecknar sig sorn guda-
gestalter rnot en blå himrnel. På shrivbordet ligger
journalen där patientens uppförande antecknades.

Vid den första personliga frågan som kom först
ztid utskrivningen råkade telefonen ringa. Sarntalet
återupptogs inte (nedan).
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Kalle, Olles och Kerstins första barn, är nu två år.

Innan han fanns levde Olle och Kerstin ett nor-
malt vuxenliv, två självständiga individer med var-
sin yrkesidentitet och ett varmt personligt fOrhållan-
de av ömsesidigt beroende.

Kalles ankomst innebar en förändring i förhållan-
det, en förskjutning som först så småningom blev
märkbar. Konflikter började d)'ka upp.

När Kalle var ungefär ett år började Olle formu-
lera de känslorna och konflikterna i målningar och

objekt som så småningom blev en utställning, vi-
sad på Galerie Bur6n i våras.

- Det är berättelsen om rnitt barn, lnen mitt an-
svar är inte att i t'örsta hand' aara pedagogisk. lag
har gestaltdt det så homplext soft-t jag wpplevt det,
utan att t'örenkla eller tillrättalägga.

Utställningen bestod av två rum. I det första fanus
abstrakta objekt: en genomborrad plexiglasskiva, en

målad trädgren monterad på tr'å stenar som balanse-

rade på varann.
I det andra rummet målningar med porträtt av

barnet och modern, en snidad trähäst, en skulpterac
tjur.

IoS kallar det ena' rummet hroppsligt, det
andra abstrakt, andligt. Jag menar att det är t'uå

saher som alltid t'inns, den fysisba rterkligbeten och

drömrnen om ett liv, eller det intellektuella nöiet.
Dom a'oser jag intc på något sätt att t'örena. Det är
taå sorter, två sidor som finns samtidigt ocb som

i bästa t'all ger dynamik. Det är alltså explosionsmo-
torn i lnotsdts tiII perpetwum mobile.

I det kroppsliga rummet finns barnet i centrum,
självsäkert, nyfiket, på väg. Modern finns nåra bar-
net, sensuell, levande, lockande barnet bort från
tjuren/fadern, "den garnla bromsbitna besten, ett
sorts naivt självporträtt. Tjuren som står där och
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tvekar och egentligen inte har någon riktnir-rg, som

inte är farlig och inte helt ofarlig heller". I Kalles
värld finns också den lustfyllda, harmoniska gung-
hästen med den sensuella ytan, men samtidigt finns
där en bild av en död, bränd kropp "för att under-
stryka ett sorts medvetande som på något försiktigt
vis måste med i Kalles världsbild. Att isolera honom
från det är lika farligt som att göra mötet häftigt
och brutalt". Det kroppsliga rurxmet är Kalles rum,
där han suveränt dominerar människorna och ting-
en och förhållandena mellan dem.

I det abstrakta rurnlnet finns den vuxne's konflikt-
fyllda känslor. Stenarna som balanserar på varann
fanns egentligen i en halländsk stengärdsgård. Den
vuxne kontrollerar hela tiden att de inte ska trilla
ner men omedvetet känner han rnöjligheten att de

ban trilla och krossa barnet.
Under arbetet med utställningen förändrades den.

Från börjarl var barnet och modern på samma tav-
la, i samma enhet. Tjuren försökte anfalla barnet
men var samtidigt dödligt sårad av en vass lek-
sakssnurra som barnet satt mellan hans skulderblad.
Otillåtna svartsjukekänslor formulerade sig men när
de korn upp i ljuset och blev begripliga oskadlig-
gjordes de också. Därför har en del av detta försvun-
nit i den f årdiga utställningen.

* Jag är t'wllt medaeten ofti. dtt slagord som kan

t'örstås aa många är ztäldigt viktiga, men de beskri-
ver inte den exaleta sitwationen, det exahta läget.

Men en del bar banske känt igen sig lite grann.
Det bandlar visserligen om mina egna ert'arenbeter
men aasibten är det'initirtt inte att framställa mig
sotl'r en sorts wnikwm wtan sndrare en upplevelse aa

att det vi tycker är priaata wpplevelser har känts
och känns art rnånga, att det bara är en sorts bam-
ning att fler inte känner igen sig. L.W.
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"När ban kom uppleade jag inget utom att jag mås-
te ställa upp, bjälpa till. Först är barnet moderns,

t'ysiskt ocb psykiskt, det är nåt sont. pågår dom
emellan och själa känner fti.dn sitt tjusiga Ansndr
att t'ixa vatten ocb blAjor och tvätta. IIen när bar-
net börjar ta gestalt, skratta osv., då bar det väckt
den ,terkliga karleken bos en ocb tndn ser d.tt ens

t'r, också har den kärleken. Då int'inner slg helt
enhelt en sorts svartsjwlea. Och detta att hata nå-
gon m.dn älskar - det är prototypen t'ör en kon-
t'likt och det får man lära sig leva med. och ta itw
med,"

"Det verkliga ingreppet rör den ärvda, patriar-
haliska sitwatianen, den softt mtn inte trodde mAn
skulle bamna i - ntan är jw modern. Men detta
att dela med. sig, att uppböra att ha en faztoriserad.
roll som mtn tror md.n ska bo, det grwndskottet
tnot ens invanda roll är sztårt. Att ta det på allvar

"Plötsligt börjar man känna att det ,rrar länge
sen Tndn hade en fru., en tjej, ocb man tänleer dtt
om några veckor kommer hon väI tillbaha. Sen in-
ser rnAn att situationen bar t'örändrats väldigt, att
man inte kan leomma tillbaha. Man kan inte kon-
kurrera med sitt barn om att få vara barn själv.
Man har alltså inte ensamrätt på den här personen
som kanske är ens fru ocb ntarnrnd ocb syster osa.
Man måste aastå ocb inte hänga lapp far det."

OLLE KÅKS
Foto: Tommi Larsson

innebär d,tt n-r.d.n tidztis han bålla inne alla hänslor
bara för dtt tittd på Ttrocessen, en sorts balansgång.
Gång på gång wpltlever man tiden innan Kalle föd-
des som en sorts sommarlo,u sotn man inte riktigt tog
vara på,"

2t



I Täby står 1500 barn i daghemskö. Barnstugor är dyrt och kom-
munen fattig, säger kommunalpamparna. Vi måste pruta på våra
ambitioner.

Samtidigt driver kommunen ett egendomligt dubbelspel: En
jättestor sportanläggning för 35 milj kr invigdes i slutet av au-
gusti. Barnstugeverksarnheten däremot får nöia sig med 8 mili
kr under en 4-årsperiod 1972-76.

I början på september stod det klart för pamparna att kom-
munens ekonomi hade brakat ihop. Skatteintäkterna hade blivit
4,5 milj kr lägre än beräknat. Senvicestandarden måste sänkas
och barnstugeverksamheten hotas rned ytterligare nedskärning.
Täbys ekonomer förklarade för en yrvaken kommunstyrelse-
ordförande att skattebortfallet möillgen kan bero på att gifta
kvinnor i Täby i hög grad slutat arbeta!

I vintras bildades Täby daghemsgrupp, en aktionsgrupp som
kämpade för kvinnans rätt till arbete och barnens rätt till dag-
hem. Men politikerna lyssnade inte utan talade sitt egenmäkti-
ga språk. Gunilla Granath berättar om dagshemsgruppens
kamp.

På tal orn daghem
"Det är dåliga tider nu och de

kommunala instanserna år inte
inkomstbringande. Vi måste först
och främst se till att industrin ges

investeringstillf ällen och när det
biir bättre tider är vi positivt
medvetna om att vi har en ar-
betskraftsreserv i de hemmava-
rande föräldrarna".

Det år Täby kommunstyrelses
ordförande Urban Palmgren som
talar, en av alla dessa gamla patri-
arker med hemmafru och markser-
vice och en hjärna full av obskyra
r'ärderingar och fördomar.

Täby kommun är bara en i ra-
den av alla kommuner som visar
att inan använder sig av barntill-
synen för att styra kvinnorna ut
och in från arbetsmarknaden. Det
finns flera medel att ta till och
Täby kört hårt med allihop.

För det första tänker man höia
taxorna. Urban Palmgrens förslag
går ut pä att införa en grundav-
gift pä 80-120 kr i månaden.
Ovanpå denna avgift kommer se-

dan den progressiva taxan från
1,-20 kr.

För det andra ska det inte byg-
gas några spädbarnsavdelningar
på de kommande daghemmen.
Barn under tre är ir inte önsk-
värda på Täbys daghem. Små
barn är för dyra.
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För det tredje borjade rnan från
den första februari att stänga dag-
hemmen en halvtimma tidigare,
dvs kl 18. Dcn i och för sig posi-
tiva arbetstidsförkortningen för
personalen har inte resulterat i
några kompenserande nyanstä11-
ningar, vilket man från början
g jort sken av, utan Täby kommun
föredrar helt cyniskt att låta per-
sonalbristen gå ut över barnen.
Personalen utnyttjas hänsynslöst.
Två hela dagar i .reckan får en en-
sanr person ta hand om 11-18
barn och tre eftermiddagar varan-
nan vecka händer samma sak. Dag-
hemspersonalen hinncr intc ens

gå på toa.ictten under såclana om-
ständighcter, och barnens vård
kan intc längre kallas vård.

"Ska föräldrarna behöva betala
för änglavakt?" frågade en av de

anställda på ett daghem i Täby.
Så här kan det se ut på dag-

hcmmen nu för tiden. En mamma
berättar:

"I)et fanns bara cn fröken mcd
11 barn i 2 till 4-årsåldern. FIon
snodde runt som en galning från
ena hörnet i rummet till det and-
ra för att ta hand om barn scm
slagit sig, som grälat, som kissat
och bajsat på sig, och alla ville de

ha tröst och lite ömhet. Ifur skul-

le denna arma människa hinna
prata färdigt med vart och ett av
dessa barn innan hon måste gripa
in r-rågon annanstans?"

Bilden gränsar till det tragiko-
miska. Man frågar sig hur det s k
välfärdssamhället Sverige kan till-
låta att barnen, det uppväxande
släktet negligeras och lämnas utan
den emotionella och intellektuella
stimulans som man otvivelaktigt
vet är nödvändig.

Tja, vi lever i ett kapitalistiskt
samhälle och varför skulle ett
sånt samhälle bty sig om något
som inte år direkt vinstgivande
utom när nöden kräver. Som i
krigstid eller högkonjunktur då

den kvinnliga arbetskraften verk-
ligen behövs. Som alltid smider
kommunerna sina onda ränker i
smyg och beslutar över folkets
huvuden. Så också i Täby.

Men till slut sa alla småbarns-
föräldrar i Täby stopp. Det finns
5.OOO barn i förskoleåldern, 1.500
av dem står i daghemskö och 450
barn har en daghemsplats, vilket
innebär en överinskrivning. Med
69 barn.

Situationen var desperat. Intc
nog med att man skulle höja
raxorna, man hade t o m mage att
ge sämre service för högre pris.
Föräldrar och andra sympatisörer



bildade T ät; y cr,aghcmsgrupp. D"g-
hemsgruppen är cn frontorganisa-
tion. alla åsiktsriktningar finns
rcpresenterade och man har gått
ut med parollerna NEJ TILL
HOJDA TAXOR OCH KOR-
TARE, OPPETFIÄLLANDE, NE.J
TII-L TRE-ÅRSGRANSEN, IA
TILL FLEIT OCH BÄTTRE
DAGHE,M.

Dagl-ren-rsgruppell började med
att kalla småbarnsföräldrar till ett
opinionsmöte. Tiden var knapp,
budgeten skulle spikas inom 1,4

dagar. 10.000 flygblad trycktes
och delades ut i rasande fart till
hushållen i Täby. Alla partierna
fanns representerade på mötet och
det var ingen hejd på hur välvilligt
man behandlade föräldrarna.

- I)et är viktigt att lyssna till
folket. Sade pamparna och gick
raka vägen och röstade precis i
motsatt riktning.

Lördagen efter opinionsmötet
demonstrerade omkring 150 för-
äldrar i Täby Centrum. Snälla
och förståndiga skattebetalare tå-
gade plötsligt med i en demonst-
ration med barnvagnar, barn och
massor av kampglada plakat och
alla skrek Daghemsgruppens pa-
roller tills stämbanden sade ifrån.

Några dagar efter demonstra-
tionen skulle budgeten klubbas.
Man får hoppas atr Täby kom-
muns agerande i denna fråga inte
hör till det vanliga. Folkpartiet
som har maioriteten i kommun-
fullmäktige hävdade nämligen att
föräldrarna inte alls behövde va-
ra oroliga, för taxefrågan och frå-
gan om treårsgränsen skulle över-
huvudtaget inte tas upp i sam-
band med budgeten.

Detta var minst sagt art lägga
ut dimridåer över besluten. San-
ningen var emellertid den att
budgeten var utformad som om
taxorna redan var höjda och an-
slagen rill daghemsutbyggnaden
var satta som om inga spädbarns-
avdelningar skulle byggas. Gav
kommunfuilmäktige sitt bifall till
budgeten skulle alltså både taxor
och spädbarnsavdelningar indi-
rekt redan vara beslutade. När
budgeten väl är spikad spelar det
just ingen roll hur många sken-
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I{,vinnoutställning
Ilsha. Glädje. Förtrytelse. Uppvabnande. Det var några aa de
aanligaste reahtionernd på Grwpp 8:s utställning Kvinnor på
A4oderna tr[useets Filial i april-rnaj. Under de fyra zteckor den
visades besöktes den a,u över 12 000 personer och den blea ,uårens

mest appntärksarnmade utställning. Med en wppsjö azt bilder ocb
handtextade uppmaningar, analyser, t'wnderingar ocb fahtasam-
Iingar lyckades den provocera nästan alla i publiben a.tt reagera.
Lite rörigt fti.en med rnycket bänsla analyserades kztinnans situa-
tion och funhtion u.tifrån tre nyckelord: produktion (arbetsliaet),
reprodwktion (moders- och t'amiljeroll) ocb sexism. Den här af-
t'ischen t'anns bl a rned och såldes även. Närmast ska utställningen
aisas i Karlstad, Västerås ocb Gävle. Grwpp 8 båller också på att
arbeta t'ram en nedbantad t'otoversion, som ska kwnna visas som
aandringsutställning på skolor och biblioteb. Varför inte försöka
få den till er ort och ordna några debattkvällar omhring den?
Priset kommer att ligga omkring ett l)ar hundra hronor.

beslut man än tar i enskilda frå-
gor.

Budgeten klubbades i decern-
ber och tiden fram till den 16

mars då axefrägan slutgiltigen
skulle behandlas fylldes med en

minst sagt hetsig pressdebatt, fle-
ra demonstrationer och ytterliga-
re ett opinionsmöte.

Den 16 rnars avgjordes frägan
slutgiltigt: budgetcn gick igenom
och taxehöjningarna och inskränk-
ningar var ett faktum. Det är med
besvikelse föräldrarna i Täby upp-
täckt att politikerna inte på något
sätt tillvaratar deras intressen i
daghemsfrägan. Det som hänt vi-
sar att en annan, hårdare kamp
rnåste föras.
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Flera skolor mitt i städerna hotas av nedläggning.
I stället för att låta lågstadiebarnen, 7-8 och 9-åringarna gå

sina första skolår i småskolor nära hen'lmen avser man hu,

bland annat i Storstockholmsområdet, att under de närmaste
åren centralisera undervisningen med längre skolväg till fölid
för barnen. Geftrud Gidlund skriver om föräldrarnas kamp för
skolan på Stora Essingen.

Barnet i pendlarens roll
Skolnedläggningar drabbar nega-
tivt inte enbart småskolebarn och
föräldrar, hela miljöer berövas
den kanske bokstavligen vitalaste
institutionen. Centraliserad under-
visning år atr tidigt tvinga på
barnen pendlarens roll. Ett bo-
stadsområde utan skola blir
snabbt glesbygd också med avse-
ende på daghem, eftermiddags-
hem, småbutiker och * ja, kom-
munikationer.

Problemet hänger ihop med ut-
flyttning och sjunkande elevun-
derlag. Pä ärta år har antalet ele-
ver i Stockholm minskat med
18.000. Idag finns det 63.000 ele-
ver i Stockholmsskolorna. 1,981,

beräknas anraler sjunka till 43.000.
Äldre och halvgamla stadsdelar

i geografiskt klart avgränsade bo-

stadsområden visar tydligast den
allmänna tendensen i en viss typ
av samhälle. I det här fallet visar
de den pågående allmänna av-
vecklingen av småskolan. Som in-
stitution, som etapp i barnets kliv
ur "ett mindre rum in i ett litet
större".

Hur vi planerar för våra barn
säger mycket om det nuvarande
samhället. Det är kvinnor och
barn, men framför allt barnen,
som får ta de hårdastc och mest
cyniska konsekvenserna vid en
miss, eller brist, i planeringen från
samhällets sida. Problem i stor-
leksordningen lågstadiebarn-sko-
la borde aldrig få komma som en
chock för beslutsfattarna. De be-
slut som trots allt fattas i frågan
visar på ett avgörande sätt hur
samhällets behov skiljer sig från
vära barns behov. Man tycker
dessa behov borde vara kongru-
enta.

Samhällets behov
och barnets
Man lägger i stället en ekono-
misk, företagsekonomisk aspekt
i första hand på skolfrågorna.
Med räknestickan i hand kan man
(uå dugligt, så bokslutspräktigt!)
räkna ut, att det lönar sig bättre
att köra ihop stora mängder av
barn i olika åldrar i tekniskt avan-
cerade skolor som byggdes och
"planerades" för ett decennium
sedan, och mer. Än det lönar sig

att läta barnen behålla de små

närskolorna, ofta slitna och äldre

- men i överskådlig närhet till
hemmen.

Att kunna överblicka sin miljc;,
och att anförtros uppgiften att
själv gå sin väg till skolan under
de första avgörande skolåren är
av fundamental betydelse för ett
barns utveckling.

Vore föräldrarna mindre rädda
att hävda sina barns behov på

den punkten - det är deras plikt
att hävda sådana behov - rädda
att rota i frågekomplex av den här
arten, inte av ovilja men brist
på självförtroendet då kan en aY-

veckling av den här arten hejdas.
För argumenten å r låtta att

genomskåda:
Det ekonomiska argumentet

från beslutsfattarnas sida paras

ofta med ett pedagogiskt-tek-
niskt?

Man talar om ökad effektivitet
i undervisningen till lägre kostna-
der, den stora skolans fördelar
på ett tekniskt plan hävdas mot
den lilla skolans på ett mänsk-
ligt plan. Mot den lilla skolans
höga lokalkostnader står närhe-
ten till befintliga eftermiddags-
hem. För ingen tror väl att det
finns barnstugor i proportion till
de stora skolornas barnkullar, sär-
skilt i nyare stadsdelar? Mot buss-
resorna står att barnen skall vänta
i timmar, därför att man oavbru-
tet måste färdas i större grupper
så snart det blir kollektiva skjut-
sar, de mindre barnen får vänta
på de större etc, det blir fler ti-
der att passa.

Fler och fler
fölier politiken

- utkommer onsdagar och
fredagar 

-

Det ör enkelt qif

PRENUMERERA
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Kort sagt, dc ekonomiska vins-
terna vägs mot fundamentala,
mänskliga behov. De värden en
tygg, överskådlig och invand mil-
jö kan innebära för barn och för-
äldrar.

Exempe! på en aktion
Vad gör man nu, om man befin-
ner sig i den situationen att ens
barn ska börja pendla? På s k
befolkningsöar, typ Gamla Stan,
Aspudden, Hjorthagen, Stora Es-
singen har problemer redan visat
sig i öppen dag.

Vad kan man vinna på lokala
aktioner mot skolnedläggningar?
Kan de ha betydelse för de di-
rektiv som i rimligherens namn
måste utarbetas av beslutsfattar-
na för att möta den närmaste
1O-årsperiodens problem.

Ett exempel genomfördes av
föräldrar tiil låg- och mellansko-
lebarn på Stora Essingen. Hela
befolkningen på ön ställde för öv-
rigt upp bakom aktionen, som
inleddes med dörrknackning för
namnunderskrifter rill prorest
mot den aviserade skolnedlägg-
ningen. På Essingen finns sedan
gammalt en "folkskola" med 600
elevplatser. Den har under de se-
naste åren hållits vid liv med två
klasser - ettan och tvåan. De ut-
gjorde under förra läsåret 38 barn.

Namnlistorna samlade på kort
tid 2.500 underskrifter som läm-
nades till skoldirektion och bor-
garråd. Trots detta lämnades sena-
re beskedet, att (med sublimt kort
varsel för övrigt) skolan skulle
läggas ner, barnen sättas på buss
över Essingebron till närmsta
STORA skola. Har någon sert
trafikintensiteten vid exempelvis
Rålambshovsskolan, som ligger
praktiskt tagit mitt inne i en ron-
dell mot tidningshusen, med upp-
farter och avfarter från Väster-
broarna, Essingeleden täm inpå?
Finns det någon som tänker
när en sådan skola från början
planeras, och dessutom byggs till
för 1o miljoner efter ett par är?
Man hänvisade f ö till att det var
ofint att klaga, barnen kom ju till
en av stans "bästa" skolor? Det
påminner om, atr man inte får
klaga på trafiken om man har
vackra kakelugnar i sitt hus.

\r:iiitiir))NN:.N::*itr:Ir1$ti:i*$N\\\\I\\\ii)\ili\:\.\t:l\

f ör- stora mastodofisleolor kunde man byggo
akuta behovct. Nycbelviksskolan ; ltasiöås.

I stället
efter dct
talsson.

enbla enplans-barac ber
Foto Madeleine Gus-

Vi beslöt då. att samla föräldrar-
na till err möre, inbjOd också fö-
reståndare och personal på efter-
middagshemmer, i avsikt att för-
fatta ett öppet, gemensamt brev
till Skoldirektionen. Som nästa
steg planerade vi en presskonfe-
rens uppe på skolan för att infor-
mera om detta exempel på en ut-
veckling, allmänt kännbar i
Stockholmsområdet.

Vi var också angelägna om, atr
inte låta frågan framstå som err
uttryck för gruppegoistiska be-
hov. Vi ville betona en exponent
för ett gemensamt problem. Och
finns det egentligen någon an-
ledning atr sorrera i prioriterings-
syfte allmänna, dåliga villkor?

Efter presskonferensen skulle vi,
om så behövdes gå upp och sätta
oss på skolan under plakat som
ytterligare manifesterade me-
ningsyttringarna på ön. Det be-
hövdes nu inte.

Vi drog på stencil det öppna
brevet till Skoldirektionen och
skickade der i srora vita kuvert
till samtliga ledamöter inklusive
suppleanter. Nästa dag postade vi
skrivelsen även till Länsskolnämn-
den, till Skoldirektören och dll
Rektor i det rektorsområde sko-
lan på Essingeön sorrerar under.

Tidningarna uppmärksammade
vår inbjud an att ta del av proble-
met, och samma vecka sorn vi hål-
lit föräldramötet skrevs em par

stora artiklar med utgångspunkt
från det sjunkande barnanialet i
Stockholm som aktualiserat skol-
nedläggning bland annar på Stora
Essingen.

Slutet gott?
Detta var sista veckan i april, un-
der första hälften av mai höll
länsskolnämnden sammanträde,
på vilket de preliminära klassan-
ordningsförslaget för lågstadie_
klasserna i Rålambshovsikolans
rektorsområde gjordes upp.

Efter en kort tid, påfållande
kort, erhöll vi beskedet ätt skolan
skulle fä vara kvar, "tills vidare',.
Tre klasser får stanna.

På midsommarafton tillställdes
jag ett brev från Länsskolnämn-
den. I invecklade sarser förklara-
4.r,-_ ,it Iågstadiet på Essingen
skulle flyttas.

Jag hade som en av föräldra-
represenranterna två veckor pä
mig, att besvära mig över skrivel-
sen (beslutet) hos Kungl. Maj:t.

T itet på måfå ringde jag härs
och tvärs, barnfamil jerna hade
lämnat stan och efter någr a dagar
visade det sig, att skrivelsen var
en sista spinn-offeffekt av den ur-
sprungliga planen som läckt ige-
nom någon av de många maskor-
na i skolbyråkratin.
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USA och Portugal utrotar miliön i Vietnam och Angola. Under
70-talet kommei 5 000 att dödas och 273 000 i Sverige att ska-
das i arbetet, förutom dem som ådrar sig långsiktiga siukdomar
på grund av dålig arbetsmiliö. De senaste 200 åren har 2 mil-
jonär kemikalier iillverkats men bara en bråkdel vet man ska-
äeverkningarna av. Hiärncancer hos svenska barn i åldern 04
år har tredubblats under åren 1958-68. Men om allt detta ta-
lade man litet på FN:s miliövårdskonferens i juni som ! stället
ägnades en till intet förpliktande miliödeklaration. Annika Nor-
din och Anne-Marie Svedin rapporterar här från både FN-kon-
ferensen och de alternativa konferenserna Miliö-Forum och
Folkets Forum.

Mil i ö v årdskonf e rerrs errra
I slutet av juli erkände USA att
mindre betydande skador kan ha

anställts på ett eller annat stäl-
le på dammanläggningar i Nord-
vietnam. Men det var först sedan

massiva bevis i form av bilder och
tv-film lagts fram. I samma veva
anklagade USA FN:s generalsek-
reterare Kurt Valdheim för att
vara både "ensidig och hycklan-
de" när han uttalat sig mot USA:s
bombning av vallarna.

För tre månader sedan vägrade
USA, på miljövårdskonferensen,
att uttala sig om den miljöförstö-
ring som de åstadkommer genom

sitt krig i Indokina. Men när Pal-
me talade om giftkrig utan att
nämna något land vid namn kände
de sig så träffade att utrikesdepar-
tementet måste uttrycka sin "dju-
pa oro över att den svenske stats-
ministern introducerat en så ovid-
kommand e fräga" . Denna fräga
var så "ovidkommande" att den
inte fanns med på FN-konferen-
sens dagordning, men den kom än-
då att dominera hela miljövårds-
konferensen och upptog också en

stor del av alternativkonferenser-
nas Program.

Resultatet aY FN-konferensen
blev en stilig miljödeklaration un-
gefär lika förpliktande som de-
klarationen om de mänskliga rät-
tighetelna. 106 rekommendationer
arltogs, ett nytt FN-organ, en ak-
tionsplan, en r'ärldsmiljölag re-
komrnenderades till FN:s general-
försarnling som ska besluta om det
i höst.
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Om "historiens viktigaste FN-
konferens" som det hette i 141, tal
tyckte generalsekreterare Maurice
Strong: Over förväntan, USA-de-
legationen: Vi fick igenom allt vi
ville, Kina: Vi saknar ett fördö-
mande av imperialistisk aggression.
Med knapp nöd godkänt, tyckte
en rad amerikanska forskare som

studerat konferensen utifrån.
Två amerikanska forskare, Ar-

thur Vesting och E \7 Pfeiffer,
som rest runt i Vietnam och stu-
derat miljöförstöringen och doku-
menterat den i bl a bilder fram-
trädde pä alternativkonferenserna
Folkets Forum och Miljö Forum.

Miljökrigen i Vietnam
och Angola
USA har sprutat fenoxättikesyror
och kakodylsyra över skogar, ris-
fält och plantager i Indokina.
Skogar har förstörts genom att av'
lövningsmedel sprutats på en yta
som är lika stor som Sverige. På

så sätt har en tredjedel av den
värdefulla mangroveskogen utro-
tats. På de besprutade områdena
växcr nu bara bambu och elefant-
gräs sorn är värdelösa ur både eko-
nomisk och ekologisk synpunkt.
En stor del av jorden har blivit
steril, eftersom ingenting växer på
den så sköljs jorden bort.

Under de senaste åren har gift-
besprutningen minskat. I stället
skövlas skogarna med stora bull-
dozers. Hittills har 0,5 miljoner
hektar förstörts på så sätt.

USA:s bomber har lämnat efter

sig 26 miljoner kratrar. I de vat-
tenfyllda kratrarna lägger nu ma-
lariamyggorna sina ägg. Vietnams
folk har utsatts för ännu en plåga

- malaria, som tidigare inte var
något problem.

Motivet för miljöförstöringen är
att komma fu gerillan. Gerillan
gömmer sig både bland folket och
i skogarna. Därför dödar USA bå-
de folket och miljön.

Det ,rär är en ny typ av krig-
föring som kolonialmakterna an-
vänt under de senaste tio åren
för att bekämpa befrielserörelser-
na i tredje världen. Genom bomb-
ningar och miljöförstöring tving-
ar angriparna befolkningen att
flytm från befriade områden till
särskilda slumområden, där de lätt
kan bevakas. Saigon hade 1960
4OO OOO invånare och har idag
3,5 miljoner invånare.

Under sju år har USA fällt 12

miljarder kilo bomber, det mot-
svarar en hiroshimabomb var fem-
te dag eller 54 kilo bomber per
sekund eller 265 kilo bomber Per
person.

Men det är inte nog med dessa

skändligheter. Nu har USA ock-
så börjat bomba det 4 000 km
långa system av dammbyggen som
håller Röda Floden tillbaka. Be-
folkningen och risodlingarna ho-
tas att dränkas.

USA erkänner att en och an-
nan bomb kan ha tråffat. en och
annan vall av misstag. Det före-
faller underligt att precisionen ska
vara så dålig just över dammarna,



när man visat en så imponerande
träffsäkerhet i övrigt, enligt dem
själva.

Andra hänsynslösa metoder som
USA experimenterar med är att
framkalla konstgjorda regn. Regn
förstärker effekten av tårgas. Det
är ett effektivt särt att bryra de-
monstrationer. Häftiga skyfall gör
det också svårare arr upptäcka
och skjuta ner anfallande flyg-
plan.

Men USA:s avskyvärda krigfö-
ring går ännu längre. En plan
som kallas "bränn ut deras ögon"
har utarbetats vid ett penragon-
seminarium i San Diego. Laserka-
noner med strålar pi flera meter
i diameter riktas mor morsrån-
darna. När strålen rräffar ett öga
sprängs det och personen blir
blind. Folket i Vietnam fär på
så vis en mängd blinda art ta hand
om. Planerna är långt framskrid-
na och experiment har gjorts med
tusentals möss och kaniner.

Portugals krig i Angola är inte
lika bekant som USA:s i Indo-
kina, men fc;ljer samma mönster.
Sedan 7970 har Portugal använr
kemiska stridsmedel, napalm och
växtgifter. Samtidigt ökade USA:s
exporr av växtgifter till Portugal
frän 229 OOO kronor 7969 till 1,19
miljoner kronor 7970. Det vikti-
gaste livsmedlet i Angola är kas-
savaroten. Den ger skörd först
tre år efter planteringen, men re-
dan två dagar efter den sprutars
med växtgift skrumpnar bladen
och roten blir svampaktig. Om
man äter den då får man mag-
smärtor och diarre.

Det här är konsekvenser man
redan nu kan se av giftkrigen. I
vilken utsträckning skadorna kan
repareras vet ingen.

Den sjuka arbetsmiljön
Arbetsmiljön är en annan vik-
tig fräga som FN-konferensen
undvek att ta upp. På MiljO Fo-
rum och Folkets Forum var man
inte lika rädd för kontroversiella
frågor och släppte fram personer
som hade en hel del beska saker
att säga om miljön på arbemplat-
serna.

Under 7)-talet kommer minst
5 000 arbetare att dödas, 23 OOO

att bli invalider och 250 000 atr
skadas i arbetet. Men då är inte
de medräknade som får långsik-
tiga sjukdomar som silikos och
olika stressjukdomar. Det som har
gjorts hittills är undersökningar
och utredningar som ligger bort-
glömda och samlar damm. Radi-
kala åtgärder för att skapa en bra
arbetsmiljö kostar naturligtvis
pengar och kräver att man intres-
serar sig för arbetarna som män-
niskor och inte bara som pro-
duktionsfaktorer som kan slitrs
och slängas. När det gäller arbe-
rare så betalar inte företaget för
slitaget som de gör när maskiner
slits, utan arbetarna fär själva
betala sin egen nedslitning.

Vad gör då LO för att förbätt-
ra den svenska arbetsmiljön?

- LO har försummat arberar-
skyddsfrågorna, sade Carl-Eric
Holmquisr som arbetar på Vat-
tenfallsverket.

Vi behöver inte forskning
utan användning av de kunskaper
vi redan har, förklarade Holm-
quist.-LO:s politik är att ropa på
mer forskning och att samarbJta
med SAF. Arbetsmiljön är en frå-
ga om makt och inte om sam-
arbete.

Ett exempel på samarbete mel-
lan SAF och LO är företagens
hälsovård. SAF och LO är eniga
och har gemensamt uttalat sig
för att företagen ska vara huVud-
män för företagshälsovården. Den
ska vara en stabsfunktion inom
företaget dvs ha samma målsätt-

ning som resten av företaget och
hjälpa till att öka vinsten.

Författaren Gösta Hulthdn är en
av dem som är kritiska mot före-
ragcns häisovård.

- LO och SAF planerar att öka
antalet industriläkare från 2OO till
1200 år 1980. Det är en privati-
sering av läkarvården som inte
har sin motsvarighet någon an-
nanstans i samhället.

I stället borde landstingen dri-
va företagshälsovården.

LO motiverar sitt ställningsta-
gande med atr industriläkarna som
är anställda av landstinget aldrig
kan få den förtrogenhet med ar-
betsplatsen som en läkare som är
direkr anställd av företaget.

Det förefaller som ett konstigt
argument och det är nog mer rätt
att. säga som Carl-Eric Holm-
qulst:

Det hörs pä benämningen
företagshälsovård att det d,r fräga
om vård av företaget och inte de
anställda.

Företagshälsovården är ett plås-
ter på såren. Den sysslar med
symptomen men tar inte upp ris-
kerna i arbetsmiljön. Det är ar-
betsmiljön som är sjukdomen.

Gösta Hulthdn ställde krav på
arb etsmiljöutredningen.

- Den tar inte upp hetsen och
den uppdrivna arbetstakten. Det
ar faktorer som bevisligen ökar
riskerna på arbersplatserna. Ut-
redningen får inte sopa de vikti-
gaste frågorna under mattan. Den
måste också ge skyddsombuden

Från bombningarna aa Ngo Qwyen-området, Hai phong.
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rätt att stoppa miljöfarlig Pro-
duktion och för arbetarnas skull
skilja företagshälsovården från bo-
lagens kontroll.

Hulthdn påpekade också att
fackföreningarna och arbetarna
måste slåss för människan i Pro-
duktionen. LO:s exPerter och

högsta ledning sköter den saken

dåligt.

- Det är på arbetsPlatserna al-

la gifter och farliga kemikalier
tillverkas, så om riskerna Pä ar-
betsplatserna kontrolleras, så kon-
trolierar man källan till miljöför-
störingen utanför fabrikerna. Det
är en uppgift för fackföreningar-
na att förbättra arbetsmiljön, an-

såg den amerikanske fackför-
eningsledaren AnthonY Mazzoc-
chi som påpekade att i USA finns
15 OOO kemikalier i industrin. Men
det är bara 450 som är reglerade

i lag och som det finns en högsta

tillåten halt för.

Fostren förgiftas
Under de senaste 2OO åren har 2

miljoner kemikalier tillverkats'
Många har överhuvudtaget- inte
funnits tidigare. Yarje år tillkom-
mer ca 250 OOO nYa. Omkring 500

används kommersiellt' Bara en

bråkdel testas först.
Många av kernikalierna kan le-

da till f örgiftningar, medfödda
missbildningar eller genetiska ska-

dor. Vi utsätts för dem genom

luft, vatten, jord och i födan'
Grönsakerna år t ex besPrutade

med insektsmedel, köttet förgiftat
av nitrit och livsmedelskosmetika'

50 procent av all cancer orsa-

kas av föroreningar och kemika-
lier som människorna har åstad-

kommit. Lungcanc er är exemPel-

vis 4 gånger vanligare i Stock-
holmsområdet än i landsorten'

Professor Jack Schubert från
Pittsburgh, USA, talade På Miljö
Forum om nödvändigheten av

noggrann kontroll av alla kemi-
kalier.

- Man måste dessutom se till
hela totalbilden av vår miljö, när
man sätter gränser för olika ke-
mikalier, menade Jack Schubert.
Inte bara till varje enskilt ämne.

Man kan inte tillåta vatie ämne

att nå upp till sitt maximalvärde,
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eftersom vi hela tiden utsätts för
så många kemikalier.

Han betonade också vikten av

att kontroll av kemikalier och

beslut om vad som får användas
och inte fattas med ordentlig in-
syn från allmänheten. Sådana be-

slut kunde man inte lämna över
varken till tjänstemän, regeringar
eller vetenskapsmän, tyckte Jack
Schubert.

Många kemikalier är inte gif-
tiga i vanlig mening. Men de kan
ändå förorsaka förändringar i ge-

ner eller missbildningar. Neurose-
dynet användes t ex i fem år in-
nan man upPtäckte sambanden
och där var det ändå frågan om
synliga skador. Det har sagts att
hade neurosedynet "bara" sänkt
intelligenskvoten med 10 procent
och inte gett några synbara ska-

dor så hade dess effekter kanske
aldrig upptäckts.

Barn är redan från fosterstadiet
särskilt känsliga för dessa olika
kemikalier.

En undersökning visar att av

de intagna vid ett barnsjukhus i
USA hade minst 20 procent aY

patienterna kroniska sjukdomar
med mer eller mindre genetisk or-
sak. Allteftersom diagnosticerings-
möjligheterna blir bättre ökar
också upptäckten av sjukdomar
och handik"pp beroende på muta-
tioner. 1968 uppskattades antalet
till 1 OOo och bara tre år senare

var antalet uppe i 1 500.

Professor Schubert berättade
också att undersökningar visar att
mottagligheten för cancer i nerv-
systemet är 50 gånger högre hos

barn än hos vuxna. Förekomsten
av hjärncancer i åldrarna Q-4 är
har tredubblats under åren 1958

-68 i Sverige. Det finns ingen
motsvarande ökning i åldersgruP-
perna 5-9 är eller 1'0-'l'4 är.
Detta tyder pä att de förorsakande
faktorern a har ökat huvudsakli-
gen under de senaste tio åren.

Teoretiskt menade Jack Schu-
bert, torde en ökning av mutatio-
ner och kromosomabnormiteter
förorsaka en ökning aY antalet
spontana aborter. Förekomsten av

sådana abnormiteter är 1' Per 200
levande fodda. Men åtminstone
två av tre missfall hade föränd-

ringar i kromosomernå.
När man tänker på hur många

generiska förändringar det finns
som inte gär att upptäcka genom
att studera cellerna verkar det in-
te omöjli gt afi nästan alla miss-
fall har genetisk orsak.

Professor Schubert hänvisade
till svenska siffror som visar att
under de senaste 50 åren har re-
gistrerade spontana aborter ökat
från omkring 6 till 1,4 procent.
Några säkra slutsatser kan inte
dras av siffrorna men de antyder
vilken roll som mutationer och
kromosomförändringar kan kom-
ma att spela i framtiden.

En annan olyckskälla är alla
kernikalier som finns i hemmen.
Varje år förgiftas en miljon män-
niskor i USA och av dessa dör
20 000. Många läser inte eller för-
står inte hur väsentligt det är att
följa varningsföreskriftern a pä
preParaten.

- Det är märkligt, sa profes-
sor Schubert att så lite görs ät
förhållandena som kostar massor
av människors liv, liv som skulle
kunna räddas bara genom en li-
ten ansträngning.

- Titta på bilen och tobaken,
sa han. Bara i USA dör nästan
55 000 människor årligen och mer
än en miljon människor skadas

i bilolyckor. Hälften av dessa

olyckor skulle kunna förhindras
om man konstruerade bilar med
en topphastighet pä 90 kilometer
i timmen. Dessutom skulle vi då
kunna ta bort blyet i bensinen.
Bly behövs inte om man nöjer
sig med att komma upp i 90 ki-
lometer i timmen, men är nöd-
vändigt om man ska kunna köra
,)nn

Totalbilden är viktigast, beto-
nade Jack Schubert. Man måste

se till den totala effekten av gif-
ter och kemikalier. Man måste

se till totalbilden när det gäller
all mil jöförstöring vare sig det
gäller arbetsmiljön, Indokinakri-
get eller hänsynslös exploatering
av människor och miljö. Tar man
hänsyn till totalbilden måste man
också ta hänsyn till människan.
Det gjorde aldrig FN-konferen-
sen. Människan d.r tydligen för
kontroversiell för dem.



En delegation inbjuden av Koreas Kvinnoförbund har besökt
Korea under ett par veckor maj-juni. Delegationen bestod av
Rita vinde, Kerstin Lundberg (Aftonbladet) och Eva patmaer,
som här berättar om besöket.

KOREA
framtidens landmorgonstillhetens och

Korea - morgonstillhetens land
är ett av världens vackraste

länder. Bergen och kullarna dr
höga och saftigt skogklädda. Ris-
fältens vamen glittrar i dalar-
na. Sandstränderna efter Japan-
ska sjön år oändliga, varrner år
kristallklart och vackra okända
snäckor hittar vi överallt. Men
vi får inte bada i havet och så
långt vi kan blicka när vi bilar
efter kusten ser vi inga männi-
skor. Kusten är minerad. Inte
långt borta är gränsen mot Syd-
korea bevakad av USA-soldater
dag och natt.

Korea har ungefär en fjärdedel
av Sveriges yra, befolkningen ur-
gör ungefär 45 miljoner, därav
en knapp tredjedel i Nordkorea.
Nordkoreas yA är något större
än Sydkoreas, i norr finns det sto-
ra jd"rn- och kolfyndigheter, där
fanns industrierna under japan-
ska ockupationen. Pyong-Yang -Nordkoreas huvudstad - har en
miljon invånare.

Kvinnornas
organisation i Korea
Vi var inbjudna av Nordkoreas
mäktiga kvinnoförbund och det
var framför allt kvinnornas
frammarsch som vi studerade.

Kvinnornas framgångar i det
socialistiska Korea var oerhört
imponerande och just de s. k.
kvinnoproblemens lösning är kan-
ske det inrressantasre av allt i
detta mäktiga land.

Men först några ord om kvin-
nornas utgångsläge. - Under den
feodala tiden och under det ia-
panska oket (1910-45) 'nar f8r-
trycket gränslöst. Kvinnorn a .var

- här som annorstädes 
- slavar-

nas slav. Månggifte rådde - en
man kunde ha upp till 12 hust-
rur. Kvinnorna pä landsbygden
var nästan hundraprocentigt anal-
fabeter. Lönen var ungefär hälf-
ten av männens i och för sig usla
löner i industrin. Barnadödlighe-
ten Yar fruktansvärd. Sjukvård
obefintlig, orrr man undantar en
del medicinmän på landsbygden.

Pä 1920-talet uppstod som pro-
resr mor de olidliga förhållandena
en kvinnorörelse med borgerligt,
intellektuellt ursprung, denna rö-
relse hade dock inga förbindel-
ser med arbetare och bondekvin-
norna. Den hade sitt säte i Söul
och andra städer och organisa-
tionerna hade namn som "syster-
skapets förbund" och Goda vän-
ners sällskap".

I samverkan med det kommu-
nistiska partiet uppstod så små-
ningom en kvinnorörelse bland
arbeterskor och bondekvinnor.

Nu hyllas Koreas ledare Kim
Il Sung mor Kang Ban Sok som
kvinnorörelsens egentliga grunda-
re är 1926. FIon var den som för-
klarade orsaken till fattigdomen
och förtrycket, hon klargjorde be-
greppen imperialism, kapitalism,
japansk kolonialism.

Kim Il Sung insåg tidigt, redan
på 3O-taler, kvinnorörelsens betv-
delse förmodligen inspireråd
av sin mor. Han förklarade att
kvinnornas emancipation kan
först genomföras sedan Korea bli-
vit fritt och japanerna urdrivna.
Kvinnorna kämpade jämsides med
männen i gerillan och i de befria-
de områdena infördes genasr li-
ka rättigheter för män och kvin-

nor, valbar var man redan vid 16
år. Genom den hjältemodiga kam-
pen i motståndsrörelsen fick män-
nen respekt för kvinnorna och det
blev naturligt att. betrakta dem
som kamrater och jämställda. Här
lades grunden för kvinnornas fri-
görelse.

Koreas demokratiska kvinnoför-
bund grundades i november 1,945.
Dess nuvarande ordförand e år
Kim Song Ae, politiskt verksam
sedan ungdomen och maka rill
Kim Il Sung. Hon tog emor oss

redan första dagen tillsammans
med andra representanter för
kvinnoförbundet. Hon är en vac-
ker, värdig, kunnig och intelli-
gent person pä ca 40 är, med ko-
reanernas speciella charm, still-
sam, mjuk men samtidigt obön-
hörligt kraftfull.

Organisationsarbete

Hon berättade om kvinnorörelsens
arbete.

Efter att ha besegrat först ja-
panerna och sedan USA-imperia-
lismen, under FN:s täckmantel,
fick man ta itu med det fredliga
uppbyggander och man ställdes
inför gigantiska uppgifter

Kvinnoorganisationer grundades
i varje by. Man måste bekämpa
analfabetismen, okunnigheten och
vidskepelsen. Man startade en om-
fattande vuxenurbildning. I Korea
studerar f. ö. alla människor.

Lika rättigheter för män och
kvinnor genomfördes genast efter
befrielsen och månggiftet förbjöds.

Kvinnoförbundets generalsekre-
terare Kim Dwk Ran sa oss att.
kampen inte varit lårt. Lika råt-
tigheter blir det först när alla för-
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donrar övervunnits, "Korea år en

vagn med två hjul, än rullar de

inte lika", förklarade man för oss.

Man fick alltså börja uppbyg-
gar-rdet från det absoluta nolläget.
Korea var femtiotalets Vietnam
med samma fruktansvärda fiende,
det imperialistiska USA. Huvud-
staden Pyong-Yang låg i spillror
Fabriker. hus. åkrar f örstörda.
Familjer splittrade.

Få koreaner hade någon högre
utbildning. Under det japanska

förtrycket var industrin inställd
på halvfabrikat och råvaruexport
och alla högre utbildade tjänste-
män var lapaner. Vid reträtten
förstördes allt av de japanska

trupperna) man tvingades t. o. m.
importera ris.

De socialistiska länderna
främst Sovjetunionen och Kina -lämnade inte bara militär hjälp
utan utbildade också specialister
av olika slag. Men mycket snart
slog Korea in på den självständig-
hetslinje, som man så ivrigt för-
fäktar i dag.

När man satte igång med att
bygg" upp industrin så satsade

man i stor utsträckning på små-
industrier för t. ex. matvaror och
textilier och också pL mindre
kooperativa jordbruk. Här spela-
de kvinnorna en stor roll.

Barnen tas om hand
För att möjliggöra kvinnornas yr-
kesarbete måste barnen tas om
hand. Liksom överallt blev dag-
hemmen nyckelf rågan. Behovet
av daghem är nu helt täckt, där
finns plats för alla barn. De finns
vid industrier och de kooperati-
av jordbruken, dessutom finns
statliga hem. Lönerna betalas av
staten och alla daghem är av-
giftsfria.

Vi besökte flera daghem, både
i Pyong-Yang och på landsbygden.

I Pyong-Yang hälsade vi på i ett
veckodaghem för barn vars möd-
rar var upptagna dygnet runt. Vår
ledsagerska, Jang-Gi-Swh, som jag

:.råffat tidigare på kongresser, be-
rättade att vid sådana tillfallen
hade hennes egen flicka vistats
just på det här hemmet.

Barnen var uppdelade på små

avdelningar, med lekrum, rum
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för dans och gymnastik, filatrum
osv. En tredjedel av personalen
var pedagogisk utbildad.

Vi såg en grupp fyraäringar -flickor och pojkar - dansa na-
tionaldanser. Vi hörde dem sjunga
och spela i orkestrar fantastiskt
skickligt.

Vi besökte daghem vid en tex-
tilfabrik och vid ett kooperativt
jordbruk och överallt var intryc-
ket detsamma. Glada, livliga, ak-
tiva barn, som var överdängare
i dans, musik och sång. Fullt med
pedagogiskt utstuderade leksaker,
och mängder av vänliga, omtänk-
samma sköterskor.

Inte många mil från oss låg Syd-
korea med tusenden av föräldra-
lösa, tbc-sjuka barn, villigt bort-
adopterade till avlägsna länder,
för alltid skilda från sin ur-
sprungsmiljö. Sydkoreas svältan-
de sjuka barn återkommer man
ofta till i norr. Man vill ta hand
om dem i Nordkorea.

Barnet är kung i Korea, är ett
ofta upprepat slagord, men än
så länge gäller det bara i norr.

Vi besökte ett pionjärpalats i
Pyong-Yang, det finns många så-

dana runt om i Nordkorea. Un-
der japanska tiden och feodalti-
den fanns ingen undervisning för
folkets barn, nu har man 9-årig
skola för alla och man förbereder
sig på en 10-årig. Men verksam-
heten utanför skolan är också
viktig och här spelar pionjärpa-
latsen en stor roll.

Lokalerna bestod av inte mind-
re än femhundra rum och var
färdiga 1,963. Man tar emot

Daghcm i Pyong-Yang

10.000 barn om dagen, varje barn
besöker i regel palatset 1-2 ggr
i veckan. Naturligtvis lägger man
stor vikt vid den politiska fost-
ran. Vi besökte t. ex. 32 tioåring-
ar som studerade klassmedvetan-
d", en annan grupp studerade
USA-imperialism, en tredje poli-
tisk historia, en fjärde Kim Il
Sungs liv. Dessutom har man cirk-
lar och grupper i en rad ämnen.

Man kunde ägna sig åt musik,
även nationell, balett, dockteater,
nationaldans, teckning, målning,
skulptur, broderi, radio, TV, te-
legrafi, traktormotorer, andra
motorer, generatorer.

Man hade tillgång till labora-
torier, bl. a. en halv flyg-maskin,
ett litet zoologiskt museum och
otaliga hobbyrum.

Givetvis fanns också möjlighet
till sport och gymnastik.

Ja, Nordkoreas mödrar kan
vara lugna för sina barn och
verkligen ägna sig åt sitt yrkes-
arbete, det betonades för oss. Att
f äderna speciellt skulle behöva
lugnas trodde man knappast.

Kvinnor vi träffat
Kvinnorna trivs uppenbarligen
med sina nye uppgifter. De har
ofta en lång utbildning bakom
sig och våra följeslagerskor för-
klarade frankt att de tyckte att
27 är var en lämplig giftasålder.
Lagen tillåter dock äktenskap re-
dan vid 76 ä,r.

Vi träffade grupper av politiskt
aktiva kvinnor både i Pyong-Yang
och Kaesong nåra demarka-
tionslinjen - och fick höra om
deras liv.

I Pyong-Yang berättade en ar-
beterska på en konfektionsfabrik
om sitt arbete. Där var 1.100 an-

ställda, ca 96 procent kvinnor.
Man hade ett utmärkt daghem,
en bra shop. Lönen var 70-9Q
won (1 'won : 2 kr), en normal
lön i Korea, där maten är billig
och hyror och skatter praktiskt
obefintliga. Man sparar lätt till
t. ex. en TV.

En annan kvinna var direktör
på en textilindustri med 5.000 an-
ställda, varav 80 procent kvin-
nor, och mer än 1.000 vävstolar.
Hon kom från en fattig bonde-



familj, vid 15 års ålder hade hon
lärt sig läsa. Under den japanska
tiden var arbetstiden mer än 16
timmar, barnarbete förekom i
stor utsträckning. Nu har man 8

timmars arbetsdag och 14 dagars
semester. Kvinnor med tre barn
eller fler under 13 är hade 6 tim-
mars arbetsdag med full avlöning.
Man har ledigt 72 dagar med full
lön vid barnsbörd och ledigt för
amning. Förr hände det att bar-
nen föddes på fabriken! Man för-
söker lätta på hemarbetet. Man
kan köpa ferdiglagad mar och
t. o. m. kokr ris. Man lämnar in
en l^pp med sin beställning på
morgonen och hämtar varorna
när man går hem.

Vi träffade en "Arbetets hjäl-
tinna", en väverska, en timid,
späd, blomliknande varelse. Ock-
så hon kom från en fattig bonde-
familj. Hon hade aldrig gått i
skola som barn. Fadern dog, för
man hade inga pengar till medi-
cin. Det är något man ofta hör
i Korea och vi såg också en un-
derbar, gripande film på ämnet
"de hade inga pengar till medi-
cin". - Man tänker på den nu-
varande hälsovården, till vilken
j^g återkommer.

I Kaesong träffade vi Ri Jong
Sun, en kraftig, tystlåten textil-
arbeterska. Hon och hennes två
systrar tvingades som barn att ar-
beta hos en godsägare, hon var
barnjungfru. Fadern tvingades arr
arbeta i Japan och måste lämna
sin familj. Hon avundades dem
som fick gå i skola. Hon hälsade
befrielsen från det japanska oket,
men hamnade under Syngman
Rhee-regimen i Sydkorea. Hon
arbetade på en mindre textilfa-
brik och var så smutsig och tra-
sig att hon smög bakgator hem.
16 timmars arbetsdag, hälften så
stor lön som männen, alltid hung-
rig, aldrig nya kläder. Så små-
ningom tog hon sig över rill
Nordkorea.

Nu arbetade hon som ingenjör
på en stor textilfabrik, uppförd
på en plats där det förr var ert
fängelse för barn. Hon hade lärt
sig läsa vid 16 år, gått igenom en
teknisk skola och var som sagr
nu ingenjör.

Fabriksbesök

Vi besökte flera industrier, bl. a.
en stor textilfabrik där man väv-
de vackra tyger i silke och konst-
silke. Man hade särskilda bostads-
hus för de anställda, de som bod-
de längre bort hämtades med bus-
sar. Det var mest kvinnor bland
de 3.000 arbetarna och man tyck-
te med tanke på daghemmen arr
det var bäst att familjen bodde
nära moderns arbetsplats. Mellan
30 och 40 procent hade teknisk
utbildning.

Fabriken hade byggts 1954, un-
der kriget hade man arbetat i små
enheter uppe i bergen. Man tala-
de om det fredliga enandet av
Korea, man vävde redan siden
för Sydkoreas kvinnor.

Man hade daghem förstås, där
även sjuka barn togs emot, dess-
utom ett sjukhus.

Mödrakurser
Vad som var särskilt intressant
var att vi här fick se en mödra-
kurs i aktion. Vi hade hört talas
om mödrakurser från vår första
dag i Korea, men inte blivit klo-
ka på vad det egenrligen ver.
Hur länge Yarar de? frågade jag
i början oskuldsfullt i tro am det
var fråga om barnavård. Jag blev
utskrattad och man förklarade art

de varar evigt år ut och år in.
Vi fick se en studiegrupp på

22 kvinnor. Man studerade poli-
tik, historia, barnavård bl. e. i
ständigt fortsättande kurser. Man
gick vanligen en gång i veckan
och hade då två timmar kortare
arbetsdag, med full lön förstås.

Hälsovården

Nordkoreas hälsovård är verkligt
imponerande. Bara i Pyong-Yang-
distriktet hade man 86 sjukhus,
vardera med 100-400 bäddar.
Vi besökte ett sjukhus, Pyang-Yang
namdo, med 24 avdelningar, 150
läkare, därav 75 procent kvinnor,
170 sjuksystrar, allc som alk 520
medarbetare. Det var ert under-
visningssjukhus. All vård var gre-
tis. Man läg 2-3 i varje rum. På
förlossningsavdelningen hade man
en sköterska på sex barn, möd-
rarna stannade i regel tio dagar
på sjukhuset.

Den förebyggande hälsovården
anser man viktigast. Man har di-
striktsläkare, som uppsöher folk,
så att sjukdomarna skall upptäc-
kas på ett tidigt sadium. Kontrol-
len sker två gånger per år. Ld-
karna lär också ut hygien och ut-
för förstås vaccinationer. Man har
utrotar en rad sjukdomar som här-
jade förr: kolera, tyfus, smitt-

Eva Palmaer ocb ordföranden i.-Koreas hainnoförbund, Kim song Ae, maka
till Kum Il Sung.
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koppor, tbc m. m. 90 procent av
barnen hade tbc tidigare. Medel-
livslängden har ökat med 27 är
och var nu 66 år för män och 68

för kvinnor i denna del av landet.
Man har i Korea 77 låkare per

10.000 invånare.

Äterförenandet

Nordkore a 
^Y 

idag år ett vac-
kert, blomstrande rikt land, män-
niskorna alar överallt om sitt
lyckliga liv - ord som klingar
främmande för oss stingsliga väs-
terlänningar.

Men samtidigt med den ofa
visade stoltheten och talet om
lycka förnimmer man ångesten
för nya krigshandlingar, förtviv-
lan över landsmännen i Sydkorea
och deras olyckor. Äterförenan-
det av Syd- och Nordkorea talas
det ständigt om. Det är en fråga
som rent personligt angär fruk-
tansvärt många koreaner. Otaliga
familjer har någon eller några
medlemmar i Sydkorea. Man har
sedan mer än tjugo år ingen möj-
lighet att få kontakt med var-
andra.

Vi :'råffade ledande represen-
tanter för Koreas Röda Kors och
berättade om de planerade för-
handlingarna mellan Röda Kors-
organisationerna i Syd och Nord.
Det första sammanträdet skedde
i slutet av augusti.

Vi besökte demarkationslinjen
vid Panmunjong mellan Syd- och
Nordkorea, dragen vid 38:e
breddgrad en 7953 då stillestånds-
avtalet slöts.

I en stor paviljong sammanträ-
der representanter för Nordkorea
med USA-representanter, suffle-
rade av sydkoreaner. Nordkoreas
ända av bordet var utmärkt av
landets flagga, den andra ändan
ståtar med FN-flaggan! Borta i
Asien tar man lätt fel på FN och
USA.

Kontrollkommissionen där ock-
så Sverige år medlem finns pi
plats och vi såg också en svensk
flagga p3' en avlägsen paviijong
på sydkoreanska sidan.

Intermezzon intråff ar ofta,
spioner infångas, raider organise-
ras från syd. Efter dylika inci-
denter sammanträdes och kon-
trollkommissionen inkallas.

Vi såg och fotogruferade ame-
rikanska soldater vid gränsen och
vi sågs och fotograferades av
dem.

På norra sidan är den obebod-
da demilitariserade zonen uppod-
lad och grönskande ända fram till
demarkationslinjen, men på syd-
sidan såg vi bara snår och öde-
mark.

Koreanerna är oerhört släkt-
kära, i poem, på teater och film

är det alltid banden mellan i för-
sta hand föräldrar-barn men
också familjebanden som står i
centrum. Skilsmässan från släk-
tingar, vänner och landsmän i sö-
der år en ständig sorg. Om nu
Röda Kors-förhandlingarna och
även aviserade förhandlingar på
regeringsnivå kommer till stånd
så uppfattar man det som ett för-
sta viktigt framsteg.

Korea är mycket avlägset och
vad kan vi strängt taget göra? Ja,
vi kan förstås söka sprida kun-
skap om landet, i SKV hoppas vi
så småningom få besök av kore-
anska kvinnorepresentanter, som
kommer att hjälpa oss.

Vi skall kräva att Sverige er-
känner Nordkorea. Sverige er-
kände den ärkereaktionära, fruk-
tansvärt grymma, USA-under-
stödda sydkoreanska regimen re-
dan 1.959. Det brukar anföras som
försvar för det uteblivna erkän-
nandet av Nordkore a att det
skulle skada kontrollkommissio-
nens arbete, Sverige ingår ju där.
Skälet år svårbegripligt. Störs i
så fall inte kommissionens arbete
av kontakterna med fascisterna i
Sydkorea?

Ett erkännande av Nordkorea
är ett stöd åt de framstegsvänli-
ga krafterna i världen, låt oss inte
glömma det.

':s
å,:

I april i år fyllde Kum II Sung 60 år, vilket firades med väldiga .t'es-tlighet.er
öair hela Nörd-Korea. Bla ord.nade hainnot'örbundet en nationell festivaL i
Pyong-Yang, där man med sång, dans octrt tea,ter hyllad'e Ledaren. Bilden visar
,n oi de många scener där min önskade Ledaren ett långt lia ocb god, hälsa.

$sJ&'
*j\?,
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Ester Boserup:
Kvinna i u-land

Den danska sociologen Ester Bo-
serups bok.Women's Role in Eco-
nomic Deoelopment översatt till
svenska under titeln Kvinna i
u-land (Rabdn 8. Sjögren) hör
till den typ av kvinnoböcker vi
skulle behöva många av. Hon
lägger fram ett fakta- och tabell-
späckat dokumentärt material om
kvinnans ekonomiska ställning och
samhällsstatus i olika u-länder i
Afrika, Asien och Latinamerika.
"Den ekonomiska och sociala ut-
vecklingen är oskiljaktigt förenad
lned upplösningen av den arbets-
fördelning mellan könen som lra-
rit traditionellt fastslagen i byn.
I och med jordbrukets modernise-
ring och inflyttningen till städer-
na måste det uppstå em nytt köns-
mönster för produktionsarberer,
till det bättre eiler sämre. Det
finns emellertid en uppenb ar fara
för afi, kvinnorna under denna
övergång berövas sina funktioner
i produktionen och att hela till-
växtprocessen därigenom fördröjs.
Hur allvarlig denna fara är beror
på de yrtersr skiftande sedvänjor-
na och andra forhållanden i olika
deiar av den underurvecklade värl-
den. Min avsikt har varit att iden-
tifiera dessa mönsrer och att för-
klara deras betydelse ur utveck-
lingspolitikens synvinkel", skriver
Boserup i sitt förord. Men hennes
bok är inte bara en kunskapskälla
om kvinnorna i u-ländern a utan
den har också mycket att lära oss
när det gäller att analysera och
förstå kvinnans ställning i de in-
dustrialiserade länderna.

Boserup urskiljer fyra kvinno-
typer, typiska för olika länder:
I Mellersta Ostern finns den be-
slöjade, icke arbetande kvinnan. i
Latinamerika husmodern som bi-
drar mycket litet till jordbruket,
i Sydostasien den aktiva familje-

arbetaren som måst e båra en stor
del av arbetsbördan i familjejord-
bruket och som tillfälligt kan ar-
beta ät, andra, i Afrika den sjäiv-
ständiga kvinnan som inte kan
räkna med att bli försörjd av sin
lnan uran måste sörja för sitt och
familjens arbete genom aft, ta emot
allt arbete hon kan få. Den tradi-
tionella kvinnorollen avspeglas
också i landets senare utveckling.
I Mellersta Ostern finns det rela-
tivt många flickor inom kvalifi-
cerade yrken som r. ex. lärare el-
ler sjuksköterskor, helt enkek där-
för att kulturen ir-rte tillåter att
könen blandas och därför rnåste
man ha kvinnliga larare till flic-
korna och kvinnliga vårdare till
sjuka kvinnor. I Sydostasien ar
många av kvinnorna sysselsatta
inom hemindustrin och t. ex. ba-
tikindustrin på Java ägu huvud-
sakligen av kvinnor. Latinamerika
är det enda u-område där en sror
del av kontorspersonalen är kvinn-
lig. I vissa områden i Afrika är
handeln främst en kvinnlig sys-
selsättning, t. ex. inom yoruba-
området i Nigeria, där 2/s av alla
vuxna kvinnor driver handel eller
i Ghana, där upp till 7O procenr
arbetar med handelsverksamhet.

De europeiska kolonisatö rerna
och missionärerna har ställt till
stor skada också pä detta om-
råde, eftersom man tvingat på in-
vånarna de europeiska mönstren
utan att ta hänsyn till de lokala
traditionerna. Mest märkbart år
det i Afrika, där man hade err
matrilineärr system och kvinnorna
till stor del ägde jorden. Europ6-
erna införde emellertid sysremer
"en man en jordlott" och förbi-
gick helt den kvinnliga ägande-
rätten. Dessutom ansåg de att ba-
ra männen var vd.rda agrikultu-
rell utbildning, varför kvinnorna

kom efter när det gällde jord-
bruksmeroder. Det ledde bl. a. till
kvinnouppror i Abo-regionen i Ni-
geria 1929 och i Kon-regionen i
Ostnigeria 1959, dä ,',2.OOO kvin-
nor, under ledning av traktens
traditionella kvinnoorganisation, i
procession (tågade) till en stad i
närheten, ockuperade r-narknads-
platsen och satte eld på den. De
antog ett antal resolutioner, rö_
rande bl. a. kravet på avskaffan-
de av alla utländska institutioner,
såsom domstolar och skolor. och
ntvisning av alla främlingar, in-
lilusive ibos, medlemmar iv'and,-
ra stamrxar samt europ6er, från
regionen".

Boserup vänder sig mor den
vanliga resen att ökad kvinnlig
sysselsättning i u-länderna skultå
leda till motsvarande ökad arbets-
löshet bland manliga familjeför-
sörjare. Man skulle i stället skapa
arbetstillfällen ät både kvinnor
och män i städerna parallellt med
att man stoppade inflyttningen till
städerna och skapade ökad syssel-
sättning inom jordbruket. Som
det nu är innebä r varje inflyttad
man art staden måste bära kost_
naderna för honom ocb hans fa-
milj och skapa den infrastruktur
som behövs medan kvinnorna sam-
tidigt blir undersysselsatta.,,Om
både män och kvinnor ur nyin-
Ilyuade familjer ges sysselsettning
kommer denna investering i in-
frastrukturen arr bli lägre 

-per 
yr-

kesverksam person och öm 
-de

enda som ges arbete år hittills
overksamma hustrur och döttrar
ur de familjer som redan är bo-
satta i städerna, kommer inte myc-
ker mer infrastruktur afi b.Äo-
vas." En större yrkesverksamhet
bland kvinnorna kommer på sikt
att innebära att födelsetalet hålls
nere, menar Boserup. Samtidigt
skulle landsbygden få behålla Je
dugligaste av de unga byborna
som skulle bli "framåtskridandets
förtrupp i byn".

Boserups bok är oerhört intres-
sant och stimulerande men sam-
tidigt rätt mäktig med alla sina
fakta. Den borde vara utmärkt
som limeratur i en studiecirkel
där den säkert kan vara underlag
till många diskussioner. L. \Uf.
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Urie Bronfenbrenner:
Två barndomsvärldar

Bronfenbrenner är socialpsykolog,
professor i psykologi vid Cornell
University och den amerikanska
regeringens experr i barnuppfost-
ringsfrågan. Mellan 1.960 och L970
besökte han Sovjetunionen sju
gånger och tjänstgjorde bland an-
nar som utbytesforskare vid Psyko-
logiska Institutet i Moskva. Med
de erfarenheterna och kunskaper-
na har han skrivit en bok där han
jämför barnuppfostran i Sovjet
och USA, Taå barndomsvärldar
(\fahlström 6c'$flidstrand, övers.
Suzanne Palme). B. är mycket po-
sitiv till den sovjetiska uppfost-
ran, både till de personliga rela-
tionerna mellan vuxna och barn
och till den kollektiva fostran.
Han betonar den kärlek och öm-
het som barn möter överallt i Sov-
jet. Men den viktigaste påverkan
sker inom gruppen, kollektivet,
trån några månaders ålder i dag-
hemmen upp genom hela skolål-
dern. Barnen uppfostrar varand-
ra hela tiden i nära och varmt
samarbete med de vuxna. För var-
je ålder finns klara pedagogiska
rnålsättningar och den praktiska
vården får aldrig ta tid från det
pedagogiska arbetet viktig
skillnad om man jämför med våra
barninstitutioner. En viss fara ser
B. dock i den betoning som läggs
på lydnad, disciplin och indivi-
dens underordnande under grup-
pen, vilket kan komma att kolli-
dera med självständighet och ini-
tiativförmåga.

Desto mer kritisk är han mot
de amerikanska idealen. Den fria
uppfostran har missuppfanats till
frihet från uppfostran. Där sker
också den största påverkan genom
andra barn, men i gäng och utan
vuxenkontakt. USA och England,
länder med samma individualis-
tiska, anglosaxiska traditioner, är
de länder där föräldraengage-
manget är minst och där genera-
tionsmotsättningarna är störst. Den
tid som barnen inte tillbringar
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med kamratgäng eller i skolan sit-
ter de framför TV - 22 rimmar
i veckan år den genomsnittliga
TV-tittartiden för barn mellan sex

och sexton år. Till detta kommer
den rent sociala nöd som många
barn i USA lever i: 19551åg Ame-
rika på åttonde plats i världen i
fräga om barndödlighet - 1967

på femtonde plats med 24,8 döda
per 1.000 levande döda.

B. menar att man bör föra in
mer kollektiv fostran också i USA,
att man måste inse samhällets an-
svar så att barnen "blir mera ak-
tigt engagerade i och känner an-
svar för den egna familjen, lokal-
samhället och samhället i stort . . .

Det är nämligen inte bara auto-
nomi och aggressivitet som har si-
na rötter i den amerikanska tra-
ditionen. Även grannsämja, med-
borgaranda och barnkärlek har
det. Det år dessa egenskaper vi
måste odla om vi skall återvin-
na vär moraliska identitet som

samhälle och en nation".
Det är en vacker tanke, men

den visar också pä svagheten i
Bronfenbrenners bok. Han tycks
tro att man kan lyfta över den
sovjetiska uppfostran utan att ta
över det ekonomiska system och
de värderingar som det bygger på.

FIan ser klart sambandet mel-
lan det socialistiska samhället och
de värderingar barnen får lära sig,

men han låtsas inte om samma
samband i USA: barnen "upp-
fostras" for att klara sig i den
fria konkurrensens, den borgerli-
ga individualismens och den häm-
ningslösa kapitalismens samhälle
där den starkaste vinner och inga
försvagande mänskliga lojaliteter
gills. Kanske binds Bronfenbren-
ner av dubbla lojaliteter mot sina
värdar och vänner i Sovjet och
mot den regering vars expert han
d'r eftersom han så omsorgsfullt
undviker både att kritiskt granska
den officiella bilden av sovjetisk
uppfostran eller att analysera och
kritisera det amerikanska samhäl-
let. Men det är trots detta en ro-
lig bok att läsa, även om den i sitt
begränsade omfång bara kan tjä-
na som en introduktion till ett
mycket intressant ämne.

L\T

Könsdiskriminering
förr och nu

Officiellt finns den inte. Vi har
politisk rösträtt sen över ett halv-
sekel, vi har rätt till utbildning
och yrken, vi betraktas som jäm-
ställda med männen - åtminsto-
ne teoretiskt.

Detta år den soliga officiella
bilden som vi så gärna visar opp,
i synnerhet för utlänningar.

Men hur förhåller det sig i
verkligheten?

"sociologiska undersökningar
och statliga utredningar ger emel-
lertid en annan bild. En dold
diskriminering lever kvar: kvin-
nor har lägre utbildningsnivå, läg-
re löner, avskedas först, utestängs
från de inflytelserika posterna in-
om organisations-Sverige och inom
den politiska maktstrukturen. Ma-
joriteten av kvinnor utgör f.ortfa-
rande en tjänande underklass in-
om varje socialgrupp."

Dessa rader står att läsa i en

bok, Könsdishrirninering t'örr ocb
nu (Prisma), där Karin lWestman-

Berg samlat en rad litteratursocio-
logiska och historiska studier för
att belysa synen på kvinnorna i
gångna tider och nutid.

Boken, som har inte mindre än
tretton manliga och kvinnliga
författare, gör måhända ett något
mosaikartat intryck, men den är
samtidigt oerhört stimulerande.
Och mosaiken sammanhålls av
två viktiga faktorer: den dolda
indoktrineringen i litteraturen
och bristen på kunskap om kvin-
nors villkor i gångna tider. Bo-
ken är också till ungefär lika de-
lar uppdelad efter dessa båda
principer.

Till indoktrineringsavdelning-
en hör analyserna av manssam-
hället hos Sundman och kvinno-
rollerna hos Fagerberg, båda rätt
deprimerande ur kvinnosynpunkt
sett. Av större intresse är dock
fyra refererade undersökningar:
Rita Liljeströms om det dolda
mönstret i ungdomsböcker, Mar-
gareta Ekströms om seriernas män



KONT OM
BöCTCER

Kvinnokraft
Dagens Nyheters uppmärksamma-
de serie i våras, har nu utgivits i
bokform av Askild Er Kärnekull.
Den är föredömligt enkelt gjord
i A4-format med artiklarna och
fotografierna avfotograferade och
lättläst uppställda. En bra bok att
ha till hands när man pratar kvin-
nofrågor, värd sina två tior för
den som inte orkade klippa ut
serien.

Samma förlag
står för årets mot-bok i kvinno-
frägan, Ester Vilars Den Dresse-
rade mannen. (Overs. Ralf Par-
land.) Den är däremot inte värd
sitt pris eller något pris alls. Vad
som finns att läsa har redan åter-

och kvinnor ett ganska för-
summat område - Karin \West-

man-Bergs om skolböcker vid
skampålen och framför allt Maud
Häggs om könsdiskrimineringen
i akademisk litteratur. Vad sägs

exempelvis om följande citat från
en amerikansk medicinsk lärobok,
även brukad i Sverige:

"Komponenterna i personlig-
hetsbilden hos den mogna kvin-
nan består av narcissism, maso-
chism och passivitet. Dessa egen-
skaper är konstruktiva, därför att
de bidrar till hennes och famil-
jens bestånd. - De tar sig t. ex.
uttryck i att den sanna kvinnan
(!) känner stolthet över mannens
framgång och inte eftersträvar
någon utåtriktad aktivitet för
egen del. OsY."

De historiska återblickarna har
också storc intresse, även om en
del ventilerats förut. I vilket fall
som helst är boken väl värd att
att läsas, diskuteras och begrun-
das. Kanske är den rentav ett ut-
kast till en kommande, efterläng-
tad kvinnohistoria!

M. P. $r.

givits i pressen. Vilar driver tesen
att det är mannen som är förtryckt
av kvinnan, vilket hon "bevisar"
med argument som att kvinnor in-
te har fickor på kläderna därför
att de inte arbetar. Om man över-
huvudtaget ska kommentera bo-
ken kan man möjligen göra re-
flektionen att kvinnan för att va-
ra så urbota dum och primitiv
som Vilar hävdar uppvisar en icke
föraktlig begåvning när hon lyc-
kas skaffa sig alla fördelar och
samtidigt lura hela världen art
det är hon som är förtryckt. Mot-
svarande visar mannen, för att va-
ra så otroligt intelligent, en för-
bluffande dumhet som pä alla
punkter låter sig besegras och lu-
ras. Man begriper inte varför en
sån här bok ges ut, ens i speku-
lativt syfte, och allra minst att
den anses värd att översättas till
svenska. Nog finns det intressanta
analyser att göra av mansrollen
och av den försörjda borgerliga
hemmakvinnans situation, men det
här är inte en av de analvserna.

lrlorman Mailer
har som bekant också skrivit en
mot-bok till den nya kvinnorörel-
sen, främst till Kate Milletts Sexu-
alpolitiken, Prisoner ol Sex, på
svenska Könets t'ånge (Aldus,
övers. Erik Sandin). Det är där-
emot en rasande rolig och intelli-
gent bok, även om man inte håller
med om allt eller ens om så värst
mycket av det han säger. Med en

mailersk vitalitet och intensitet
och med en stor portion självironi
skildrar han hur skakad han är
av dessa aggressiva kvinnor som
hotar hans penis och självkänsla,
som fräntar honom rätten till
den vaginala orgasmen och hyllar
klitorisorgasmen, som hävdar sin
självständighet och därmed från-
tar honom hans identitet. Köp den
och läs den, efter eller parallellt
rned, S e xwalpolitiken!

Lassi Sinkkonen
år en av de "stora kometerna"
(förlagsreklamens uttryck) inom
den unga finska författargardet.
Om ni vill ha en riktig läskväll i
höst, läs hans roman Solaeigs sång

(Rabdn & Sjögren, övers. Jens Hil-
ddn). Den är en berättelse i den
stora realistiska traditionen, fylld
av värme, humor, tragik, mänsklig-
het. Den handlar om tre kvinnor,
om flickan Solveig som växer upp
i krigsårens Helsingfors, om hen-
nes bittra, hatiska mor som aldrig
förlåter Solveig att hon finns, och
om "fammo", den nerslitna stä-
derskan som ger Solveig en kärlek
och värme som övervinner alla rå-
heter hon får uppleva. Men också
miljön, Helsingfors fartiga arbe-
tarkvarter, spelar en viktig roll.
Det är en obetvinglig bok om livet
och livskraften mitt i allt grått
och hopplöst. Bokens sista ord,
"men jag beslöt mig för art leva",
kunde stå som motto för hela be-
rättelsen.

Barn och böcker
har tidigare utkommit i sex upp-
lagor 1945-66. Den nu utkomna
Barn ocb Böcker. (Rabdn 6t, Sjö-
gren.) En orientering år en helt ny-
skriven bok. Huvudförfattare är
Mary Araig, föreståndare för
Svenska Barnboksinstitutet, medan
Greta Bolin och Eva von Zweig-
bergk biträtt vid redigeringen. Den
förra utgåvan riktade sig främst
till föräldrar men den här vänder
sig dessutom till bibliotekarier, fri-
tidspedagoger, studerande vid uni-
versitet samt blivande lärare i för-
skola och grundskola. Barn- och
ungdomsböckerna är indelade inte
bara efter ålder utan också efter
genre, t ex "Födelse, död, sjukdom,
handikapp", "Protest mot kriger",
"Böcker om djur och natur". Även
om boken är mest nödvändig för
dem som fackmässigt sysslar med
böcker borde också "vanliga" för-
aldrar ha glädje av den.

Marxistisk uppslagsbok
(Gidlunds) är en kortfattad ordbok
i pocket över marxism-leninismens
vanligaste termer och uttryck -en utmärkt bok att ha till hands,
för även den kunnigaste kan
ibland gå vilse i begreppen (även
om författarnas, Bo Gustafsson och
Kjell Berglund, egen politiska hem-
vist ibland avslöjas i definitionen
av vissa känsliga begrepp).
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Ur Marit Paulsen: Du, människa?
Om
kvinnorollen
"Ett azt de bästa sätten att få
in barnen på den rätta aägen,

är att rn.arnfttan är hemmafrw.

Då lean hon i dcn heliga mo-
dersmytens ncunn uPPt'ostra

sitt barn till den perfel<ta sta-

tisten. Hon har sjäht gansba

dålig wtbildning, sleall inte ha

några politiska intressen, bem-

maf rwf ormen säger att trton

skall använda bela sitt lizt till
att snytd ocb mata egna barn
enligt beprövad Praxis - utan
att tänka på de miljoner möd-
rar och barn som svälter.

Nej, en god, mor tänker ute-
slwtande på sitt eget barn. Hon
sleall ge sin rnan t'ull marbser-

ztice, ltämta hans rena lealsong-

er, dwka frarn bans mdt - men

hon är en slarvig bwstrw ont'

bon ger sig in i en Politisle
abtipitet f ö, att f örbättra
makens arbetsrniljö ocb lön.

Sambällssolidaritet är ett
obehant ord t'ör bemrnaf ru-

f ormen. De hernmaf rwar sorn'

sätter sig över d.enna regel lean

säkert 'uittna ont bwr många

taggar just den t'ormen har.

HernmarnanlnTan är en snäll,

öm moder när bon lär barnen

cltt DLrd, osolidariska, lär dem

att wtnyttja andra med att de

slipper laga sin egen mat, sliP-
per städa efter sig själva.

Andå är d.e rihtiga mödrar,
wrhvinnor, som oerkligen bar

t'örstått sin wppgit't sorn maka

och n'tor." 
*

"Koinnliga arbetare, dw är inte

t'ackligt aktia. Och du, tndm-
ffitt, son't är borta från dina

I ställer för att, recensera
Marit Paulsens bok "Du,
rnänniska?" (Rabdn Sc Sjö-
gren) har vi valt att låta
henne tala för sig själv med
följande citat. Hoppas det
ger mersmak så att ni läser
hela boken - det är vål an-
vänd tid!

barn åtta timmar om dygnet,
dw sorn aanaårdar dem, som

struntar i di.na barns lycka, d'u

som alltid t'örrnodas vtrd sLtr,

grinig ocb trött.

Just d u skall väl inte
springa på möten de kr.,ällar
dw kan ,Lara bemma hos dina
barn?" 

*
"Det är just denna tYP aa

hvinnor sorn samhällets starlee

Tnan vill satsa På, när ban

med följande replik ville tys-
ta ditt tjat om barnstwga:

- Jog tycleer att sambället

ska satsa sina reswrser På de

kvinnor sotn. rterleligen ä r
kainnor, sorn stannar bemma

och aårdar sina barn då

beböver inte ni sorn absolwt

vill vara jämlika och lelea lear-

lar i förvärpsarbete och öaer-
allt att få några, sotn hindrar
er. Desswtom blir d.et så för-
bannat dyrt far kommunerna

att bålla med barntillsyn, Nei,
det är bättre att sdtsd. resur-

sernd, på dom levinnor softl.

aill sköta sina barn - då kan
dom få några t'ler - så sliP-

per ni."
>i

"Måste rnan ot'fra familien?
Offrar man sina barn ont man

engagerar sig? Ot'ta känns det

så - fast kan det ztara riletigt
att fostra barnen et'ter bästa

t'armåga genont' barndomsåren

ocb sedan ör.terlämna dem till
systemet? Låta dem bli aPor

på ett Iapande band? Förstöra
sin hörsel i en bwllrande verle-

stad?

Bara rnatd ungarnl, snyta

ocb tpättd, sedan låta d.em

öaerta en värl.d, där vatten
ocb lwft är t'örstörda i profit-
intressets heliga nd.nr7n - dar
miljoner sztältande väntar På
mat, där atombomben kan wt-

radera allt?
Den som orkade tänka ra-

tionellt!
Den som leunde t'inna saa-

ret, - om d,et fanns något."

"Åndå orkar ocb hinner du
inte vara så aletizt som du vil-
le. Dessutom finns det cn ef-

iektir,, spärr: modersmyten.
Dct dåliga samvetet varje

gång dw går från barnen till
ett lnöte, saider som glödande

koL i ditt inre:
Mamma, dw soiker dina

barn, du lämnar dern åtta tim-
mar varje dog - t'ar att skaf-

t'a dig en högre materiell stan-

dard.
l,åglönekvinna: kztinnor bar

lägre lön, sämre arbeten, brist-

fällig yrkeswtbildning och nä-

rd. nog obet'intliga aaance-

mangsmö jligheter.

Mamma, skall inte dw rsara

hemma? Behörser inte dina
barn sin mor på kpällen?"

"Slwta tänka! Slwta fantisera!
Bli till en riktig kvinna ocb

mor. Sleöt ditt eget, ge fan i
världen - den är ändå inte
din! Kainnor är till t'ör att
lyda, att lära sina barn dtt
lyda. De skall lägga ögonslewg-

ga ocb baka bullar med socker
pd..

Arbetare skall shöta sin ma-

slein ocb ge t'an i de andra.

Han skall sleöta sitt jobb, han

skall intc tänka."

Om
barnen
"Att dct skall vara så hoPlt-
löst att få gwbbarna i arbeta-
releommun ocb fwllmäktige till
att t'örstå att r.,i måste satsa

på barnen t'örst ocb främst. De

t'lesta är redan sorterade in-
nan de är i behoa av leonst-

t'rwsen is ocb sportball t'ör mil-
joner.

Det är sanlmd. iäztla statws-

tänleande alltid. Kommwnal-

farbröderna gör allt fö, att
komma i tid,ningen. De lean

Iägga ned. ot'antliga surnntor
på allt som syns, medan de so-

par skiten wnder nlattan.
Också i kommwnerna är for-

men viktigare än innehållet."
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"Fråga inte, barn. Ald,rig.
För d,a kommer inte ens att

t'å ett snar på vart en liten
människa ska aända sig fö,
att få sina lrågor besaarade.

De sorn har sadren aill inte
lärnna ,tt dem till di7. Det
skulle hota de sztarsägande,
priailegierade människornas
özterlägsenhet ocb makt öoer
dig. För din ohannighet är ett
utrnärkt maletmedel. För dem
som. äger kunskap."

a

"Det där med. barnstugor är
komrnunistish propaganda
ni aill nog att våra barn ska

bli små rnaoister!"
"la, iag tycker inte man sh,a

sätta barn till aärlden oftt nan
inte aill ta hand orn dom. Det
är aäI bättre att stdten betalar
en slant åt oss hemmavarande
rnd,?Ttmor om dom har för myc-
bet pengar!"

I

"Att ztard, atan cykel när prale-
tiskt taget ingen har en sådan,
det är inte fattigdorn.

Fattig är den sorn är utan
när alla and.ra bar.

Det är helt and,ra lenomen
som gör nutidens barn initia-
tialösa ocb slöa: att öaeraakas
och dnpassds da en fAralder
som ltar alltt'ör lite praktisht
arbete i en m.odern bostad -dAr ndtten, avlopp, hylskåp,
linoleummattor och elströrn
Itar özsertagit nästan allt d.r-

bete. Att ställas åt sidan för
lychosyrnboler, att ställas ata,n-

f ö, d,e atrxnds arbetsgemen-
skap. Att ztäxa upp i steril be-
tong- och ast'altsdjungel där
barn knappast får synas, där-
för att allting är så fint och
dyrbart. Att inte sjanga, att
inte böka i trappan, att inte
snickra dröm.slott, dtt inte geg-
ga med, lera ocb udtten. Att
aldrig t'å utlopp för skapar-
gladje och tankar, att tvingas
till rneningslöshet och passi.oi-

tet - det är barndomens lyck-
liga dagar för rnajoriteten da
det wppaäxande släktet."

Om
arbetslivet
" Arbetsköparen är alltid mest
intresserad, ar.t f ogliga arbeta-
re. Sådana sorn sliter som fan
för att bålla sitt ackord. appe,
sonT tar otäcka jobb, bara lör
dtt d,e får några ören mer i
timnlen.

Dessa supert'ogliga statister
tillhör taå hategorier: den ena

bar bedragit sig själv lite
grundligare än d,e flesta. Han
aill ha mycket krims-krams på
ra.m.en kring sitt tornma liz.t.

Den andra grttppen är d.e

sorn 6t,rr olilea skäl har hemma-

t'ru och därmed tung t'örsörj-
ni.ngsbörda. Sornliga ar) dem
risherar lio ocb häIsa för sin
manliga stolthet:

'Jag är ,uisst harl dft för-
söria rnin fru 

*siäht'."

"Så liinge hornmer många aa
mahtens labyrinter dtt varct

dolda fö, insyn. Hemmat'ra-

t'ormen ligger dold, i ett hörn,
en bli.nd.gång djupt inne i mak-
tens labyrint.

Så djupt dtt sällan någon
ser d.ess betydelse:

Den ger arbetshöparen t'og-
liga stati.ster, som travar iv-
rigt et'ter ltans morot t'ör dtt
nafsa en bit. Den ger produk-
tionsanarhins mästare en baf-
fert att tillgå, t'ör att dämpa
konjunktursvängningarna. Så

länge kvinnorna ställer låga
krazt, så länge kan kapitalets
minsta ocb meningslösaste hjul
bållas rulland,e. Så länge kvin-
nornd inte fostras att klara sig
själva, så länge har arbetskö-
palna billig, Iätthanterlig ar-
betskraf t. Vilhet ökar deras
vinst och stärker dess makt."

!a

"Dessd. unga flickor sonT tving-
as ut för att klara sina små-
barn ocb aansinneshyror, de
har saårt dtt accepterd för-
ahtet. -De är fostrad.e till peppar-
babsbakande kainnor, d,e har
själar son? d,en ö,uerd.rivna

hainnligheten gör till aäl at-
tuggad,e tuggummin. De har
lärt sig dtt z)drd så undfallan-
de gententot allt och alla, att
de inte orhar slå tillbaha när
f ördomarna knyter nävarna
mot d,em. De viker sig dabb-
la under trychet - ocb t'lyr
in i en skentillvaro. De försö-
ker lerantpahtigt hålla haar sin
kainnoroll - de ser inte har
grotesha de är, när sztetten får
sminket att rinna och bland,a
sig med. olja och sot till ett
shri rnot något som inte finns:
Kvinnligbet, tnänsklighet -påsmorcl en fabriksarbetdrro-
bot." 

*
"Arbetarshydd handlar i stort
sett orn PR för Bolagen.

Inget Bolag i bela världen
bryr sig orn de anställd,as
hälsa.

Arbetarnas hälsa ocb aäIbe-

finnande är ju relatiat oaäsent-
Iigt för lönsamheten.

Och det är t'ör lönsamheten
som företagen drizts. Men aisst
utsätts Bolaget fa, eft aisst
tryck - ai har ju en så kal-
lad sambällsmoral så de
startdr då och då en arbetar-
skydd;kampanj, och så har de
oly c k s t' alls s t ati s tib.

Men det är bara t'a, aft
skydda sig själva mot prod,uk-
tionsförlnst sorn de spend,erar
ett shydd özter en driarem."

"För de långsamma olyckorna,
dc sorn slits fram genom åra-
tals knog i fel arbetsställning,
de psykiska skadorna i form
aa f örstörda nerner, magsår
ocb leronisk huztud.värk sotn
ackord,sbetsen åstad.kornrner,

fö, d,em bär företaget inget
*nsvat.

Dem är det samhället sort
får ta band. orn. Arbetarna t'år
t'örtidspension eller baras in
på en skyddad verkstad,.

Hur många söndertuggade
arbetare bar samhäIlet råd
med?

När sball zti sluta tro att zti
lean ztårda oss till iämlilebet?"
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För Uietnams kvinnor och barn

Ingen Iräga år i dag viktigare än stödet, moraliskt och ekonomiskt, till Viet-
nams folk-. Därför vinder vi även med detta nummer av vår tidning ett in-
betalningskorr i förvissning om atr alla våra läsare gör sitt yttersta för att
mängder" av välbehövliga älantar ska fl1'ta in. Tack iare era'frikostiga svar
pä v\ta vädianden kunäe vi under första halvåret, i huvudsak via PRR:s in-
iormationsavdelnins och Nordvietnams ambassad i Stockholm, överlämna
55.OOO kronor till Vietnams Kvinnoförbund.

Föregående redovisning slutade på drygt 186.000 kro':or. Sedan dess har vi
rundatioo.OoO-kronorsstiecker o.h ko--it ett bre stvcke däröver. Läs själva
slutsumman på den länga redovisningslistan.

Den börjar med bidrag som influtit till minnet av vår älskade Andrea An-
dreen, som gick bort den 20 april.

SKV:s
Vietnoltr-
insamling

Postgiro
5f3234

161 03 Bromma 3

Tilr Andrea Andrcens "T;XTn"t' 
186'1462 31

Anna-Greta Svensson, Ännerstad 75: -Inga Tell, Bromma 3C: -Maja Bolling, Göteborg t00: -Raena Kielleren, Bromnta 25: -Hoäorine'Hermelin-Grönbeck, Julita 100: -Centrala SKV-rvd., Göteborg 20oz -May Sråhl, Hägersten 10: -Ingrid von Trofimowitz, Malmö 10: -Dr" Elsa Segerdahl, Stockholm 100: -Familjen Vennerholm, Leksand 25:. -Maj-Britt o. Gunnar Inghe,
Stockholm 100r -Inerid Silfverskiöld, Stockholm 25: -Barbro Alving, Stockholm 50: -Davida Nils6n, Luleå 30: -Bromma SKV-avd., Stockholm 100: -Liusdals SKV-avd. 25: -S:t Görans SKV-avd., Stockholm 50: -Anna Vilenius, Stockholm 10: -Elise Alderus, Lidingö 25:. -Greta Enekvist. Stockholm 202 -Gunhild F{olm.' Stockholm 20: -Brita Äkerman-Johansson, Stocksund 202 -Förbundet Sverige-Sovietunionen 200:-

Margareta Varenius, Göteborg 100: -Estei Vahlund. Stockholm 10: -Sita Andersen, Bandhagen 35: -
Johanna Essle, Göteborg 150: -Stina Skantze, Göteborg 100: -Mölndals SKV-avd. 252 -Brita Gustafsson, Hägersten 25t -Valborg Svensson, Bromma 25:. -Helena och Gunnar Svantesson,

Lund 100: -Mai Gerell. Stockholm 10: -Elsi Etzler, Stockholm 10: -Rut Ärman, Stockholm 10: -Eva Frendesson, Stockholm 10: -Märta Andersson, Stockholm 10: -Lisa Lundin, Stockholm 10: -Cecilia Etzler. Stockholm 10: -Brita Dubois,'stockholm 10: -Prof. Nanna Svartz, Stockholm 50: -Carin Hermelin, Falun 20: -Marcit Palmaer-Valddn, Urebro 20': -Annä Hed6n, Vällingby 5o: -Karin Schultz, Stockholm 15: -Astrid Siöqvist. Tohanneshov 10: -Gunhild Gustavssön, Stockholm l0: -Fini Smålan. Stockholm 10: -Hanna Gustafsson, Stockholm 10: -Märtha Lindell, Stockholm 10: -Sienild Hellhagen, Göteborg 50: -Siii Aldrin, Pircå 50: -Ester Lindmark, Vännäs 25t -Hildesard Liedholm, Älvsjö 10: -Karin- Nordlander, Johanneshov 10: -E. M. E. Larberg, Lund 25: -Britt Kline. Johanneshov 50: -Erna, Mariöt-Fromell, Stockholm 30: -Lisa'Ekedaihl, Danderyd 5o: -Hanna Persson. Stockholm 252 -Sigrid och Simon Flultare,
Stockholm

Göteborss SKV-distrikt
Smålandi SKV-distrikt
Huskvarna SKV-avd.
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Elsa Norgård, Stockholm
Aenes Lindencrona. Stockholm
Bäet Lindroos, Stockholm
Karin och Bengt Gunnäs, Älvsjö
Karla Gustavsson, Lenhovda
A. L. Brinefelt. Lindome
Eva Danieiison, Johanncshou
Henrik och Britt-Marie Almström,

Farsta
Flory Gate. Lammhult
Birgit och ()sten Johansson,

Sundbyberg
Margot Mårdh, Bromma
Bojan Risberg, Enskede
Luleå SKV-avd.
Borlänse SKV-avd.
Sundbv:bere SKV-avd.
Elsa Svartängren, Stockholm
Dolores Greiff, Usterbymo
Svenning Vall, Djursholm
Birsitta Malmsten, Solna
Grete Almgren, Stockholm
Sonia Svensson, Uppsaia
Karin Odeen, Stockholm
Louise och Katia \i/ald6n,

Stockholm
Valborg Vesterlund, Alvsbyn
Margit Krantz, Bromma
Olsa Eriksson. Farsta
Ma"rgit Lindstiöm, Johanneshov
Greta Alterhedcn, Hägcrstcn
Iris Andersson, Hägersten
Anna-Lisa Karlsson, Bromma
Pensionär, Bromma
\ilargareta Landin, Södertälje
Fvrk-löverns SKV-avd., Stockholm
fiild"r Lönnström, Porjus
Annv Ohman. Porius
K. Kock, Stoökholm
Elisabeth Häggqvist, Stockholm
Göta Lundström, Ary'eplog
Svea Norman, Arjeplog
Lillv Andersson. Alafors
Greia Linderborg, Västerås
Alexandra Ekstedt, Stockholm
Solveig Hansson, Farsta
Biurslitts SKV-avd., Göteborg
Styrelse och gruppledare i Bjur-

slättsavd., Göteborg
Västra SKV-avd., Göteborg
Rose och Sung-boj Cho, Uppsala
Skövde SKV-avd.
Ruth Eklund, Stockholm
Berith Eriksson. Umeå
Ingeserd Karlsson. Obbola
Yioine Appelblad, Holmsund
Anna-Greta Lepi, Umeå
Båtskärsnäs SKV-avd., "Insän:

till Andreas minne"
Solna SKV-avd.
Karlshamns SKV-avd,
Linnea Elfström, Bromma
Aina Blom, Seskarö
Marta Spiik. Seskarö
Eila En!lund, Seskarö
Hadar Svenlin, Seskarö
Seskarö SKV-avd.
Aurora Flammarström, Obbola

25: - Kiruna SKV-avd. 252 -50: - Piteå-Munksunds SKV-avd. 100: -50: - Hilma Svensson och Greta Back-
50: - man Luleå 451 -
2Oz - Irla Strand, Enskede 20: -50: - Astrid Malmqvist, Skövde 25: -10: - Ambiörbv SKV-avd. 100: -Hclsingbå.gs SKV-avd. 130: -50: -

50: -
100: -100: -50: -10: -100: -50: -252 -

252 -25t -
10: -luv: -
252 -10: -10: -25l. -50: -50: -JU: 

-25| -20: -10: -lu: -25: -25. -'1n,. _
50: -100: -

100: -720: -zv2 
-/ui 
-tui 
-tu: 
-15: -10: -lvi 
-

454: -84: -tLt: 
-IUU: _

10: -
5: -10: -

100: -

Uvriga bidragsgivare:
Anna-Lisa Lundkvist. Ktrnrla 50: -B. Johansson, Halmsiad 25: -Gm. Mia Emsheimcr, Stockholm,

bössinsaml. 2.218:70
Anna Pettersson, Avesta . 40: -Gustav Fröbom, Porjus 425:. -Hildur Lönnström, Porjus 250t -Annv Ohman. Porius 25Qz -Ärstä SKV-avd., Stockholm,

782: -
185: -30: -110: -50: -500: -'to. 

-150: -lw: 
-

100: -10: -10: -

25: -15: -ln. _
50: -15: -15: -lu: 

-25: -15: -10: -20: -15: -lu: -qo. 
-

lvi 
-10: -10: -

20| -1n. 
-10: -50: -100: -10: -25: -20: -tu? 
-20: -tu: -50: -

100: -

rnsaml.
Biurslätts SKV-avd., Göteborg, kol-'lekt vid möte i Indokinaveckan
Gulli Mellberg, Hjo
K. Lundmark, Stockholm
Mia Vesterberg, Falun
Kerstin Hamilton, Stockholm
Hamilton, Stockholm
Greta Englund, Skärholmen
E. Holmlund, Porjus
Thvra Vikström. Gällivare
Ingrid Boström,'Kopparberg
S. Liliegren, Göteborg
Ottilia Fredriksson, Ramvik
Gunhild och Bengt Thunberg,

Flen
Signe Söderholm, Gunnarsbyn
Allan Usterberg, Hofors
Ann-Katrin Hatje, Stockholm
Karin Samuelsson, Göteborg
Maria Svensson, Huddinge
Linnea Jansson, Gävle
Siri Aschbere. Stockholm
Lars Broberg-,' Sundbyberg
Inga-Britt Lindmark, Vännäs
Ruth Davidsson. Solna
Gustav Dahlman, Stockholm
Maj-Britt Svensson, Helsingborg
Ragnhild Lunddn, Avesta
Anna-Lisa Hallström, Hägersten
Marsareta lohansson, Stockholm
BirgTtta Boiinder, Vällingby
Maria Eriksson, Borlänge
Siene Tansson. Eskilstuna
In"ger övri.rge, Uppsala
Per-Axel Branner, Lidingö
Sven Andersson, Stockholm
Zaida Hagman, Göteborg
Sven Persson, Markaryd
Nora Lindqvist, Norrtälje
Margit Hagberg, Luleå
Ragnar Mattson, Täby
Anonym qivare
Karin Alvonius. Stockholm
Tvra Vesterlund. Farsta
Rltsalie lonsson.'Borås
Helge Be'rglund,' Stockholm
Anna-Lisa Hagströmer-Ekström,

Stockholm



K. M. Vinterstein, Vendelsö
Karl-Erik Nlolin, Enskede
Inglid Tiderman, Enskede
Sonja Höglund, Värnamo
E. Södcrbcrg, Srugsund
M. \7all, Joh.rnneshov
E. V. Jansson, Stockholm
Olof Bengtsson, Bromma
Edith \Tennsten, Uddevalla
Aage Laursen, Älvsjö
Alberr Carlsson, Srockholm
Elin Lagerkv.ist, Lidingö
Sixten Remstad,Hägersten
Margareta Philipson, Hässleholm
Brita Holser, Stockholm
Erik Obriik. Stockholm
Gösta och Siri Lindstrc;m, Norrtälie
Siglinde Kemmer, Saltsjöbaden
John Andcrsson, Eskilsruna
Ulla llagman, Sollentuna
N. Bcrggren, Hägersten
Alice, Säberg, Solna, Till Hugo

)lilens mrnne
Hanna Söderholm, Gunnarsbyn
Lena Carlsson, Målsryd
Sigvard Larsson, Stockholm
Ruth Ols6n. Handen
Carl Nygren, Täbv
(.emilla Viklund, Enebyberg
Cusraf Thelande., Stoclihohi
Kristina Barkman, Spånga
Statsanställdas KF, gm. O. Alte-

skär, Bandhagen
I{argit Sjöström, Umeå

Ada Jonsson, Fränsta 25: -Alex Bråby, Solna 100: -Göte Carlsson, Orebro 10: -lngrid Strömberg, Sollentuna 252 -Else-Maj Fransson, Väddö 27l. -Erik Johansson, Mölndal 10: -Fanny Persson, Järfälla 10: -Alice och Elov Viklund, Hägersten 100: -Erik Berglund, Ostavall - 
100: -Birger Holm, Farsra 50: -Meta Jansson, Borlänge 5: -Elin Blomberg, Sollentuna 20: -Signe Sillin, Solna 15: -Ture Johansson, Stockholm l0: -Svea Danielsson, Falun 10: -Esrcr Sundin, Johanneshov 15: -Per-Erik Brusewitz, Stockholm 20: -Rosa Bergström, Mölndal 10: -Georg Greiff , Osterbymo 50: -Elisabeth Mossler, Stockholm 252 -Nils T. Johnsson, Stockholm 2Oz -Märta Andersson, Södertälje 10: -Milda Lindberg, Sundbyberg 20: -Anna Boberg, Enskede 10: -Ragnhild Knutsson, Stockholm 50: -Sonia Andersson, Hägersten l0: -S. Jonsson, Saltsjö-Boo 10: -Dolly Andersson, Göteborg 10: -

Syrena Riggo, Luleå
Ruth Sandqvist, Solna
Hilda Danielsson, Ludvika
V. Vallin, Johanneshov
Olga Vikdahl, Kiruna
Iris Leja, Stockholm
Alfhild Nordberg, Västerås
Ruth Ertlinger, Stockholm
Uli Cohn, Solna, Till Richard

Janus mtnne
Rune Rosengren, Stockholm
Ruth Svensson. Norrköpine
Elsa Andersson, DomsjSveiken
Karin Nilsson. Götebors
GuCrun Ulmejård, Täby-
Helge Jonssotl F"rsta
Carl Gis6n, Farsta
Gertrud Malmros, Stockholm
Hilda Pettersson, Kiruna
Britta Gidlund. Haparanda
Signe Johansson, Huddinge
OIga Gustafsson, Stockholm
Lilli Håkansson, Stockholm
Margareta Englund, Johanneshov
Eva-Lisa Pettersson. Sala
lngrid \fahlgren, Stockholm
Evald Lid6n. Stockhoim
"Sign.lei", Göteborg
Harry E. Sahlin, Siockholm
Olga. och Bror Magnusson,

ll'rrstlanstad
Uno $fl'allman, Stockholm
Gunhild Thunbere. Flen
Ragnar Edberg, Johanneshov
Elna ?ilskog, Angered
Astrid Andersson, Stockholm
Inga-Greta Kemi, Svappavaara
Beitil Hedin. Färsta '
Sv. Sjöblom'
Minna Pasowsky, Täby
Luleå SKV-avd.. Titt' gilma

Svenssons minne
Ruth Adolfsson. Stockholm
Henrik Melin, Johanneshov
Helga O. Johansson, Göteborg
Barbro Strindberg, Stockholrn
Berit Andersson, Ljungaverk
Annette Vennerlöv, Bromma
E. Skagcrberg, Täby
Gunilla Petrdn, Hisings Backa
Elin Ähl6n, Sundbyberg
Annmari Lindh-Näslund, Stockholm
lohn O. Ljungberg, Alvsjö
Greta Gustavsson, Kalmar
B. Skoelund. Boriänee
Britta tihneil, Götebärg
Maj Helln6r, Bromma
Ingcgerd Osr, Huddinee
Ingrid Samuelsson-Foriin,

Stockholm
FIanna Segerholm, Solna
Jenny Brännström, Glommersträsk
Margit Raskh, Vingåker
Th. lsraelsson, Älvsjö
Gösta Pertersson, Kinrstad
Ingegerd och Arne Stubclius,

Göteborg
Beda och Vily, Porjus
Nanna Helin, Båtskärsnäs
Anna Claeson, Stockholm
Etrin Johansson, V:a Frölunda
Emy Sjögren, Orebro
Astrid Munthe de Volfe, Vaxholm
V, Hellsten, Hägersten
Brita Johansson, Halmstad
Johan Grönberg, Stockholm
lnga Petr6n, Hisings Backa
Ester Johansson, Luleå
Lilly Pettersson, Flalmstad
Svea Kääntönen, Nikkala
Betsy Källström. Uposala
Majå Bolling, Götebbrg
Olof Hjorr,- Dala-Floda
Magda Ringius, Stenungsund
M. Lindblad. Huddinee
Signe Spjut, 

-Saxdalen-

Carl Meurk, Stockholm
Evy Hagman, Göteborg
Margit Ström, Bandl-ragen
Ulla Grönberg, Farsra
Ivf aja Eriksson, Torslanda
Gustaf och Mimmi Vallin,

Stockholm
Nils och Linnea Löfgren, Stockholm
Nanna Brädefors, Kiruna
Brita Andersson, Majornas SKV,

Göteborg
P. O. Lundkvist, Stockholm

1nn. _

10: -10: -30: -5: -10: -50: -30: -200: -30: -10: -25: -25: -15: -10: -50: -25: -15: -25: -
25: -lu: 

-10: -5: -202 -10: -25: -25: -15: -

25| -

10: -l0: -30: -10: -15: -
252 -15: -

100: -IUU: _
10: -10: -10: -10: -10: -10: -10: -25: -10: -25: -10: -10: -10: -10: -
50: -20t -252 -
50: -100: -50: -20: -20. -10: -25: -
1n' _
10: -
35: -50: -15: -25: -
10: -5: -10: -25: -50: -25: -10: -25: -25: -10: -25: -20: -

l5z -10: -500: -
100: -75: -25: -10: -10: -25l. -50: -10: -25| -10: -50: -50: -50: -10: -25: -50: -25:. -10: -10: -IUU: _
10: -25: -20: -10: -25: -
202 -252 -50: -

IUU: 
-

Anonym givare, gm. M, Bolling,
Görcborg 2.0O0: -Karin Dahlstrand, Stockholm lO: 

-Marte Dehlin, Far:ta 10: -Tor Turesson, Svartsjö 50: -Hugo Rydback, Sollentuna 20: -Signe T. Nordström, Johanneshov 15: 
-Mariann Lindegren, Handen 10: -ILune N{elander, Johanneshov 15: -Asta, Einar och Lars Norrman.

Stockholm 15: -Rosa Rydström, Bronrma 50: -Gunborg llergman, Stockholm 25: -Ebba Johansson, Göteborg 1O: -Manni Marcusson, Stockholr-n 10: -E. G. Vall. Stockholm 10: -Ester Nilsson. Stockholm 10: -Volodja Schnack, Solna 15: -Sivar Arnir och Lenke Rothman,
Stockholm

Elisabeth Ährberg, Stockholm
Ruby Lindh, Stockholm
Hans Ekvall, Stockholm
K. Sinha, Vittskövle
Irma Vedholm, Älvsjö
Nils Molnö, Stockholrrr
Edith Johansson, Uddevalla
f'hure Andersson, Lund
Kerstin Nilsson, Båtskärsnäs
Margarcta Ohlsson. Stockholnr
K. Ä. Lonnholm.'stockholm
Mignon Georgian, Stockholm
Siv Marklund. Piteå
Märta Norber!, Bredbyn
Ulla Mattsson, Bergvik
Viola Harneil, Älvsjö
Signe Malm, Enskede
Herman Jonsson, Stockholm
Sivert Larsson, Södertälie
Ester Engcrantz, Stockholm
Birger Odön, Nacka
Eva Villrup, Malmö
Astrid A. Hageiin, Stockholm
S. Margareta Lorentz, Stockholm
Ivar Isaksson, Vällingby
Viktor Mikaelsson, Sundbyberg
Herry och Lilly Holmberg, Srhlm'
Kanakaris, Skärholmen
Ernst Gillberg, Stockholm
Arne Färdigh, Bandhagen
Hi,lding och Birgit Andersson,

JOnannesnov
Arne Laurdn, Hägersten
Theodor Lindblad, Rödeby
l{enry Isacsson, Viskafors
.Jörgen tVelamsson, Bromma
Nanna Jansson, Vältingby
Rune Englund, Täby
Göran Carlsson, Visby
Sven Tägtström, Bromma
Rosa Viendl, Deje
Marijke Sandberg, Bromma
Rolf Mikko, Kangosfors
Lena Enocson, Sollentuna
C. M. Bjärnling, Stockholm
R. Hedlund, Tumba

Stochholm.

Gunnar Johansson, Farsta
Ann-Mari Heyman, Stockholm
I. Pettersson, Trångsund
Eivor Sandström, Bromma
Ingrid Ask, Malmö
Elma Nilsson, Piteå
Klara Lundberg, Mölndal
EIin och Gunnar Andersson,

V:a Frölunda
Harry Äström, Älvsjö
Anna och Einar Karlsson.

Huddinge
Harald Keiland, Enskede
Martin Karlsson, Solna
Barbro liflerkmäsrer, Uppsala
Nils Olof Ljunggren. FI^äg.rrten
Ingrid Vänman, Umeå
Carola Birgersson, Huskvarna
Birger Gustafsson, Stockholm
Tage M. Pettersson, Hägersten
Sven och Viola Nilsson, Enskede
G. Blomgren, Enskede
Astrid Häggström, Kiruna
Nils Söderström, Stockholm
Petra Hiort af Ornäs, Stockholm
Elsa och Axel Lindberg, Piteå
Valter Persson, Mora-Noret
Ida Hultberg, Ludvika
Elsa Holmström, Mölndal
Clas Häggström, Jakobsberg
Lin6a Brahn, Hägersten Kronor 208.388: 01

100: -25:. -15: -202 -25: -2O:, -50: -10: -25t -25: -)o. 
-10: -25: -50: -200: -25: -10: -5: -25r -

100: -25: -25t -zv: 
-10: -)i, 
-200: -100: -7.'. _

lui 
-25| -

2a: -)o, -1no' 
-25: -tu: -15: -50: -15: -30: -10: -

10: -10: -

25: -50: -50: -20t -50: -10: -25| -
25: -30: -

100r -lu: 
-

10: -)n, _
10: -5: -25: -IU: 

-50: -15: -ln.

15: -50: -50: -50: -50: -10: -252 -10: -

39

Nguyen Thi Choa vid. ankomsten till
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Vi har sagt det förut och upprepar det gärna:
billigast att betalzr med kontanta pengar. Men
uppträder behovet före
pengarner. Då gäller det
att hitta ett sätt att del-
betala, sorn kostar så
lite sorn mojligt.
Tä gärna Konsument-
handboken,, utgiven av
Utbildningsförlaget Liber AB,
till hjälp.
Där redovisar rnan nämligen deu
effektiva årsräntan för avbetalning.
Uppgifterna nedan soln publicerades
i augusti l97l gåller en kredit på 3.000:
under 12 månader.

möbler 22% hushårllsmaskiner 20n/o

rnotorbåtar 20o/o TV-apparater 19o/o

Motsvarande ränta för Låneköp - som är
kooperationens eget delbetalningssystem -
ger en effektiv årsränta pä ll9/r.
Enligt samma källa.

Låneköp är konsumentkooperationens
form for delbetalningsköp av varor
som kostar mer än 300:
Fråga efter broschyren !äna på att
veta om Låneköp.

det är
ibland

"Jcg slår vakt ont
dina intressen"

Konsum och Domus


