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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 förbundet sitt nuvarande namn.
Förbundet vill verka för fullständig likställdhet mellan kvinnor och 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 i strävandena ait uppnå och befasta en varaktig fred, allt fram-
tidsarbetes grundval.

År 1946 anslöts Svenska Kvinnors Vänsterförbund (Swedish women's left
federation) till Kvinnornas Demokratiska Världsförbund (KDV).

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

KDV har nu tillerkänts konsultativ status | (tidigare hette det A) hos FN:s

ekonomiska och sociala råd. Endast 16 organisationer har denna status vilken
innebär rätt att yttra sig vid rådets sammanträden och att framlägga egna för-
slag muntligen eller skriftligen.
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Lossnar det för kvinrrorna?
Kvinnorna och deras problem står i centrum som aldrig förr eller åtminstone som inte på
länge. Tiderna har ändrats. Det är inte tal om att köra oss tillbaka till hemmen när ar-
betslösheten griper ikring. Visserligen är kvinnorna tillsammans med ungdomen de hår-
dast drabbade, men man anser dock att,detta är ett problem och inte något helt naturligt.
Vi är långt från trettiotalet och resonemangen om att kvinnorna tar arbetet från männen.

Partierna ägnar sig med liv och lust åt kvinnopolitik eller åtminstone åt kvinnoprogram,
vilket ju inte är riktigt samma sak. Socialdemokratiska Kvinnoförbundet har lagt fram ett
långtidsprogram med vittgående och utomordentliga krav som vi helhjärtat instämmer i,
helst som vi själva sedan länge ställt liknande krav. Man kräver bland annat samhällelig
planering och kontroll av arbetsplatser.

Planering och prognoser skall utgå ifrån att målsättningen full sysselsättning gäller bå-
de kvinnor och män. För barnen krävs obligatorisk förskola, barntillsyn från sex månaders
ålder, utbyggna'd av fritidshemmen så behovet täcks. Förskolor och fritidshem skall vara
avgiftfria och bekostas av samhällsmedel. Distriktcentralen innefattande hälso- oc'h enk-
lare sjukvård, tandvård, föräldrarådgivning och utbildning samt social- och psykologkon-
sulter bör inrättas. Dit bör också mödravården och barnavårdens verksamhet knytas.

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet har vidare uppdragit åt Statistiska Centralbyrån
att göra en beräkning som grundar sig på antagandet att arbetstiden för föräldrar till barn
under 11 är är sex timmar per dag och övriga arbetstagares sju timmar per dag. Under
dessa förutsättningar skulle den totala arbetstidsvolymen öka med fem procent om de ar-
betslösa och undersysselsatta gick in i produktionen.

På Harpsund har statsministern som bekant nyligen sammankallat en konferens med
representanter för både politiska och opolitiska kvinnoförbund, regeringen, LO, TCO,
SACO, SAF, AMS samt Kommunalarbetarförbundet, Handelsanställdas Förbund, Bekläd-
nadsarbetarnas Förbund, Kommun- och landstingförbunden och Socialstyrelsen. Aven
SKV var inbjudet, dock ej Grupp 8.

Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden kom att dominera och framför allt frågan om
deltidsarbete och flexibel arbetstid. Deltidsarbete önskades 1971 av 65 procent avide ar-
betslösa, av dessa angav 60 procent av kvinnorna orsaken vara hemförhållandena mot
endast 1,8 procent av männen. För kvinnorna är det framför allt barntillsynen som hindrar
dem att arbeta.

Vi har upprepat denna sanning så många gånger att den nästan fastnar i halsen. Barn-
stugorna och fritidshemmen är den stora nyckelfrågan.'Iyvärr föreföll statsministern - och inte bara han - att vara nöjd med utbyggnadstak-
ten, ungefär 10.000 platser om året, enligt Camilla Odhnoff 13.000. ldag är enligt Social-
demokratiska Kvinnoförbundet ungefär 300.000 barn med yrkesarbetande föräldrar utan
samhällelig tillsyn, barntillsyn är ordnad för inte fullt 100.000 förskolebarn, idaghem cir-
ka 50.000 och i familjedaghem cirka 45.000. Enligt dessa siffror skulle det ta mellan 20
och 25 år att med nuvarande tillväxttakt täcka behovet och då har man ändå inte räknat
med barnen till de 2 ä 300.000 kvinnor somberäknas vilja skaffa sig yrkesarbete om
barntillsyn skulle kunna ordnas.

Beräkningar har som vi vet visat att det skulle ekonomiskt löna sig för samhället att
ordna barnstugeproblemen så att kvinnorna kom ut i förvärvsarbetet.

Harpsundskonferensen gav väl inte något direkt och påtagligt resultat. Det vore väl för
övrigt orimligt att begära. En samordningsgrupp skall dock organiseras på regeringens
initiativ, något som vi avvaktar med intresse.*

Ett nytt år nalkas med nya krav och nya förhoppningar.
I dagens läge när kvinnornas och barnens problem (lika med hela samhällets problem)

är tillspetsade mer än någonsin har SKV beslutat att utge Vi Mänskor sex gånger om
året istället för fyra. Vi tror att det behövs. Vi måste få ut vår' information oftare, det är för
litet med en gång per kvartal. Ett djärvt beslut av ett fattigt förbund i en tid när tidnings-
döden härjar, men vi vill tro att det skall lyckas. Vi har på senare tid fått många bevis på
att vår tidning läses och uppskattas. Men skall den ökade utgivningen lyckas måste vi
alla spänna oss till det yttersta.

Hiälp oss med artiklar och uppslag! Skaffa nya prenumeranter!
Sprid Vi Mänskor!
Ett Gott Nytt Är för Vi Mänskor och för oss allai



Vad kan olika befolkningsgrupper vänta sig när ett land anslu-
ter sig till EEC, socialt, ekonomiskt, kulturellt? Vad innebär det
t ex. f-ör kvinnorn a? Frägeställningen har kommit bort i den all-
n'länna debatten om EEC. Ursula Armbruster refererar här en

undersökning som giorts av den franska sociologen Evelyne
Sullerot om kvinnornas situation i EEC. Det är en svart läsning,
utan några ljuspunkter. Anne Lid6n har illustrerat.

na försökte låna ett exemplar,
rnen fick svaret från Bryssel att
rapporten var intern och att den

inte hade något intresse för dan-
skarna (!).

Till sist fick de ett tyskt ex-
emplar och översatte det. (Kvin-
ders Ehrvervsbeskaeftigelse og

problemer i EF-medlemslandene,
GMT, Rsdstromperne, Ärhus,
a,pril 1,972.)

Statistik angående
kvinnans ställning
Man har EEC-länderna emellan
inte gjort särskilt mycket för att
underlätta jämförelser av det här
slaget.

Sullerot påpekar de statistiska
vanskligheterna och det otillräck-
liga siffermaterialet. Man har först
på sistone försökt använda enhet-
liga definitioner för att underlätta
det framtida arbetet. De nationel-
la undersökningarna skiljer sig
därför mycket från EEC:s under-
sökningar.

Att undersöka kvinnans situa-
tion i EEC uppfattas fortfarancle
som en mindre viktig fråga, me-
nar Sullerot. Än är det ett pro-
blem inom parentes.

Allmänna intryck
Sullerot tar upp och beskriver
olika perioder i kvinnans liv och
de svårigheter, krav och föreskrif-

ter som hon möter i kontakten
rned yttervänlden.

Man möter den "tjänande kvin-
nan" som inte skall skapa något
r1ytt, utan endast skall vå.da och
upprätthålla, man möter :rrbeten
"med goda hjärtan" och "med
kroppens skönhet", man möter
familjemedlemmen som "bidrar"
till familjens inkornst (nålpengar).

Men alla sysselsättningar är lika
dåligt betalda.

Det går inte att skildra likhe-
terlolikheter gemensamt för alla

kvinnor i de olika länderna ef-
tersom kulturen, traditionerna och

därmed bestämmelser, normer
etc. inverkar olika på de olika
samhällena. Men det finns en iik-
het som går som en röd tråd ge-

nom alla länder. Kvinnan lever
som i en ond cirkel som är fast
rillsluten av vanor, traditioner,
värderingar och fördomar. Försö-
ker hon komma ut ur den onda
cirkeln rnöts hon av motstånd
från samhället, dvs. kyrkar-r, sta-
ten och ir-rdustrin. FIon möter erl

värld som har utformats efter eko-
nomiska prir-rciper och anpassats

till mannen. Föreskrifter och
"hjälpåtgärder" som har utarbe-
tats för hennes del hindrar och
diskriminerar henne. Man har inte
gjort några stora ansträngningar
för att nir överenskonrrnelsc mel-

KVINNAN I EEC
Vad kvinnan har att vänta vid

etr eventuellt inträde i EEC är för-
stås svårt att bedöma, men det
finns åtnrinstone två vägar att
närma sig detta problem:

o i vilken utsträckning har de

olika länderna under EEC:s 15 år
försökt att "harmonisera" olika
lagar, föreskrifter etc. för att ska-
pa erl gemensam nämnare för kvin-
norna inom EEC.

o i vilken utsträckning har kvin-
nans situation i medlemsländerna
förbättrats sedan EEC kom till.

En belysning av dessa frågor ger
cr1 uppfattning orn vilken vikt
EE,C tillmäter kvinnans problern.

Något om bakgrunden
En fransk sociolog, Evelyne Swlle-
rot,har på uppdrag av EEC utfört
en kartläggning av kvinnornas si-

tuation i de sex medlemsländerna.
Trots att råpporten utkorn redan
i juli 1.970 har den hittills varit
svår att fä rag i. Marknadssekre-
tariatet har försökt atr hemlig-
hålla den i t. ex. Danmark även
efter det att den blivit "frisläppt"
i Bryssel. T. o. m. en dansk folke-
tingmedlem hade svårt att fä tag
i ett exemplar. När hon slutligen
lyckades fä läna rapporten fick
hon göra det under förutsättning
att inte låna ut den vidare.

Aven de danska Rödstrumpor-
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Ilär är några excnrpcl:
I Belgien får en gift kvinna inte

ta arbete utan mannens tillstånd.
Arbetstidens längd är i flera län-
der längrc för mannen än för
kvinnan; även rasterna är olika.

- Nattarbete är principiellt för-
bjuder för kvinnor i alla länder
rned undantag för kvinnor i le-
dande ansvarsfull ställning och för
kvinnor som arbetar inom vård-
yrket. Arbete under jord är för-
biuder för kvinnor i alla länder.

- Bestämmelser för ogifta hand-
lar om möjligheten för arbetsgi-
varen att säga upp den som gifter
sig (Belgien, Holland). - Skatte-
rättsliga bestämmelser år i alla
E,EC-länder myckct diskrimine-
rande för den gifta kvinnan p. g. a.

sanr beskattning. - Pensionsåldern
är i Belgien och Italien lägre för
kvinnor än för män. Som en följd
därav blir pensione n lägre för
kvinnor än för män. - Moder-
skapsbestämmelser år olika från
land till land eftersom EEC:s egna
ijvercnskommelser aldrig blivit ra-
tificerade av något medlemsland.
Barnledigheten begränsas i alla
länder till 3,5 månader. Under
den tiden får kvinnorna en pro-

centuell andel av lönen som i t. ex.
Prelgien bara går upp till 60 pro-
cent. I alla läncler utom i Holland
finns ett förbud att avsked a gra-
vida kvinnor. I Belgien upphävs
detta fijrbud en månad (i Väst-
tyskland fyra. månader) efter
barnledigheten. (Vad kvinnorna
skall göra dd"refter får vi inte ve-
ta något om.) i italien skall ar-
betsgivaren med minst 30 anställ-
da kvinnor inrätta ett ålxnings-
rum eller spädbarnshem. Dettahar
till följd atr ariretsgivaren und-
viker att anställa fler an 29 kvin-
l10r'.

I princip är alla dessa föreskrif-
ter värdelösa eftersorn de både är
ogenomtänkta och kolliderar med
praktiken.

Slryddsåtg ärder och restriktio-
ner kan föranleda arbetsgivaren
att tveira att anställa kvinnan
p. g. a. risken för giftermål och
barn. Eller kvinnan själv tvekar
att förvärvsarbeta.

Man möter ofta denna motsätt-
ning mellan industrins lönsam-
hetsprinciper och vissa andra vär-
deringar sonl finns i samhället.
Samhällets värderingar säger till
kvinnan att gifta sig och få barn,
medan detta för industrin betyder
att hon blir olönsam.

EEC:S I-EDANDE
KVt N NO IDEOI46

Varfiir låter man kvinnor ar-
beta på sjukhus om natten men
inte i restaurangbranschen? Ar
nattarbete mindre farligt för nr,rn-
nen?

I alla länder finns dct före-
skrifter som förbjuder kvinnan
att syssla med farligt, ansträngan-
de och hälsofarligt arbete.

Vilken nonsens! Vem avgör vacl
som är farligt, ansträngandc och
hälsofarligt? Hur värderar rnan
hårdheten i det moderna arbetet
med ackordshets och lång arbets-
dag? Sullerot understryker vida-
re att man aldrig har försökt sko-
na kvinnans hälsa. Man kringgår
ofta dessa bestämmelser rnedeist
s. k. "tekniska hjälpmedel".

Det är alltså garnla värderingar
och fördomar som ligger i botten
på samhället. Dessa återspeglas i

och invcrkar på varje kvinnas liv.
Sullerot: "... det rör sig heh en-
kelt om direbta utslag av fördo-
?ndr nTot kvinnohönet, t'ördomar,
som i dess ot'örnuft kan mäta sig
mcd rasfördom.Ay."

Utbildning - Giftermål

- Barn
Enligt Sullerot ir det svårt för
den unga flickan att planera sin
yrkesfrarntid eftersom den är av-

Kvinnobeståndet
inorn EFC frr blivit

/rnÄr-.tcrA



hängig den osäkra faktorn
giftermål och barn. Trots detta
har förvärvskvoten för 14-19-
åringar gått tillbaka i alla länder
till förmån för viss utbildning.
Men i Västtyskland t. ex. arbetar
dubbelt så många flickor mellan
1,4-19 år som pojkar. Detta ty-
der på mannens längre och mera
omfattande skol- och yrkesutbild-
ning. Flickor rar ofta efter obli-
gatoriska skolgången ett arbete i
väntan på äktenskap. (Holland,
Västtyskland.) Även på universi-
teten finns det flera män än kvin-
nof.

Män och kvinnor väljer olika
skolor, olika yrkeslinjer. Det är
friga om en massiv "feminisering"
inom vissa arbeten, vissa yrken,
vissa industrigrenar. Men vad som
anses vara typiskt manligt och ty-
piskt kvinnligt är olika i de olika
länderna. (E*. läraryrken, yrken
inom hotell- och restaurangnä-
ringar.)

Den genomsnittliga äktenskaps-
åldern sjunker i alla EEC-länder.
I regel får kvinnan barn i början
av äktenskapet. Först efter två
eller tre barn använder hon pre-
ventivmedel. Födelsetalen är för-
hållandevis låga i EEC-länderna.
Trots den negativa bedömningen
av den gifta förvärvsarbe't.an-
de kvinnan ökar deras antal. Den
bäst utbildade och bäst kvalifice-
rade kvinnan går snabbast tillba-
ka till arbetet.

Men kvinnan får mycket odll-
räcklig hjälp med barnpassningen
inom EEC. Det har inte gjorts
någonting för att undanröja det-
ta problem varken angående dag-
hemmens antal eller dess pedago-
gik. Här visas tydligast kvinnans
motsägelsefulla situation. Ä ena

sidan ger det kvinnan status att
ha barn, ä andra sidan har hon
som mor ingen chans på arbets-

Så bär rnycket lägre, räknat i procent,
manslönerna i några EECJänder.

platsen. Familjefadern f år alltid
anställning i tävlan med en gift
mor. Hon blir först uppsagd. Ef-
tersom hon från början har säm-

re utbildning och förlorat några
arbetsår genom att Yara hemma,
klassificeras hon lägre även gent-
emot sina ogifta och barnlösa kol-
leger. Arbetsmarknadens krav är
produktivitet och lönsamhet; pri-
vatlivet skall hållas utanför
och barn är en del av privatlivet.
Daghemmens antal, deras före-
skrifter och regler, ekonomi och
huvudman (stat, kommun, kyrka,
privatperson, arbetsgivare) är oli-
ka från land till land. Det är svårt
att göra en jämförelse inom EEC.
Men bristen på daghem och fri-
tidshem är katastrofal i alla med-
lemsländer.

Den förvärvsarbetande
kvinnan
Antalet förvärvsarbetande kvin-
nor fördelar sig olika i olika län-
der, beroende på region, indu-
strins lokalisering m. m. (i mot-
sars till mannen). I alla länder
finner man de flesta kvinnorna
inom servicsesektorn. Förutom
servicenäringen återfinns kvinnor-
na i tobaks-, textil-, beklädnads-
och skoindustrin. Enligt Sullerot
beror det på kvinnans "underläg-
senhet i muskelkraft" och hen-
nes "överlägsenhet i fingerfärdig-
het".

Bland de förvärvsarbetande
kvinnorna är andelen kvinnor sys-

selsatta i industrin ungefär lika
inom EEC. Kvinnornas andel i
industrin w alla de i industrin ar-
betande är ca 20 procent i alle
länder.

Kvinnornas förvärvskvot i ett
område beror på förekomsten av
industri, arten av industri och ar-
betsgivarens och arbetarnas in-
ställning till anställda kvinnor.

ligger bpinnolönerna i förhållande tilL

Antalet yrkesutbildade arbeter-
skor är i alla länder i minoritet (i
motsats till yrkesutbildade arbe-
tare). Ju yngre kvinnorna är desto
bättre yrkesutbildade är de. Dess-
utom är de som varit längst an-
ställda inom ett visst område ock-
så de bäst utbildade.

Kvinnan som har varit tvungen
att, vara hemma under den tid
hon inte kunde få hjälp med barn-
passning, blir därmed från början
utslagen. Bara kvinnor mellan 20

och 30 år räknas till "den goda

arbetskraften". Men att ha yrkes-
utbildning ger kvinnen bara en

viss garanti. FIon diskrimineras
fortfarande på arbetsplatsen i sin
yrkesutövning. Mannen definieras
genom sitt arbete, kvinnan genom
äktenskap och moderskap; hen-
nes arbete f&r alltid en under-
ordnad ställning.

Den högsta procentuella ande-
len yrkesutbildade arbeterskor
finner man i de industrigrenar där
kvinnorna dominerar (beklädning,
skoindustrin). Där är investering-
en i utrustning lägst, lönen dr Iåg-
re. Industrier med dyt utrust-
ning investerar mycket litet i den

kvinnliga arbetskraftens yrkesut-
bildning. Detta förklarar tillbaka-
gången av anställda kvinnor i tex-
tilindustrin, där yrkesutbildad
manlig personal anställdes i takt
med att denna industri utrustades
med bättre och dyrare maskiner.

Inom nägra andra yrken år
kvinnans antal sä här:

I Tyskland finns 1,2 procent
kvinnor i högre tjänst. På

ingenjörsområdet ligger Frankrike
i spetsen med 3,6 procent (1968).

- 48,4 procent av alla apoteka-
re i Frankrike är kvinnor. - En-
dast inom ett område är kvinnor
verkligen högt representerade,
nämligen läraryrket. Men i alla
länder utom i Frankrike återfinns
de flesta kvinnor i grundskolan.
På högre läroanstalter finns kvin-
norna mera sällan.

Lön
De arbetande kvinnorna är i alla
länder och i alla yrkesgrenar säm-
re betalda än männen. Kvinnan
är en slags underproletariat och
används som lönebroms, skillna-
der beror på förvärvsgren.P9W99
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Löneskillnader mellan man och
kvinna är inte lika i de olika län-
derna. "Det fanns otvivelaktigt
en skillnad i olikheterna. En sam-
manslutning som EE,C kunde inte
bortse från detta problem utan
att (åtminstone i början) otillbör-
ligt gynna dem, solrr betalat
kvinnorna de lägsta lönerna. Det
skulle föra de länder, som prakti-
serade en större jämlikhet, in i en
vansklig konkurrenssituation, vil-
ket var oacceptabelt."

Flertalet kvinnor koncentreras
i de lägre inkomstgrupperna. Ju
högre man kommer i inkomst
desto farre kvinnor finner man.
"I de industrier där det finns till
övervägande del kvinnor når lö-
nen för yrkesutbildade kvinnor
inte ens upp till samma lönenivå
som de icke-yrkesutbildade män
i de industrier, där männen är i
majoritet."

Faktorer som påverkar löne-
skillnaderna är:

1. Koncentrationen av den
kvinnliga arbetskraften i de tra-
ditionella och därmed sämst be-
talda yrkesgrenarna.

2. Kvinnans dåliga yrkesutbild-
ning.

3. Arbetsfrånvaro p. g. a. gra-
viditet, barn.

4. Efrcrfrägan på arbete är stör-
re än utbudet för kvinnor.

5. Företagets storlek.
6. Kvinnans ålder.
7. Anställningstid.
8. Kvinnans kortare drg- och

veckoarbetstid.
9. Lönesättning (ackord m. m.).
10. Prövningstid; hennes dåliga

representation inom ansvarsfulla
tjänster.

Några exempel:

I Frankrike nådde genomsnitts-
lönen för expediter och kvinnliga
anställda i mindre företag inte ens
upp till 60 procenr av genom-
snittslönen för mannen i samma
grupp.

De största löneskillnaderna
finns i Luxemburg och Holland.

Beträffande utvecklingen av
kvinnolönerna kan man förutsäga
att lönen kommer att sriga - om
än långsamt - i de länder där lö-
neskillnaderna är störst. Men ut-

Ewropa-tjwren i clubbel upplaga väger, leztinnans två rollcr mot aarandra.

vecklingen stannar upp vid ca 80
procent av mannens lön. Detta
sprider sig från det ena landet till
det andra. Alltså en stabilisering
av diskrimineringen.

Artikel 119 i Romfördrager om
lika lön för lika arbete (som inte
är ratificerad i Holland) är långt
ifrån uppfylld och kan lätt sättas
ur kraft genom de nationella för-
fattningarna. Dessutom finns oli-
ka tariffkontrakt med skillnader
i lön mellan man och kvinna el-
ler också arbetar kvinnan utan
kontrakt. Man värderar olika jobb
olika, använder juridiska knep el-
ler överenskommelser för att klas-
sificera kvinnoarbete till de lägre
löneklasserna. Man tenderar mot
en harmonisering mellan länderna
av icke-jämlikhet mellan lönen.
För arbetsgivaren är den kvinn-
liga arbetskraften en intressant re-
servoar så länge den förblir bil-
lig p. g. a. sina speciella svagheter.

Några allmänna tendenser:
Det samlade antalet förvärvs-

arbetande kvinnor har gått till-
baka i fyra av medlemsländerna
(Frankrike uppvisar en måttlig
ökning). Mest oroväckande är si-
tuationen i Italien. Förvärvsinten-
siteten bland unga kvinnor där
blir allt lägre.

Kvinnans bättre utbildning ger
ännu inget resultat. P. g. a. den
manliga arbetslösheten år det
hopplöst för kvinnor att få ar-
bete.

Ä andra sidan är behovet av ar-

betskraft i några EEC-länder så

stort att man importerar arbets-
kraft med dålig lön, flyttning,
eländiga bostäder och mänskliga,
sociala, ekonomiska problem som
följd.

Avslutande kommentar
Rapporten är en viktig och in-
formativ läsning om kvinnans si-
ruarion i EEC. Men den bör läsas

kritiskt.
Här år några svaga punkter

som Rodstrumporna påpekar i sin
inledning:
o det ornfattande statistiska lna-
terialet presenteras utan nödvän-
diga analyser och med nödtorf-
tiga förklaringar. Sullerot är själv
medveten om detta men anser att
det skulle ha belastat ( !) rappor-
ten onödigt mycket och att det
också av taktiskt-politiska skäl
var olämpligt, en förklaring man
knappast kan godta.
o I de analyser som finns under-
låter hon att sätta in fakta i ett
helhetssammanhang och därför
kommer Sullerots slutsatser atr stå
för sig själva, utan grund.
o rapporten är ett beställnings-
verk. Visserligen har Sullerot inte
skönmålat verkligheten men hen-
nes föreställningar om hur fram-
tiden ska bli är naiva. Hon söker
hela tiden EEC-vänliga lösningar
och kompromisser inom kapita-
lismens ramar och angriper aldrig
det ekonomiska systemet. För

Forts. på sid. 10
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NEJ TILL EEC!
o Hon är knappt fyrtio år. Ilor i
Norrbotten. Barnen är stora och
bor på annan ort. Förgäves har
hon sökt arbete under flera är.
Hon och de andra kvinnorna på
orten bevakar noggrant varje
förändring i läget på Domus. Kan-
ske någon slutar.
C)fta pratar hon om hur skönt
clet vore att försörja sei själv
stå på egna ben och ha arbets-
kamrater.
o Hon ar 26 år och bor i en mel-
lansvensk stad. Ensamstående med
två barn i förskoleåtdern. Under
ctt år har hon suttit i sin förorts-
lägenhet och levt på socialbidrag.
Hon vill gärna arbeta, men kom-
munen har slut på familjedaghem
och barndaghem. Hon kan inte gå

tillbaka till sitt affärsiobb heller.
Där slutar hon ibland ä:ta på
kvällen.
o Hon är lite under fyrtio år. Bor
iVästerbotten på gården som man-
nen tog över. För ett par är sedan

gick det inte längre ekonomiskt
med iordbruket. Mannen fick
AMS-omskolning och jobb på så-

gen tre mil längre bort. Sedan

dess har hon haft fem kor, två
grisar och ett par fär som arbete.
Slåttern har de klarat av tillsam-
mans med släkten under hans se-

mester. Men nu ska miölkhämt-
ningarna dras in. Då måste korna
slaktas. Då får hon sitta där och se

åkrarna växa igen.
o Hon år 28 år idag och bor i
Stockholmsförort. Fick barn tidigt
och har varit hemma och skött
odm. Mannen går på sjön så hon
har varit ensem mycket, men
trivts med barn och dagbarn. Men
under de senaste åren har hon
längtat efter ett arbete. Oron in-
för det svåra i att få ett iobb när
barnen börjat skolan har förpestat
rnånga av hennes dagar.
o Hon är 26 år, ensamstående
nred treårig dotter. Hon bor i
Tensta och arbetar pä kontor inne
i stan. Varje morgon stiger hon
upp klockan fem för att hinna
vara på jobbet kvart i åtta.

När hon klarat av den långa re-
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san hem efter jobbet och hämtat
flickan är klockan kvart i sex.
Hon trivs med jobbet och arbets-
kamraterna men år så trött på
kvällarna. Hon skulle gärna vilja
vara aktiv på något sätt och dess-
Lrtom gå på språkkurs. Fackfiir-
eningsmöte har hon varit på en
gång - då hennes mamma son-l

bor i motsatt ända av stan passa-
de flickan.

Så ser situationen ut för några
lrvinnor j^g känner dct är
släkt, bekanta och vänner.

Deras situation kan sättas nrot
etr citat från "Kvinnoaktionen
mot norskt EEC" (Oslo, sept.72)

- Vår främsta paroll i kampen
rnot EEC har varit Rätt till ar-
bete. Kring den har kvinnor från
fabriker, skolor, sjukhus och kon-
tor kunnat samlas lika fast som
någonsin fiskarkvinnorna från
Nordnorge. Kvinnor har vetat att
ett medlemskap i EEC står i klar
motsättning till kvinnans rätt till
arbete."

I Sverige har nu regeringen un-
dertecknat ett frihandelsavtal som
är utvecklingsbart. Riksdagen har
ännu inte godkänt avtalet.

Samtidigt har vi en lågkonjunk-
tur som vi ännu inte sett slutet
på denna gång och som kommer
att följas av flera.

Det är dags att den progressiva
kvinnorörelsen på allvar gör upp
med den dåligt genomtänkta linje
som vissa kamrater, bl a Kajsa
Ohrlander, under lång tid fram-
fört.

Kajsa har, åtminstone utåt, fun-
nit det viktigast art :.:.la om kapi-
talets intresse av att kvinnan ar-
betar än de krav som kvinnan
själv ställer i förhållande till ar-
betet. Kajsa har också hävdat att
det främst är välutbildade kvin-
nor sonl har ett intresse av att
kärnpa för rätten att arbeta
tvärtom visar hela 19OO-talets hi-
storia att det är arbetarkvinnorna
sorn rest kravet.

Familjens realinkomstsänkning
har felaktigt satts i motsättning
till kvinnans RÄTT till arbete.

I(aj:;a tycks ha utgätt ifrån att dc
flesta kvinnor livet igenom bor
tillsamnrans med en man som ar-
betar.

.f a, felaktighetcrna hopar sig.
Men visst stämmer clet att dcn

arbetande kvinnan får en omänsk-
Iigt tung arbetsbörda. Föruton.r
barn, hushållsarbetc och arbetc
ska hon klarrr de allt lär-rgrc resor-
na till arbetsplatsen.

Dct är ingen tillfällighet att ba-
ra !,N procent av LO-ombuden
är kvinnor.

Vi måste koppla kravct på
"K vinnans rätt till arbete" mcd
"Sex timmars arbetsdag för män
ocl-r krrinnor" och "Fackmöten
under betald arbetstid."

Rätten till arbete har för den
progressiva kvinnorörelsen alltid
varit kopplad till kravet på dag-
hem. Och visst har det genom
kvinnornas kamp byggts daghem.
Men idag trnder knapra budgct-
tider skär kommunerna ner pä
daghcn'rrnen och urholkar alltmer
daghemmens målsättning. Så har
EN förskolelärarc på cn söderdag-
hem i Stockholm ensam hand om
sjutton barn på cftermiddagarna.

Kravct på fler daghem måstc
alltid kopplas till "Bättre dtg-
hem." Annars kommer vi att få
kapitalintensiva broilerfabriker till
våra barn.

"Fri abort" är en grundläggan-
de rättighet för kvinnan. Men li-
ka viktig är kvinnans "rätt att
föda barn".

Alla kär-rner till clen förnedran-
de behandling som en arbetssö-
kandc kvinna utsätts för:

- Har ni barn? . . . Nähä. . .

Och blicken glider misstänk-
samt ner mot kvinnans magc.
Blicken är bara upptakten till en
arbetssituation där kvinnan gång
på gång tvingas förneka att hon
är J<vinna, med rått att föda barn.

I)et är viktigt och brådskandc
att vi nu alla tillsammans deltar
i Nej till EEC-arbetet och krävcr
folkomröstning i EEC-frågan och
atr vi hårt försvarar kvinnans rätt
till arbete, samtidigt som vi
fijr ut dc krav som är nödvändiga
för att kvinnan överhuvudtaget
ska ha RÄTTEN att arbeta.

Margareta Garpe



Gördetdu
längetänkt...
Se överdina
ftlrsäkringar!
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Sara Lidman:

USA UT UR VIETNAM!
Tql vid Vietnqmdemonstrqtion i Stockholm 3 oktober

Kamrater!
Vid hemkomsten bläddrar man
snabbt igenom de senaste veckor-
nas Dagens Nyheter. Den störst
uppslagna nyheten år kapardra-
mat i Malmö. Ovre halvan av för-
sta sidan den 16 september upp-
tas av en SAS DC9 och bildtex-
ten lyder: "De nittio människorna
ombord på det kapade planet fick
uppleva timme efter timme a\r

skräck och ovisshet." Vidare lä-
ser vi Palmes kommunik6: "Vi
kommer att göra vårt yttersta för
att värna livet på de här männi-
skorna som kommit i vägen för
flygkaparna."

Nej, jag citerar inte detta för
att, vara ironisk. En enda timme
av skräck och ovisshet är något
f ruktansvärt.

"En värld år varje människa."
Ja. Hela världen - gånger nit-
tio \rar i fara på Bulltofta.
Det var medmänskligt och allde-
les juste att alla som kände till
detta dödliga hot gjorde sitt yt-
tersta för att avvårja det.

Vietnam har idag en befolkning
av 40 miljoner människor. Större

delen av detta antal befinner sig i
det tillstånd som DN så målande
beskrev med "timme efter timme
av skräck och ovisshet". Många
fler än nittio dödas varje d"g.
Och hundratals såras, blir invali-
der för livet. Tusentals mister an-
höriga. Men var är den omvärld
som säger "vi kommer att göra
vårt yttersta för att värna livet
på Vietnams människor som kom-
mit i vägen för luftpiraterna från
USA"?

I samma Dagens Nyheter står
det att FN-chefen efterlyser kraft-
tag mot luftpirater. Waldheim sa

atr han själv päyrkat "att FN-
församlingen som särskilt ärende
skall ta upp frågan hur man skall
kunna förebygga terrorism och
andra former av våld som hotar
oskyldiga människors liv och även-
ryrar grundläggande fri- och rät-
tigheter".

Det ohyggliga år atr, detra i och
för sig humana uttalande blir ett
direkt legaliserande av USA:s
överfall på Vietnams folk.

Teruorism, det är att, kapa ett
flygplan i Europa med vita passa-

gerare. Trehundra bombräder mot
trehundra byar i Vietnam - det
kallas inte terrorism. Det kallas
tl S A :s insatser eller fly gunderstöd.

Våld som hotar oskyldiga män-
niskors liv - så heter det bara
om hot mot vita resenärer. En ut-
bombad skola i Nordvietnam det
kommer inte i kategorin oskyldiga
människors liv. Där heter det helt
snyggt USA:s engagemdng i Viet-
nom. När Waldheim tar till de sto-
ra orden om flygkapningens offer
i Europa men aldrig använder sam-
ma uttryck om Vietnams folk så

blir följden att han förringar viet-
namesernas grundläggande fri- och
rättigheter. Han nämner dem icke.
Han ifrågasätter deras rättigheter
genom att. tiga när dessa rättighe-
ter kränkes.

Nittio människor i fara är hela
ztärlden gånger nittio och något
oerhört. Men 40 miljoner männi-
skor i Vietnam är icke mindre än
90 personer i Europa. Jag uppre-
par. 40 MILJONER MÄNNI-
SKOR I VIETNAM ÄR ICKE
MINDRE ÄN NITTIO MÄNNI-
SKOR I EUROPA.

Kvinnqn i EEC

Forts. från sid. 7

Sullerot är målet lika lön och att
kvinnan ska bli konkurrenskraf-
tig med mannen. Lösningen är att
kvinnorna ska tränga in i alla för-
värvsgrenar och utföra samma
jobb som männen.

o det saknas förklaringar på hur
samhälleliga lagar inverkar på
kvinnans ställning. "Rapporten
bidrar inte till att utveckla kvin-
nans egen förståelse av förutsätt-
ningarna för hennes kamp och
därför inte heller något om hur
denna kamp ska föras." - "\r[s6l
kvindebevaegelsen mod EF
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skaerp klassekampen!"
Man kan också påpeka några

andra svagheter i rapporten. T. ex.

faller Sullerot in i en känslosam-
het för kvinnorna och kopplar
hela tiden kvinnor och barn utan
att där räkna med männen. Eller
hon prop agerar för blandade sko-
lor - men hon säger inget om
hur dessa skolor ska se ut. Eller
blundar hon för det behov indu-
strin har av den lågavlönade
kvinnliga arbetskraften och 

^ttkvinnoindusrrierna därför lokali-
seras där billig kvinnokraft finns.

Men kritiken mot Sullerots rap-
port ska inte skymma det faktum
att der är viktigt att detta statis-

tiska material samlats - till det
behövs resurser som knappast en

kritisk kvinnorörelse har. Att Sul-
lerot sedan är rädd att dra kon-
sekvenserna av det hon säger gör
kanske inte så mycket - de kon-
sekvenserna kan andra dra. Det
gäller att vi gör det.

Sammanfattningsvis kan tn?n
konstatera att rapporten inte ger
några belägg för att EEC skulle
ha en målmedveten förbättring av
kvinnans situation p3, sitt pro-
gram. Under EEC:s 15-åriga exi-
stens har inga väsentliga föränd-
ringar skett och ingenting tyder
på att så kommer att ske i fram-
tiden.



Behöver det sägas. Skarnligt nog
behöver det sägas efter det sätt
varpå nyheter presenteras i denna
del av världen.

Kanske har vi som demonsrre-
rar för Vietnam i några är varit.
alltför abstrakta i vår sakfram-
ställning. Argumenterar för myc-
l<et i siffror och för lite nred in-
levelsen som vapen. Vi har talat
om kulsplitterbomben - de olika
typerna fram till dagens modell
i plast. Men blyghet eller fruktan
att framstå som sentimentala har
avhållit oss från art försök a fatta
hur det år att få sådana splitter i
sig.

Jag såg en familj på en byakli-
nik, far och fyra barn som råkat
ut för en svärm av kulsplitter.
Modern var död. Ingen ay de
överlevande hade något srorr syn-
ligt sår. Bara nägra små klo-mär-
ken. Men de var alla som i ett
skruvstäd av smärta. En pojke var
fem år. Han satt i knä på sin far.
Båda i samma vånda. Läkaren
trodde att pojken hade sex eller
sju spiitter i sig. Men omöjliga att
lokalisera och alltså omöjliga att
operera bort. Denna femåring kan
bara sitta och känna hur kulorna
gnager, genom blodkärl och ner-
ver och fibrer - hur de sakta äter
sig genom hans kroup till en år
barmhärtig nog att tränga in i
hans hjårta. Det kan dröja ett
halvår. Och varje sekund av den-
na tid måste han genomlida. Så
att denna gosse vid 5rlz års ålder
kommer afi, ha haft err mycket
långt liv. ,Ffans torra gråt .var
redan en gammal mans.

Alla större fabriker har nu sla-
gits ut i Nordvietnam. Men viet-
namesernas energi ar outtröttlig.
De bygger nya små verkstäder
överallt på landsbygden. Jag såg
en textilfabrik i en by, inrymd i
låtta bambulokaler med tak av
paimblad. Stora packar av finaste
bomullsväv fraktades därifrån med
buffelkärror. När fflar1 ser denna
livsvilja, denna uppfinningsrike-
dom förstår man art de aldrig
kan besegras.

Men luftpiraterna från USA
med sin elektroniska urrusrning le-
tar systematiskr efter varje till-
stymmelse till verkstad. En dng

såg jag ett bombanfall på en halv-
mils håll. Målet för den räden
var en liten risskalningsfabrik n-red

trettio anställda.
Ett annat uppenbart bombmål

för USA är undervisningsväsendet.
Nästan varje dag år det rapporter
orn skolor av olika slag som träf-
fats. En dag besökte jag en lärar-
högskola som evakuerats från sta-
den och nu hade elevbostäder och
klassrum i landsbygdens traditio-
nella bambuhyddor. Denna skola
hade fungerat, ett halvår och und-
gått bombningar. Men hur länge
till? Tre km ifrån fanns en liknarr-
de anläggning, en teknisk högsko-
la i bambu.

Samma dag som jag besökte lä-
rarhögskolan dånade marken av
ett bombanfall. Och efter några
timmar fick vi yeta att den tek-
niska högskolan träffats och arr
många studenter dödats. Alltså står
också lärarhögskolan i tur. Nixon
tål inte att någon undervisning
pågår i Nordvinetnam "allt
det som stärker befolkningens vil-
ia att göra motstånd" - som det
heter i Pentagons definition orl
militära måI.

Nixon talar om USA:s heder.
Så bottenlöst djupt har USA sjun-
kit att det har en presidenr som
kallar det heder att kunna j^g
ett folk från luften, sarga, jaga,
smäda. Heder för Nixon det år
att ha en vetenskap som kan fram-
ställa särskilda chockbomber
concussion bombs som förin-
tar allt bräckligt - hus byggda av
bambu - barn som ännu har en
vek benstomme. Även om de är i
skyddsrum dör barnen av denna
bomb - så stark är tryckvågen.

Varenda bro i Nordvietnam har
bombats tio gånger, några upp till
fyrtio gånger. Och varje bro re-
pareras omedelbart. De särter en
heder i att hålla trafiken uppe, arr
hålla sig själva uppe, moder, li-
vet, tron på en bättre r'ärld. De
säger: detta är vårt land. Och vi
tänker stanna här. Vi har rd.tt att
leva här. Vi respekterar andra
folks rätt att leva. Men vi respek-
terar ocksä vär egen rätt. Varför
ska vi tigga om nåd - när vi har
ratt.

Omvärlden ver vad viername-

serna lnenar med heder. Vi har sett
deras sammanhållning, deras oför-
likneliga motståndskraft, deras
storsinta hållning mot de nedskjut-
rra luftpiraterna.

Vi vet också vad Nixon menar
med heder: Mördarens ansikte.

Och vad anser västerlandet med
heder: Är det att säga neutral tio
gånger om dagen?

Det är sant att Nixon bedriver
en psykologisk krigföring mor Eu-
ropa som är minst lika utstuderad
som hans elektroniska krigföring
i Indokina. Och det är sant att
Nixon har hejdukar i Europa som
är skickligare än han när det gäl-
ler att försvara USA:s krig. Och
likväl: Samtidens människor vet
nu ändå tillräckligt för att ta ställ-
ning. Nixon måste fördömas. Viet-
nams folk måste fä ert starkare
stöd av världens folk än hittills.

Just innan jn1 gick till detta
möte fick jo1 höra nyheten arr
borgmästarna i alla Nordvietnams
utbornbade städer sänt en vädjan
till världens folk atr protesrera
rnot den folkutrotning sorn USA
begår i Vietnam. De utsänder en
r'ädjan som om de ännu trodde
att omvärlden består av levande
medmänniskor. I Vietnarn har de
så höga tankar om oss - de tror
att vi är som folk, att vi ska rea-
gera som folk, att vi ska stå upp
och göra allt för att hejda denna
USA:s människoslakt. Kamrater,
vi måste leva upp till denna till-
tro, vi måste bli mera uppfinnings-
rika när det gäller att skapa opi-
nion för Vietnams folk och mot
USA:s terroL.

För dagen bara detta: Vi måste
visa regeringen att den har folkets
stöd för ett omedelbart avbryran-
de av varje förbindelse med knark-
juntan Thieu i Saigon. Visa arr
svenska regeringen har folkets stöd
för ett snarligt erkännande av pro-
visoriska revolutionära regeringen
i Sydvietnam. Folkers sröd för ett
ökat bistånd till Nordvietnam och
FNL. Folkets stöd för varje initia-
tiv som regeringen kan ta afi fä
andra regeringar i Norden och det
övriga Europa att fördöma USA
och kräva USA ur ur Vietnam.
Nu. Genast. Så sant vi vill kallas
människor.
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Den positiva stadsmiliön med dess blandning av människor är
snalt ett minne blott. Chockhyror och kontorisering tömmer
innerstäderna på "vanligt" folk. Landsbygden isoleras gen_om

centraliseringen. Kvar blir förstadsgetton, segregerade Fg-
stadsområden, glesbygdsmisär. Att bro bra och någorlunda bil-
tigt är snart ett stort privilegiut.-Yu{ g-o.r .qgn? Anpassar sig
hält enkelt? Nej, upp tlll kamp! Katia Wald{n diskuterar bo'
stadspotitik med utgångspunkt från fyra nyutkomna böcker.

ker vi räkna fram kalkyler för
detta alternativ.

*
Den andra bilden är hämtad från
en bergslagsbygd mellan slätt och
skog. Dit har en ung familj flyt-
tat, med fyra barn åldern 5-74
&r. Allt eller nästan allt
återstår att göra i huset, tomten
är stor men måste röjas. Familjen
kan se fram mot år av härt ar-
bete, antagligen också tillfreds-
ställande eftersom de själva valt
denna livsform. Båda föråIdrarna
år socialt verksamma, men fiu:
märker man, knyts deras största
engagemang till det egna hemmet,
den miljö de skapar tillsammans
för sig och sina barn.

*
Jag ser mig omkring bland hyres-
gästerna ftln36:an, 38:an och 40.

Mest är det vi från gathusen som

har samlats. Vi representerar -
och fullföljer därmed en gammal
tradition - ett slags överklass i
förhållande till dem som bor i
gårdshusen. Eller kanske riktiga-
re: en bred representation av be-
greppet medelklass. Här finns
nägra konstnärer och konsthant-
verkare, en journalist och TV-
man, en museitjänsteman, en bib-
liotekarie, en f. d. kamrer. Flera
är verksamma inom vårdsektorn:
en sjukhuseassistent, en socialassi-
stent, två sjuksköterskor.

De flesta av vira grannar i
gårdshusen är inte med, ännu. Men
vi hoppas få med dem, vi känner
dem och vet deras villkor. Utom
portvakten bor i gårdshusen två
grekiska och en bulgarisk familj
(d. städar våra kontor), några

pensionärer, svenska socialfall med
rätt äventyrlig livsföring. Några
ungdomar som hela tiden omta-
las som "hippies". Möjligen år
det en storfamilj.

Medan jag lyssnar betraktar jag

dem och undrar över vad i^g
ser. Än så länge är vi ett tvärsnitt
av en stadsbefolkning, ett mikro-
kosmos och en ögonblicksbild av

vad som händer just nu i Sve-

rige. Vi är fortfarande en bland-
ning av unga och gamla, av olika
yrken och samhällsnivåer. Vi kän-
ner varandra och hälsar pä' var-
andra när vi möts. Gemensamt
har vi vår miljö och vår vilja att
kämpa för den.

Men om våra försök misslyckas

- vad händer då?

Jag ser på varje ansikte och
försöker föreställa mig vår fram-
tid. Den år inte längre gemen-
sam. TV-mannen och hans fru,
som är arbetsterapeut pä en skYd-
dad verkstad, kan säkert flytta till
Bromma eller Lidingö, om de vill.
För två andra, litet äldre familjer
ligger kanske Djursholm närma-
re. Sjukhusassistenten med sin so-

cialarberande fru har sitt föräld-
rahem på Ingarö, konstnären och
konsthantverkaren år låtta att fö-
reställa sig i ett stort rött hus På
landet eller kanske i ett kollektiv.
Själv kan j^g åtminstone teore-
tiskt vålja mellan Lidingö och
Skärholmen.

Och de övriga? För gårdsfol-
kets del finns väl knappast något
val: Tensta, Rinkeby, Tyresö.
Några flyttas kanske till de socia-
la ghetton som har bildats i t. ex.

Bostadspolitik - för vem?
Vi, hyresgäster i tre sekelskiftes-
hus på Kungsholmen, har samlats

för att diskutera vår framtid. Hu-
sen är i stort sett kvar på sekel-

skiftesstandard, men många av hy-
resgästerna har själva restaurerat
sina våningar, satt in olika värme-
system, vattenuppvärmning, i nå-
got fall badrum. Länge förvaltades
husen av ett försäkringsbolag,
Men 1968 såldes de till en privat
byggmästare, antagligen i riv-
ningssyfte. Men det är inte längre
lika lätt att fä rivningstillstånd.
Så husen har stått kvar, i stort
sett oreparerade sedan 70 är.

Så slopades hyresregleringen,
ett beslut som satte hela hyres-
marknaden i gungning. Vad som

nu närmast intresserar vården är
en topprenovering av husen, med
bl. a. indragning av hiss, och en

tre i fyra, gånger fördubblad hyra'
Vad som intresserar oss är en re-
novering aY lägenheterna pä en

måttlig standard. För tillfället har
förhandlin garna strandat och i
väntan pä nya har vi alltså sam-

lats för att se vad vi själva kan

göra.

Någon har kommit upP med

förslaget att vi skulle gå samman

i en bostadsrättsförening, med ge-

mensam fond för de allmänna upp-
rustningarna och valfri standard
för varje hyresgäst. Så har man
gjort i ett hus längre nedåt gatan
och en ung arkitekt har berättat
för oss om dessa hyresgästers lång-
dragna men så småningom fram-
gångsrika förhandlingar med hy-
resvärden. Någon har tagit fram
fakta om våra hus och nu försö-
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Aspudden och Hjorthagen. Någ-
ra eY de unga lyckas kanske leta
upp ett rivningshus som fått an-
stånd ännu en tid.

Kommer vi att ses mera? Jo,
de av oss som är socialt aktiva
kommer afi. göra sina besök på
arbetets vägnar i Tensta och Rin-
keby. Men vi andra? Kommer
det att finnas någon anledning
för oss att hålla kontakt när vi
hamnat i var sitt ytterområde, i
norr eller söder, beroende på om
vi har pengar eller ej. Vi lever
inte längre i samma miljö. Av-
ståndet mellan oss är längre än de
geografiska kilometrarna. Den so-
ciala skiktningen är ett faktum på
ett helt annat sätr än i vårt gathus
och vårt gårdshus.

Och vilka bor i "vår" miliö?
De som har råd am betala för
innerstadens komfort och för en
hög standard. Vilka är det? Af-
färsmän, högre tjänstemän, arki-
tekter, välbetalda konstnärer? Det
vore intressant med en sociolo-
gisk undersökning på de nyinflyt-
tade i stadskärnan.

*
Det slår mig att, som vi sitter
här, representerar vi något som
var bra och fint i stadsmiljön. I
drg år ordet stad närmasr etr
skällsord, förbundet med avgaser,
buller, ohälsosam miljö, kanske
slum.

Men staden kan också vara nä-
got annat. För en rid sedan läste
j^g Per Hallströms En Stock-
holmshistoria. Miljön .var helt
igenkännlig, trots att nästan hund-
ra är har gått sedan den tid Hall-
ström skildrar. Då bodde polska
judar och ryssar i gårdshusen. Det
var ett annat, på en gång rikare
och f.*tigare liv, och en långt
större sammanblandning av de
enskilda människoödena.

Ändå är grundstrukturen den-
samma. Staden fyller sin uppgifr
som mötesplats och smältgryta.
På ett reducerat plan fungerar den
fortfarande. Här konfronteras oli-
ka socialgrupper med varandra
uran alltför hårt tryck. Utlän-
ningar kan lirct lrrrrr-t slussas
in i en ny miljö, barn och gamla
ser varandra (i Tyresö är 3,5 pro-
cent av befolkningen över 50 år).

Så här wppfattar
några barn staden
ocb landet. Från
utställningcn
"Rädda vår rnil-
jö!". .Se vidare
sid. 24-2t.

I halvslummen finns en viss to-
lerans. Fyllona blir inte längre li-
ka avskräckande när man ser dem
dagligen, det finns ett ölfik där
de är välkomna. Mitt i nedslit-
ningen är detta en ganska mjuk
och rätt vänlig miljö. Här finns
en trött acceptans av de avvikan-
de, de gamla, de sjuka, de utslag-
na. De är inte isolerade.

*
Stadsromantik? Landsbygdsro-
mantik? Kanske, men också en
spegling i en skärva av vad som
utspelas just nu, överallt i Sve-
rige.

Vi har fätt rapporter om det.
Fyra rått nyutkomna böcker be-
rättar om hur det ser ut när
sprängningen är fullbordad och vi

- en del av oss - har kastats ut
till de förorter som också blir
den nya generationens uppväxt-
miljö.

Fallet Rosengård
Rosengård är ett nybyggt område
strax utanför Malmö centrum,
med 20.000 invånare, snarr 25.000.
Tvärs genom området går en 60
m bred genomfartsled, ovanför
ligger en så gott som konstant

bullermatt^ av jetplanen från och
till Bulltofta. I Rosengård bor
framför allt arbetare och lägre
tjänstemän. Många har kommit
från andra landsdelar och län-
der. Tre byggherrar har byggt
Rosengård: Malmö Kommunala
Bostads AB, HSB, Malmö Bygg-
mästare Gemensamma Bygg AB.
På en del av området, "Kinesiska
muren" i nordost, har de tre
byggherrarna gått samman och
uppfört 3-, 6-, 9-våningshus och
ett höghus med sexton våningar.

Det är finast och dyrasr att bo
i de privata byggherrarnas hus
och i HSB:s, och där bor bättre
folk. lz procenr av dem har hög-
re utbildning och en genomsnitts-
inkomst omkring 25.000 kr mot
MKB-boarnas 17.200. 30 pro-
cent i MKB-husen raxerar för en
inkomst under 10.000 och var
tredje familj dvs. ca 500
får också socialhjälp i någon form.
MKB-borna är också barnrikare,
de äter sämre, har sämre fysisk
kondition.

Det finns ca 5 000 barn i barn-
stugeålder i Rosengård, sex barn-
stugor med plats f.ar 4ts barn och
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335 dagmammor. Rosengård toP-
par brottsstatistiken i Malmö.

Vad Rosengård har, är ett kom-
mersiellt centrum med Ept och
Domus och andra butiker. Det lig-
ger ovanför motortrafikleden och
stängs kl. zz, sedan det blivit till-
håll för "element" som skrämde
kunder. Det har kostat 50 milj.
kr. I centrum finns också parke-
ringsplatser för 1.000 bilar. IJtan-
för centrum finns inga butiker.
De som har längst att gå har 800

m till aff.årerna.
Vad som för övrigt planeras är

en stor idrottsanläggning med bl. a.

simhall, fotbollsplan, tennisbanor
m. m., vidare strövområden och

en bygglekplats. Men när de blir
lerdiga vet man inte.

Rosengård har beskrivits av två
unga fältassistenter, Carirt FIem-
ström och Alf Ronnby, som arbe-
nt pä socialbyrån där. Vad som

gör deras bok intressant är att de

inte bara ställer frågan hur Roseu-
gård utformades och hur det blev
som det blev, utan också sätter in
Rosengård i en teoretisk referens-
ranr och analyserar svaren enligt
en marxistisk teori. Mycket klart
och ofrånkomligt visar de vad vår
planerings- och byggnadspolitik
har för praktiska, sociala följder.

Skärholmen
Pedagogiska institutionen vid
Stockholms lJniversiret har 1'969

-70 genomfört en fältundersök-
ning i Skärholmen som i bokform
fått den betecknande titeln: "Man
bara anpassar sig helt enkelt." Vid
denna tidpunkt bodde ca 10.000

människor i höghus, loftgångshus
och småhus i Skärholmen. I affärs-
centrum finns parkeringshus för
4.OOO bilar; det finns också bib-
liotek, biograf, sociala nämnder,
ungdomsgård, läkarhus, barna-
vårdscentral. 58 skärholmsbor har
intervjuats, vidare 37 personer
med anknytning till Skärholmens
vardag (polis, socialassistenter
etc.). 426 skärholmsbor har be-

svarat enkätfrågor. Anledningen
till att undersökningen kom till
stånd var den oro som socialarbe-
tarna i området kände inför de

tunga sociala problemen i Skär-
holmen.

1,4

Den samlade informationen är
förkrossande tydlig. Segregation,
pressad ekonomisk situation, iso-

lering präglar Skärholmens män-
niskor. Deras barn - var^v 3.000

under 15 är år rastlösa och
otrygga. Det råder brist på lek-
platser och sysselsättning för alla

åldrar. Sysslolösheten är en starkt
bidragande orsak till ungdoms-
problemen. De vuxna är till stor
del passiviserade och resignerade,
som boktiteln antvder.

Tensta
Tre Expressen-medarbetare, Olle
Bengtzon, Jrtt Delden och Jat
Lundgren, har skrivit en ilsken
bok, "Rapport Tensta", on den

första utbyggnaden av Järvafäl-
tet, där ca 3O.OO0 människor bor;
med ca 350 daghemsplatser. Ock-
så den innehåller intervjuer med
samma tendens som de övriga
böckernas: så fort man fär en

chans flyttar man från Tensta.
Men vad boken framför allt sik-
tar in sig på är de olidliga nybyg-
garförhållandena som de inflytta-
de får leva under i månader och
år: sprängsten, byggbråte och livs-
farlig trafik hotar dagligen barn
och vuxna. Inte mindre än 30

byggföretag år inblandade i
uppbyggnaden av Tensta och nå-
gon samordning mellan deras

byggnadsplaner har det tydligen
inte varit tal om. Givetvis har det
kommersiella centrumet ordnats
först och utbyggnaden av de so-

ciala och kulturella inrättningar-
na har kommit senare - om de

kommit. Det är rnöjligt att det
färdiga Tensta kan ge sina invå-
nare en bättre stadsmiljö än det
mesta som tidigare byggts. "Det
år dock ringa tröst för 10.000-

tals nyby ggare som tvingats leva
i en skräckvärld, lida av van-
trivsel och undermålig service,

drabbas av olyckor och utsättas
för ständig psykisk och fysisk
press."

Byggherrarna
Anders Jonasons "Byggherrarna"
ger en annoriunda aspekt på byg-
gandet. Han har gett sig in i bygg-
djungeln, samtalat med markäga-
re, byggmästare, arkitekter, kom-

munalpampar, stadsplanerare, fas-

tighetsmäklare och ger en bak-
grund till kampen om mark och
om byggrätt, tar upp de orimliga
kostnaderna, den meningslösa
"standarden", den ofria konkur-
rensen och hela det människo-
ovänliga miljöskapande som för-
siggår i Sverige.

*

Nu får det vara nog!
I de tre första böckerna pekar alla

fakta och intervjuer entydigt mot
samma sak: den sociala segrega-

tionen, passiviseringen av männi-
skorna, den helt omöjliga barn-
miljön, som fostrar till våld, bru-
talitet, aggressivitet och ger små

möjligheter till uppbyggandet av

en personlighet, en människa.
Det är allvarliga fakta, som för

övrigt varit kända länge. Debatten
startade redan när Skärholmen
stod färdigt. I innerstaden bildades
byalag sorn kämpade för sin mrl-
jö. När hyresregleringen uPPhör-
de riktades uppmärksamhetens ljus
mot stadskärnan och dess befolk-
ning. Vilket eventuellt är en för-
del: möjligen har de som bor där
större resurser, låttare att artiku-
lera sig och vet vad de slåss för
eftersom de bott länge i sin miljö.
De är svårare att hantera och att
tysta ån förortsborna, som ryckts
upp med rötterna och förpassats

till ritt miljö (bara 2 procent ville
till Rosengård).

Det viktig a är att båda gruPPer-
na pressas mot samma solidaritet:
den ena i kamp för en miljö som

de uppfattar som positiv, miljö-
mässigt och socialt nyanserad, den

andra i reaktion mot en miljö som

de uppfattar som människoovär-
dig. De hinder och fiender de har
att bekämpa år desamma: fantasi-
löshet och vinstbegär hos byggar-
na (Cementa, som i dag erbjuder
sig att rusta upp stora delar av
Vasastan i Stockholm, har ökat sin

vinst frän 14 riII 32 milj. kr På
8 månader), byråkrati och likgil-
tighet hos ansvariga myndigheter.
Framför allt en helt rubbad .tpp-
fattning av vad som menas med

en bra miljö för människor. Detta
är givetvis ingen enstaka persons

eller enstaka personers fel; det är



bara summan av en mängd miss-
tag, slentriantänkande och mer el-
ler mindre medvetna felgrepp och
egendomliga slutsatser. Det är dags
att sätta stopp för det nu.

Vad kan man då göra?
De flesta av oss har ingen rnöj-
lighet att förverkliga drömmen
om landet. Frågan är också om
det är lösningen. Det sunda livet
på landet innebär en stark kon-
centration på den egna tillvaron,
en privatisering och isolering. De
som menar art samhället måste in-
nebära integrering, kommunika-
tion och genomströmning av idd-
€r, kontakt, kan knappast välja
den vägen. De som står upp för
ett stadsideal i den meningen, inte
sådant det ser ut i dag.

Naturligtvis ändrar man inte
så många missförhållanden i ett
slag. Jag tror man måste se kam-
pen i etapper, och varje etapp är
en bit på väg mot det avlägsna
målet. Men de första stegen mås-
te också tas. Alltför många miss-
tag har begåtts. De får inte bli
fler. Riktningen måste vändas. Då
blir varje sten, varje gata värd att
kämpa för, varje åtgärd som för-
mänskligar miljön.

Det finns givetvis rent praktis-
ka vägar au, gä.

I de nybyggda ornrådena är folk
i allmänhet nöjda med lägenheter-
na men inte med den yttre mil-
jön, den gemensamma.

Intervjuarna i Rosengård före-
slår att man bl. a. kan

- inreda källarlokaler till inne-
lekplatser. En lägenhet kan kan-
ske användas som leklokal.

Barnavårdsnämnden borde
anställa lekledare på gårdarna.
Barnen behöver vuxenkontakt.

- innelekplatserna kunde fun-
gera som "ett gemensamt var-
dagsrum" där också vuxna kunde
träffas.

- bygglekplatser ordnas, jord-
högar kunde iordningställas rill
kälkbackar och kanor.

- plank kunde ge vindskydd
och dekoreras roligt. Mer fantasi-
eggande redskap på lekplarserna.

- fritidsglrdar, öppna hela da-
gen, med servering till självkost-

nadspris, tidningsrum etc.

- diskotek och klubbverksam-
het för yngre tonåringar.

Olle Bengtzon lade fram fem
konkreta förslag till inrikesminis-
rcrn'1969:

1. Bostäderna bör varudeklare-
ras, med redovisning av inre och
)rttre kvaliteter. Vidare oriente-
ring om området.

2. Obligatorisk syn vid inflytt-
ning.

3. Klagomur för bostadskonsu-
lenter.

4. Nedsatt hyra till bostäder

och bostadsområden är fullr fär-
diga.

5. Lånestopp för bostadsföretag
som inte håller priser och tider.

Inrikesministern har bekräftat
att förslagen borde kunna genom-
föras med gällande bestämmelser.

I de gamla områdena är för-
hållandet omvänt. Man trivs i mil-
jön, men lägenheterna är nedslit-
na och man vill inte tvingas upp
på en idiothög standard med för-
måner som ingen bett om. Ock-
så här gäller atr vanmakten hävs,
om man sluter sig samman. Bya-
lagen visade vägen. I flera hus har
hyresgäster gått samman för att,
med eller utan Hyresgästförening-
ens hjälp, förhandla med värden
om förbättringsnivån eller r. o. m.
om köp.

Har det inte skett i ditt hus?
Vad väntar du på? De som bör-

jat knacka dörr och ta kontakt
med sina grannar berättar att det
förefaller som om grannarna bara
väntat på detta initiativ bakom si-
na stängda dörrar. De flesta är ge-
nast med på noterna och - det
är det egendomlig" - tycks redan
från början införstådda med det
solidariska synsättet och kan sam-
arbeta. Knacka på!

Andra lösningar har också prö-
vats. Sedan länge har det funnits
kollektivhus men begreppet har i
allt högre grad urvamnats och bli-
vit servicehus i stället, vilket är
något helt annat än ett kollektivt
boende. Storfamilj dr också err
annat försök att pröva nya sam-
levnadsformer. Med sitt "Sam-
hem" har Ingrid Sjöstrand före-

slagit ett boende som på ett na-
turligt sätt, och i liten, mänsklig
skala blandar åldrar och olika livs-
situationer. Men något samhem
finns ännu inte.

Teoretiskt finns också andra
rnöjligheter. Grupper som bildats
kan öka sin medvetenhet genom
att läsa och studera böcker. Man
kan tänka sig att morverka segre-
gationen genom lagändringar.

På lång sikt
Men på lång sikt är det givet-

vis helt andra åtgärder som krävs.
Vid den resolution som lästes upp
vid hyresgästmarschen i Stock-
holm den 14 oktober hette det:

"Luften har vi alltid andats
fritt. Marken vi går och står på
och bor på borde också vara fri.
Markspekulationen måste stoppas.
Bostaden får inte förbli spekula-
tionsvara. Hyreshusen bör över-
föras i samhällelig eller koopera-
tiv ägo. Profitintresset mäste för-
svinna ur alla led av byggnads-
och bostadspolitiken. Kapitalkost-
naderna kan göras billigare ge-
nom statlig totalfinansiering av
bostadsbyggandet. En statlig bo-
stadsbank gör det möjligt att hål-
la en låg och fast bostadsränta."

I ett socialistiskt samhälle mås-
te rätten att bo - liksom rätten
att åta - vara tillförsäkrad varje
individ. Att, som i dag, hyran
skall gå upp till en dryg tredjedel
eller hälften av vad man tjånar ä.r

värre än en skamlöshet: det är en
oförskämdher, en utmaning, rik-
tad mot dem som sämst kan tåla
den.

Vi vec redan i dag konsekven-
serna av vårt sätt att byggr: seg-
regationen (som är motsatsen till
jämlikhet), skapandet av inne-
hållslösa ghetton som föder allt
svårare sociala problem och ver-
kar förödande på de unga. Och
allt detta drabbar en klass, vissa
kategorier: de helt unga, de gam-
la, de sjuka, de svaga, de utslag-
na, utlänningarna.

Vill vi den utvecklingen? Tiden
för omedvetenhet och ursäkter är
i varje fall för längesen förbi.
Upp till kamp!
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Märta föds i början av det här seklet. Två
världskrig och ett tredje i utsikt påverkar hen-
nes värld, men hon lever i en liten vrå av Sve-
rige, egentligen ganska skyddat. De faror som
hotar henne finns på närmare håll. Och även
hennes glädje.

1910 är hon ännu ett kalvbent barn. 1920 står
hon brud, när kvinnans roll i det sexuella ännu
inte börjat diskuteras. 1921 får kvinnan röst-
rätt. Om Märta alls går till val röstar hon nog
som sin make.

16

1930-40 föder hon sina barn, handlar på
ransoneringskort och köper grädde i mått. Ute
pågår ett världskrig, men Märta vet egentligen
intå mycket om vad som försiggår utanför hen-
nes vrå. (Hon stickar vantar till Finland men
är inte politiskt medveten.)

1950 blir hon änka, 1960 tycker hon att livet
känns tomt. De gamla är borta och barnen i

förorterna har sitt. (En TV-film för en tid sedan
visade ganska bra att gamla människor är gla-
da bara dom vet att någon iakttagit att de är
vid liv.)

1970 flyttar hon som ett kolli hit och dit,
från landet till tätorten, från pensionärslägen-
heten till ålderdomshemmet till sjukhuset.

Så återstår inte så mycket av kvinnan Märta,
född och död under 1900-talet, snart också
glömd. Hon levde på jorden, gjorde sitt och
6lev en länk till nästa generation människor.
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Älderstrappan är ett motiv för allmogemåleri
och kistebrev, som har funnits i Sverige sedan
1600-talet. De har inspirerat den unga textil-
konstnärinnan Kerstin Adde-Johansson till de
här textila skulpturerna i en utställning, som i

Riksutställningens regi nu turnerar i Sverige.
Förutom de tio skulpturerna på sin trappa

omfattar utställningen också ålderstrappor
från olika århundraden och en skärm med tid-
ningsurklipp och nyhetsmaterial, som belyser
bakgrunden till Märtas liv och tiden då hon
kan tänkas ha levat.

Det är lätt att diskutera och debattera kvin-
nans situation i samhället då och nu, med ut-
gångspunkt från den här utställningen. Vill Du
se den? Turn6planen här bredvid anger var
den kommer att visas. Den har redan varit ut-

MARTA OCH ÅLDERSTRAPPAN
4111-19111 Sandviken, Konsthallen

26 I 1 1 

-1 o t 1 2 {?LT8:''l,iil,,na,nden,
Bollmorav.22

1411 -2811 1 973 Lindesberg
412 -1812 Borlänge

2512 -1813 Säffle, Biblioteket
2sls - 814 Skövde

ställd i Gävle och Falun. KW
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Socialdemokratiska kvinnoförbundet lade i våras fram ett nytt
familjeprogram som också diskuterades på kongressen. Pro'
grammet innehåller en rad radikala krav i fråga om allas rätt
till förvärvsarbete, möjligheten att kombinera barn och arbete,
vården och tillsynen av barnen, bostadspolitik etc. Men i hela
programmet finns en motsättning: dels påstås att genomföran-
det av denna socialistiska familjepolitik ska leda till ett socia-
listiskt samhälle, dels tycks man inse att stora delar av pro-
grammet inte k a n genomföras förän vi uppnått detta socia-
listiska sa,mhälle. Majvor Kronheffer presenterar och granskar
programskriften "Familjen i framtiden en socialistisk fa-
miljepolitik".

tiskt samhälle eller att program-
met kan genomföras först när vi
har uppnått det socialistiska sam-
hället?

I inledningen sägs att syftet
med sl<riften år att skissera en

modell för ett socialistiskt sam-
hälle - ett samhälle utan sociala
och ekonomiska klyftor. Medlen
för att komma dit är att omforma
samhället genom gradvisa refor-
mer och lagstiftning - dvs det
traditionella socialdemokratiska
receptet. De socialistiska familje-
politiska åtgärderna skall inpassas

i en strategi som har det klasslösa

samhället som måI. Men att ge-

nomdriva en socialistisk familje-
politik i ett samhälle där produk-
tionen styrs av privata vinstintres-
sen, som i vårt nuvarande samhäl-
1., ses som en omöjlighet. Dels
påstås alltså att genomförandet av
denna socialistiska familjepolitik
ska leda till ett socialistiskt sarn-
hälle, samtidigt som man tycks
inse att stora delar av program-
met inte k a n genomföras förrän
vi uppnått detta socialistiska sam-
hälle. Denna motsägelse är ge-

nomgående för hela programmet.
I analysen av vårt nuvarande

samhälle framhålls att detta ut-

vecklats mycket snabbt sedan in-
dustrialismens genombrott. Lev-
nadsstandarden har hojts flera
gånger offi, men tyvärr år den
fortfarande mycket ojämnt för-
delad. Industrialiseringen ses som
det som mest har påverkat den-
na utveckling, men tyvärr har
också industrialismens negativa si-
dor drabbat oss. Det konstateras
mycket riktigt på flera ställen att
vi lever i ett klassamhälle och att
klyftorna gär mellan dem som
äger och har bestämmanderätten
över produktionsmedlen och dem
som inget kapital äger. Det sam-
hälle som beskrivs är det kapita-
listiska samhälle vi har idag, men
varför förekommer aldrig det ut-
trycket i texten? Det är knappast
industrialismen i sig som är orsa-
ken till orättvisorna utan det ka-
pitalistiska ekonomiska systemet.

Det tycks råda en viss oklarhet
om vad en del begrepp som fört:-
kommer i skriften egentligen skall

stå för. Ordet "samhälle" används

t ex i en mängd olika samman-
hang som t ex "ändra maktrela-
tionerna i samhället", "hela sam-

hällets intressen får styra produk-
tionen". "samhället har brustit i

Familien i framtiden

Socialdemokratiska kvinnoförbun-
det utgav i mars 72 ett familje-
politiskt program, "Familjen i
framtiden". Detta program har
lagts fram av en arbetsgrupp och
antagits av förbundsstyrelsen för
att sedan ligga till grund för be-
slut och diskussion på kvinnoför-
bundets kongress i september. Det
antogs där som ett arbetsprogram,
med vissa små ändringar, och dis-
kuterades även pä partikongres-
sen i oktober. Programmet kom-
mer nu att gå ut till de enskilda
klubbarna för diskussion, och den-
na uppföljs senare med en enkät.

Pressens reaktion på program-
met har varit skiftande. Den so-
cialdemokratiska pressen lovpri-
sar programmet i allmänhet och
speciellt de förhållandevis radi-
kala krav som där framförs, me-
dan den borgerliga pressen visser-
ligen anser programmet vara in-
tressant, men utopiskt.

Vad innehåller nu detta omdis-
kuterade program?

En socialistisk familjepolitik
Underrubriken på programmet är
"en socialistisk familjepolitik".
Men vad menas med detta? Att åt-
gärderna skall leda till ett socialis-
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rnålsättningen arr nå full sysselsätt-
ning". Vad menas med "samhäl-
let?" Ibland verkar ordet närmast
vara etr Llttryck för en geogra-
fiskt-politisk enhet, ibland tycks
det syfta på alla medborgare i ett
Iand. På andra stället bör "sam-
hället" rimligtvis inrrebärir "sta-
ten", men detta ord verkar vara
tabu, eftersom det inte fijrekom-
mer på ett enda ställe. Tngensrans
tar man givetvis heller upp statens
roll som försvarare av vårt nuva-
rande samhällssystem. Även ordet
"industrialisering" har använts på
ett något underligt sätt, när man
t ex säger att "industrialiseringen
har gett oss helt andra möjlighe-
ter än något annat samhälle". In-
dustrialiseringen d.r knappast ett
samhälle, snarare en term för ett
utvecklingsskede.

Med utgångspunkt från det so-
cialdemokratiska partiprogrammet
formuleras i inledningen följande
huvudmålsättningar, vilka sedan
bildar underlag för analyser och
konkreta krav som ställs senare i
programmet:
e Alla människor skall ges möj-

lighet att självständigt utveck-
las i enlighet med sina intres-
sen och önskemål i solidaritet
med andra människor;

o Alla vuxna människor skall va-
ra ekonomiskt oberoende av
anhöriga;

C Samhället skall stå neutralt i
förhållande till människornas
val av samlevnadsform:

o Barnens sociala, intellektuella
och kulturella utveckling skall
vara oberoende av föräldrarnas
ekonomiska förhållanden.

Vissa förbättringar anses kunna
genomföras även i vårt nuvarande
blandekonomiska samhälle, men
fullständig jämställdhet kan upp-
nås endasr om maktförhållandena
i samhällets ekonomiska liv änd-
ras. Den grundläggande skillnaden
mellan socialdemokratisk och bor-
gerlig familjepolitik skulle, enligt

Vl Lenin
Om kvinnons
frigörelse 12: 50
Motthis/Vestbro
Kvinnokomp 17: 50

gidlunds

- Cnr vu hCe nnatt
o.ver prcduki-i ofl S rned len )
sa ski,,Lle ldl e.,nust ' /
fie del er{ ;öbt , ,. r

.i
\

le\
äPt )

)/"./

Samtliga illustra-
iioner är härntade
ur programskrit'-
ten "Familjcn i
t'ramtiden", som
lean köpas lrån
socialclcrnokratis-
ka kvinnot'örbun-
det.

programmet, då vara att de sena-
re vill behålla den nuvarande
maktstrukt,,lren, vilken socialde-
mokraterna vill ändra genom
gradvisa reformer insatta i ett
längre politiskt perspektiv. Men
under de trettiofem år som social-
demokraterna innehaft den poli-
riska makten har maktförhållan-
dena i samhället snarasr ändrats åt
motsatt håll och de ekonomiska
klyftorna växer för varje år. Det-
ta visar bl a låginkomstutred-
ningens rapporter. I fråga om re-
former och lagstiftning har det
dessutom hittills inte verkat råda
någon större meningsskiljaktighe-
ter mellan borgerliga och social-
demokratiska politiker, varför det
inte verkar troligt, att socialdemo-
kraterna i framtiden skulle kunna
förändra maktförhållandena i
samhället med samma medel, som
de borgerliga använder för att
bevara dessa. Dessutom har det
hittills aldrig lyckats i något land
att förändra samhällets grundläg-
gande maktstruktur genom lagar
och reformer. För detta krävs helt
andra medel eftersom de verkliga
maktägarna, kapitalet, knappast
kommer att lä:;- sig lagstiftas bort.

Sysselsättning för alla
Det viktigaste kraver i program-
met, och det som troligen också
blir svårast att genomföra, är kra-
vet på full sysselsättning. För-
värvsarbete för alla ses som en

och tdf)0
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förutsättning för de tidigare
nämnda målen, ekonomiskt obe-
roende och utveckling till aktiva
och självständiga personligheter.
Även ur jämlikhetssynpunkt an-
ses kravet pä full sysselsättning
väsentligt, då olikheterna i syssel-
sättningen ses som den största or-
saken till de ekonomiska klyftor
vi fortfarande har i landet. Men
orsakssammanhanget är nog sna-
rare det motsatta. så att det är de
ckonomiska klyftorna, dvs att etr
fåtal äger och bestämmer över
produktionsmedlen, som är orsa-
ken till den bristande sysselsätt-
ningen.

För att förvärvsarbete skall ses

som något positivt måste emeller-
tid höga krav ställas på arbets-
miljön, och för att förändra den-
na krävs, enligt programmet, en
förändring av maktrelationerna i
arbetslivet. Man anser att det hit-
tills är den negativa och reaktionä-
ra människosynen (piska-morots-
filosofin) som varit förhärskande
vid utformningen av vårt arbets-
liv och med hjälp av denna män-
niskosyn försvaras arbetsgivarnas
diktatur, ackordslöner m m. Pis-
ka-morotsfilosofin kan visserligen
vara bra att ha för arbetsgivarna,
men arbetslivet utformas alltid i
första hand efter företagens vinst-
intressen. Så långt det visar sig
lönsamt för företagen atr ordna
en ur arbetstagarnas synpunkt god
arbetsmiljö kan man också ge-
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nomföra dett*.
Man erkänner i programmet att

den fulla sysselsättningen ännu är
ett avlägset må1. Utslagningen
från arbetsmarknaden ökar med
rekordfart. 1,960 var antalet ar-
betsvårdssökande ca 30.000, nu
uppgår de till ca 110.000 per år.
Låginkomstutredningens rapport
"sysselsättning - arbetslöshet -förvärvshinder" ger en annan bild
av arbetsmarknaden än den an-
nars officiella. ll.apporten delar in
arbetslösheten iolika typer; ar-
betslösa, latent arbetslösa, partiellt
arbetslösa samt förvärvshindrade.
Det framkom i rapporten att ca

400.000 personer under ett är
drabbas av arbetslöshet, en halv
miljon d.r dolt arbetslösa, varav
de flesta kvinnor, och att dess-
utom ca en miljon kvinnor p g a

vårdnad av barn är helt utestäng-
da från arbetsmarknaden.

Ett av skälen till att samhället
inte kunnat uppnå målsättningen
full sysselsättning anses i program-
met vara de konservativa värde-
ringar som styr arbetskraftsprog-
noserna och därrned planeringen
av arbetsliv, bostäder, daghem
m m. Vi får väl anta att "samhäl-
let" här syftar på staten, eftersom
man hänvisar till 1,970 ärs lång-
tidsutredning. Denna utredning
räknar bl a med en fortsatc låg
förvärvsfrekvens för kvinnor pga
att bristen på barntillsyn och ar-
betstillfällen förutsätts bestå. En
sådan förutsägelse betraktas som
oacceptabel genom atr den kon-
serverar de nu rådande fOrhållan-
dena. Den största bristen med ut-
redningar i allmänhet anses emel-
lertid vara den, att det inte exi-
sterar nägra klara politiska mål-
sättningar som underlag för prog-
noser och planering. Det verkar
härvid som om man helt optimis-
tiskt tror att värderingar och stat-
liga utredningar kan styra sam-
hällsutvecklingen, och inte att den
styrs av kapitalismens inneboende
lagar.

Men varför har nu inte social-
demokraterna under sin långa tid
vid den politiska makten kunnat
planera full sysselsättning och där-
rned nu vara på väg att uppnå
detta? Därför att staten aldrig kan
uppnå full sysselsättning genom
att planera detta, så länge vi har
ett kapita.listiskt system i landet.
Företagen plancrar clå var för sig

och sysselsätter det antal perso-
ncr cle fcir tillfället har behov av
och lär-nnar åt samhället (staten)
att ta hand om clem sorn blir ör'er.
Politiska rnålsättningar och aldrig
så bra planering kan inte få före-
tagen att ge avkall på sina vinst-
intressen i en kapitalistisk ekono-
rni. Under en högkonjunktur sys-

selsätts en större del av arbets-
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kraftsreserven för att sedan spar-
kas ut igen vid nästa lågkonjunk-
tur. Företagen är beroende av att
staten under denna period försör-
jer och tillhandahåller en arbets-
kraftsreserv, bl a genom sociala
bidrag av olika slag. Fullgör inte
staten denna sin uppgift i ett kapi-
talistiskt samhälle, kan företagen
helt enkelt hota med att flytta till
någon annan stat med gott om
billig arbetskraft och en statsmakt
som upprätthåller systemet. Full
sysselsättning är ett mål som bara
kan uppnås i ett socialistiskt sam-
hälle med totalplanerad ekonomi.
På en del ställen i programmet
medges också detta, men felet är
att man tror att reformer och lag-

stiftning kan leda till målet vilket
det aldrig kommer att göra.

Som ytterligare bevis för hur
bra det vore med full sysselsätt-
ning har man låtit Statistiska Cen-
tralbyrån räkna ut den totala ar-
betstidsvol)'*..r med antagandet
att vi har full sysselsättning, och
att dagarbetstiden for foraldrar till
barn under 1L är är 6 timmar och
för övriga arbetstagare 7 timmar.
Den totala arbetstidsvolymen
skulle härvid öka rned 5 procent

det skulle alltså innebära en

samhällsekonomisk vinst. För att
uppnå den fulla sysselsättningen
krävs en genomgripande föränd-
ring av arbetslivets organisation,
vilket enligt programmet skall ske

successivt. Under denna period
skall samhället styra planeringen
av produktionen. Till slut sägs att
ovan nämnda förändringar inte
kan åstadkommas i ett samhälle
som styrs av privata ägarintres-
sen utan det krävs ett socialistiskt
samhälle.

Det är alldeles riktigt att må-
let full sysselsättning inte kan
uppnås förrän vi har ett socialis-
tiskt samhälle. I en kapitalistisk
ekonomi gör varje företag upp si-
na lönsamhetskalkyler och tar
inte någon hänsyn till om resul-
taren tillsammans blir samhälls-
ekonomiskt lönsamma. Med hän-
syn till detta säger ovanstående
räkneexempel absolut ingenting.
Om man vill syfta på förhållan-
det i ett socialistiskt samhälle
måste man dessutom uttrycka det
så att "samhället planerar produk-
tionen", inte som i programmet
att "samhället skall styra produk-
tionen". Den senare formulering-
en behöver inte utesluta före-
komsten av privatägda företag.

Kvinnan som
arbetskraftsreserv
Beträffande arbetslivet tas i pro-
grammet också upp det faktum
att vi idag har en delad arbets-
marknad i landet: en för ung, frisk
arbetskraft, en för kvinnor samt
en för äldre och på olika sätt han-
dikappad arbetskraft. Det kan
konstateras att de två senare del-
arbetsmarknaderna generellt sett
har betydligt sämre löne- och an-
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ställningsvillkor än den först-
nämnda. T ex utgjorde kvinnorna
är 1,966 213 av den halva miljonen
extremr lågavlönade i vårt land.

Kvinnorna anses yara "arbetsgi-
varens marknad", vilket princi-
piellt sett torde stämma in även
pä manliga arbetare, även om
kvinnorna kanske "bollas" med i
högre grad än männen. Anled-
ningen dll att kvinnorna inte
stöts ut så fullständigt som äldre
och handikappade är först och
främst att de fungerar som en ar-
betskraftsreserv som kan slängas
in i produktionen vid behov, r ex
vid högkonjunkturer. Flemmet
fungerar på sätt och vis som en
skyddad verkstad för kvinnorna.

I övrigt välkomnas kvinnorna
inom speciella områden av arbets-
marknaden, de sk kvinnoyrkena:
vårdande och tjänande yrken
med låga löner och otrygga an-
ställningsvillkor. Inom dessa om-
råden har kvinnan oftast siälv
skaffat sig utbildning genom 

^rbr-te i hemmer, och arbetsgivaren be-
höver då inte bekosta någon ut-
bildning. Hon betraktas då inte
heller som formellt "utbildad"
och får följaktligen lön som out-
bildad. När kvinnan rar arbete
inom sina "traditionella områden"
behöver hon inte heller svika
"kvinnoidealet", något som ar-
betsgivarn a lårt sig utnytt ja. Det
faktum att vårt samhällssystem
värderar olika insatser olika ses
också som en orsak till de låga
lönerna, bl a inom vårdområdet.
Andra orsaker är kvinnornas ofta
låga utbildning och låga fackliga
aktivitet. Det traditionella anslra-
ret för familjen har ofta hindrat
kvinnorna frän att skaffa sig kva-
lificerad utbildning. Anledningen
till att kvinnorna är passiva fack-
ligt år dels att kvinnornas för-
värvsarbete mestadels inte ges
samma betydelse som männens,
dels att den traditionella uppfatt-
ningen om kvinnans personlighet
som tysr och undergiven för-
hindrar henne att agera fackligt.

I programmet ses könskvote-
ring som ett medel att komma till
rätta med den sneda yrkesfördel-
ningen. Detta verkar dock snarare
vara etr medel atr komma till rät-

ta med sympromet och inte orsa- Vissa andra krav i samband med
kerna. Under kapitalisrnen behövs arbetslivet skulle däremot kunna
helt enkelt en billig och lättman- genomföras inom rimlig tid som
övrerad arbetskraftreserv och till t ex kravet på att arbätslöshets-
denna passar kvinnorna utmärkt. statistiken oÅf"ttr, även den dol-
I programmet betraktas lösningar da arbetslösheten och kravet atr
som information- och attitydpå- män och kvinnor får lagstadgad
verkan som meningslösa, då pro- rätt till ledighet för vård1,, bä..,
blemet inte är arr arbetsgivarna under sammanlagt 12 månader i
ej är informerade uran art de mås- samband med "it barns födelse,
te göra sina bedömningar enligt samt kravet art arbetstiden suc-
företagsekonomiska grunder. I cessivt förkortas till sex timmar/
stället bör arbetslivet förändras drg - i första hand för vårdare
till ^y passa "normalarbetstaga- av barn under 1r år. Frågan är
rc". dvs rnan anser att arbetstider bara vilka som komm.. 

"tr-få 
gö-

och arbetsförhållanden skall an- ra dc srörsta uppoffrin g^rn^ iö,
passas till att de anställda har an- att de senare kiaven skåll gå att
svar för hem och barn, och inte genomföra - arbetstagarna'eller
tvärtom. arbetsgivarna? Man kiäver även

Förändringar i arbetslivet att avståndet mellan bostad och

Man kräver-i programmer atr eta- arbetsplats förkortas, vilket väl al-

bleringar och nedläggningar av la kan hålia med offi' men hur
f.;r.t"[ .r.rd.ro.drrrr""rr-[ällelig detta konkret skall gå till får vi
pl..r.åg , ^r, 

( :z ,rpp}rävs samt t:1t-t: 
:I"t På; Flexibel arbetstid

årt ,.b.irgir,rrår blir iving ad. att ?:l :1-"_'l i den bemärl<elsen att
anställa dä arbetskraft hai anvi_ arbetstagaren själv skall fä be-

sas av arbetsförmedlingen. Detta stämma sin arbetstid "inom vissa

är krav som sannolikt aidrig kom- gränser"' Vem bestämmer dessa

mer att kunna genomföras inom gränser? Man kräv er att nattarbe-

ramen för det nuvarande ekono- te begränsas "i största möjliga ut-
miska systemet, såvida inte staten sträckning", men hur mäts detta

går in o.h ,toti"r upp de företag och vem gör det?

som härigenom blir företagseko- Familj och barn
nomiskt olönsamma. Trots ibland Beträffande familjen anser man
frikostiga .mutor från star och der fel, att familjen ses som en
kommun har möjligheterna hit- sammanhållen ekonomisk enhet. I
tills visat sig vara minimala afi, stället skall alla människor vara
påverka företagens egna planer ekonomiskt oberoende av andra.
för etablering och nedläggning. Man vill inte avskaffa äktenska-

-\--=- l-
/ Kan du rnfe la" vnq*na ned och kornryra \
I hit over och p?a"'rnedar vi uantar pL )\.. l'e-volrråonprn? ,.+\.zJ.-r-=--- 'l'evoLuäorel?

g

2l



pct, däremot kräver rnan en nY

samlevnadslagstiftning, där alla
parter betraktas som ekonomiskt
oberoende och självständiga per-
soner. Det bör inte vara någon
skillnad mellan att ingå traditio-
nellt äktenskap och att dela hus-
håll utan att var gifta. Det krävs
rtt underhållsplikten mellan ma-
liar successivt avvecklas samt att
skilsmässoförfarandet förenklas
och den obligatoriska medlingen
avskaffas. Även orl man upPger
sig stå öppen för helt nya sam-
levnadsformer som t ex storfamil-
jer, vill man givetvis behålla den

nuvarande lilla isolerade kärnfa-
miljen. Man förklarar däremot al-
drig den lilla kärnfamiljens funk-
tion i ett kapitalistiskt samhäIle,
nämligen dels den att familjen be-

hövs som konsumtionscnhet i ett
kommersialiserat samhälie, dels att
den lilla familjeenheten är värde-
full för kapitalisterna därför att

farbåda
Om allt av vikt som hänt
under 1972 kan FAR läsa i
uppslagsverket
TIDENS KALENDER
som dessutom är almanacka

TAGE ERLANDER
kommer att ge FAR många
trivsamma stunder. Första delen
av Memoarer kostar inte
mer än c:a 29:50 inkl. moms.

TlDEN

den neutraliserar och avleder det
missnöje som annars skulle kunna
rikta sig utåt i form av strejker
el dyl. Dessa viktiga aspekter på
kärnfamiljens betydelse finns inte
ens antydda i programmets analys
av familjen som samlevnadsform.

f)en viktigaste anledningen till
att behålla familjen anser man va-
ra frågan om barnets trygghet,
emotionellt och ekonomiskt. Sam-

tidigt kräver man dock att bar-
nets rättsliga ställning skall vara
lika inom och utom äktenskapet
samt att föräldrarnas underhålls-
plikt gentemot barnen successivt
överförs på samhället. På sikt bör
alltså sarnhället stå för alla kost-
nader i samband med barnens
vård och uppfostran. Vad som
menas mcd "på sikt" utvecklas in-
te närmare. Vad gäller barnens
emotionella vård anses familien
och samhället ha delat ansvar, be-
träffande den sociala, materiella
och intellektuella vården bör an-
svaret i första hand ligga på sam-
hället, detta för att kompensera
ev olikheter och brister i hemmil-
jön. Obligatorisk förskola krävs,
dels som ett jämlikhetskrav för
barnen, dels som ett stöd till vår-
den i hemmet. Barntillsynskostna-
derna föreslås åvila staten istället
för kornmunerna i framtiden, vil-
iret kan vara ett bra krav, om det
leder till att de nuvarande varia-
tionerna kommunerna emellan ut-
jämnas. Utöver obligatorisk för-
skcla krävs barntills,vn för alla
barn, något som för närvarande
är totalt orealistiskt. Som det nu
är styrs även tillgången på barn-
tillsyn i sista hand av kapitalis-
ternas behov a-. arbetskraft. Un-
der högkonjunkturer, när arbets-
kraftsreserven, till största delen
kvinnor, behövs i produktionen,
krävs atr samhället (stat eller
kommun) ansvarar för barnen.
Under lågkonjunktur däremot
Iryggr inga nya barnstugor eller
t o m stängs några av de redan
befintliga. Daghem/f ritidshem fun-
gerar nu inte i första hand för att
tillfredsställa barnens [-rehov av
gruppträning och sakkunnig vård,
utan för att garantera kapitalis-
ternas behov av arbetskraft.

Beträffande diverse socialf ör-

säkringsförmåner anser rnan (helt
riktigt) att kvinnorna diskrimine-
ras jämfört med männen. Detta
dels p g a att hemarbetc och vård
av barn inte räknas som arbete,
och därav foljer att kvinnorna of-
tast fär mycket liten pensions-
grundande inkomst, låg sjukpen-
ning samt ingen arbetslöshetser-
sättning. Dels uträknas många av
kvinnornas ekonomiska bidrag i
förhållande till mannen. Mot den-
na bakgrund kräver man bl a att
kvinnans sociala förmåner i fram-
tidcn ej fär vara kopplade till
ffrannens inkomst, att föräldrar
som vårdar barn under skolåldern
p g a bristande barntillsyn erhåller
ersättning av samhället samt att
sistnämnda vård likställts med för-
värvsarbete och alltså berättigar
till socialförsäkringar. Tjänstledig-
heten vid barnsbörd bör förlängas
till 12 månader, och även adoptiv-
föräldrar bör få rätt till 8 måna-
ders ledighet med tilläggssjukpen-
ning. Ovannämnda krav är i och
för sig bra men knappast revolu-
tionerande, och skulle troligen
också gå att genomföra inom en

inte alltför avlägsen framtid. De
är i princip ofarliga för det rådan-
de systemet, eftersom de på inget
sätt rubbar socialpolitikens karak-
tär av kontrollapparat i ett kapi-
talistiskt samhälle. Som sådan är
socialpolitiken mindre direkt
märkbar, men egentligen mycket
effektivare än den direkt uttalade
kontrollapparat som t cx polis-
makten utgör.

Sammanfattningsvis kan sägas

att det socialdemokratiska famil-
jepolitiska programmet traditio-
nellt sett är mycket radikalt och
att många av de krav som fram-
förs är bra. Vissa av dessa krav,
främst dem som gäller äktenskaps-
och sociallagstiftning bör utan
större omvälvningar kunna ge-

nomföras inom de närmaste åren.
Men i programmet blandas kort-
siktiga krav som dem ovan, med
1ångsiktiga, som endast kan ge-

nomföras i ett socialistiskt sam-
hälle.

Sorn helhet kan man alltså säga,

att programmet är ett bra exem-
pel på reformismens olösliga mot-
sägelser.

tör 1973.
Den kostar
bara c:a 10:-
inkl. moms!
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GENERATIONERNA
I

(född 1et0)
Jag växte upp med krukpalm
rött plyschmöblemang och matsals-

trymåer
som tack och lov krympte i omfång
för vart år som gick.

När jag var flygfärdig hade våningen
nått uthärdliga proportioner.
Systrarna blev hårfrisörskor
med egen pastellrosafärgad salong
på Lustigknoppsvägen.
Själv tog jag tjänst hos der

kommunala.

Skrev maskin
skrev maskin
skrev maskin.
Tills jag gick med i partiet,
det socialdemokratiska,
och skrev maskin
skrev maskin
skrev maskin.
Mera aktiv än så tillät de mej
aldrig att bli.

På tåget mellan Falköping och
Stockholm

mötte jag en gång en poet.
Han sa, sedan han sovit mettan sju

stationer:
ni påminner mej om det anonyma.
Det är vackert.

Och sen sprang han ut vid nästa
station

och köpte en liten celluloiddocka
åt mej -vuxna fruntimret.

Men jag tog det som en komplimang.

En dikt aa Kerstin Tltorök
tl

(född te30)
Mitt namn är Emma Eriksson.
Jag har spillt ut min förtvivlan.
Saknar inte längre. Det är bra.
Det gjorde ont
men nu gör det inte ont längre.
Med metodiska, måtmedvetna

övningar
återfår jag min lust
till omvärlden.
Talar hövligt i hissen med grannarna
tillika med konsumkassörskan.
Fast hon har jämt så brått
med kassaapparaten och de segslitna
plastpåsarna.
Grundligt, som en grundforskare,
går jag till väga.
Flyttar, förflyttar, i små etapper
sökaren utanför mej själv.

Iag övar mej på lång sikt.
Inga överilningar.
Sånt får man betata, förr eller senare,
det vet jag.
Vi kommer från motsatta håll
omvärlden och jag.
Det gäller att inte väja.
Vi kommer aldrig att smälta ihop.
I ett stycke. Den legeringen
får man titta i skyn efter.
Men vi kan snudda vid varann
under hovsamma hedersbetygelser.

ltl
(född t9s0)

Ni märker inte mina farligheter
mina vapen gömda i kjollinningen

under armvecket.
Iag låter håret växa
för att bli ett bra gömställe.
Jag gror mina naglar
vässar dom vanemässigt mot varje-

handa
eggande föremål
jag kommer i kontakt med.
Märk bara sättet att passera en polis
eller
en aningslös politiker
på väg till fikapaus i Gamla stan.

Ja le ni
men när Svenska flaggans dag salu-

teras i årskalendrarna
har ni inte lagt märke till
stråken av osäkerhet som drar genom
tamburmajorens handrörelse
när han anför paraden?
Kungen mottar ett förväxlat manu-

skript
som innehåller väderleksrapporterna
men ingen låtsas något om
och i radions program ett refererar

farbror Sven
de närvarande adjutanternas klädsel
medan en falskt sjungande barnröst

hela tiden
försöker kommer emellan med
Nu reser Pelle Sjöskum eller är det

kanske Internationalen?

NYÅRSRESA TILL LENINGRAD OCH MOSKVA
Våra nyårsresor till Sovjetunionen börjar bli tradition!
Missa inte detta tillfälle att få uppleva Moskva och
Leningrad vintertid. UppLEV Ef-f ANNORLUNDA
NYÅR. Avresa Arlanda 29112, ärcr ql1.
Priset 990:.-/person från Stockholm (billiga anslut-
ningsmöjligheter från Göteborg och tvtalmtil iikluderar:
Flyg. t/r. Inkvartering på hoteii i l:a klass- (dubbelrum
med._bad/dusch). Helpension med 3 mål måt per dag.
Dagliga sightseeings med buss och svensktatandä

SUERIGE _ SOUI ETUN ION EN
| 16 45 STOCKHOLM Tet. 44 64 94, 42 gO 31

guide. Svensk färdledares tjänster. Biljett till balettoch cirkus samt deltagande i stor Nyårssup6 
-(inki

9y"k:Il.-..Sesök på den stora fotkhushåilninö""öän
där slädfärd i troika 

-ingår. Flygskatter o"t, uå"ririg;_
kostnader. Alla transferi.
Re-kvirera-.omgående. p-rogram. platsantalet är begrän_
sat! Anmälan bör därför göras snarast!

Tekn. orr,: Folkturist

FöRBUNDET
Katarinavägen 20
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ffi

RÄDDA VÄR MILJO!
Så hette en utställning på Moderna Museet i somras. Skolbarn från hela Sverige _h^1_d. 

i målningar,

teckningar, skulpturäj objekt formulerat sin skräck och rädsla inför vad som håller på att.hända

med våi miljö. Bärr."'än många artiklar lyckades de förmedla upplevelse och fakta om miljöför-
störingen, från .*ploateringen la a"t globala planet (bl a_ en stor v.ärldskarta där man målat in av-

lövnin"gen och förgiftningÅ i Vietna-, oljeutiläppen i haven, nedhuggandet av Amazonas skogar

m m) iill nerskräpningen i naturen och utrotning av djur.
Se bara på bilårna på de här sidorna: trafikdSd.n i den överkörda igelkottens {orm, toalettstolen

som står för vår nerskiining av närmiljön, mannen i sjuksängen som förgiftats av besprutad mat och

smutsig luft, flickan som åg.r "bär gärna en leopard med dig men inte på dig" och så luftballong-

.rr, flylt-ojligheten: drömrnen atr likiom Noa fly från syndafallet och rädda det bästa över till en

ny värld.
Det var en utställning som berörde alla besökare. Hår fanns en kunskap och-känsla, ett engage-

mang och en styrka ,oir prrudoxalt nog blev något my9k9t positivt och hoppfullt. Som om deras

-.di.t..rher och allvar ,r"i "tt löfte om en kamp, en möjlighet att sätta emot den utveckling som vi

i tidigare generationer aningslöst låtit fortgå intill avgrundens -rand.
Ca'hälften av materialet kom från landsorten o.h hälft.n från storstäderna. Det var märkligt hur

enhetligt det någonstans var både innehållsmässigt och formmässigt. Man kunde i den konstnärliga

.rtfor-äing.n ,J ett okonventionellt och annorlunda sätt att skildra vetkligheten, ett sätt som bar

spår av del inflytande Moderna Museets existens och verksamhet genom åren haft.
Initiativet tili utställningen hade tagits av museet. Man ville "öppna ett litet fönster för vanliga

ungdomar under experrernls miljövårdskonferens" som Pär Stolpe, en av initiativtagarna, formulerar

d.tl Mrn skickade ,i. .r" informationsbrev, ställt till "rektorer, elevråd, teckningslärare, enskilda och

grupper av elever i skolorna". Der visade sig att en .stor del av breven stoppades innan de nådde ele-

verna eller ens teckningslararna. Framför "llt 
.rr"r det tydligt i landsorten. Det är en skrämmande

tanke att informationei stoppades hos rektor eller på rektors kansli: att man alltså i skolorna kan

hirrdp viktig informatiott fiån att nå fram. Ett säw att stoppx yttrandefriheten är art stopPa k3l"-
lerna för yrl.randefriheten. L V

ffi
N
.$s\

'riii:ilir.'ia:i
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Edita Morris, svensk författarinna som skriver på engelska.
Mer värtdsberömd ute i världen än i Sverige. Hittills har bara
en av hennes tolv böcker översatts till svenska. Den andra
kommer i vår - en bit ur den finns på nästa uppslag. För Vi
Mänskors läsare är hon redan bekant: avsnitt ur hennes böcker
har tidigare publicerats i tidningen. Katia och Louise Wald6n
intervjuåde Edita under ett kort Stockholmsbesök på förhösten.

berättelse för att skaffa pengar till
ett par silverskor att dansa i. Som
gifte sig rned författaren och för-
läggaren Ira Morris och lämnade
Sverige 21-ärig för att sedan bara
återvända på korta besök. Böcker
började hon skri-ra vid trettio, på
en enkel "basic english" det
skulle visa sig att det blev cn sti-
listisk styrka.

- I^g har alltid längtat efter
att skriva. Jag var en klen liten
flicka, alltirl ensam. Jag satt i en

trappa och berättade sagor för
dockorna. Skapade min egen
värld. Ibland tror jag att dagens

barn har för lite ensamhet, fär
ägna sig för litet åt sig själva och
sin fantasi. Dom har daghem och
lekskolor och TV på kvällarna.
Dom får hela tiden färdiga saker
i stället för att hämta ur sig själva.

Kriget blev en vattendelare för
Edita. Med kriget kom medveten-
heten. Hon studerade marxism på
kvällskurser i New York. Hennes
son var flygare och kom till Hi-
roshima tre veckor efter atom-
bomben. Vad han såg har han
aldrig berättat.

Edita och Ira Morris reste också
till Japan. De hade ett introduk-
tionsbrev till en japansk målare,
en ö'*'erlevande efter bomben. Dc
skulle stannat i två dagar, det blev
två månader.

- Plötsligt när vi satt och pra-
tade blev han alldeles grä, reste
sig och gick ut ur rummet. Det
var första gången vi såg Hiros-
himasjukan. De som överlevde
bomben blev strålningsskadade

inuti, de är ständigt sjuka. Lång-
samt erövrar döden deras kropp.

Dessa människors kroppar år
så frånstötande att andra undvi-
ker dern. De får inte bada i de

offentliga badhusen, en livsnöd-
vändighet för japaner. De skrattar
aldrig. De får aldrig del av ge-

menskapen. De tänker bara på
sitt, är förtvivlade inuti.

- De måste få skratta, tänktc
jag. De måste komma bort från
sig själva.

Så föddes iddn mcd ctt "rest-
house" för atombombsoffren. Ett
hus dit de kunde gå för att bada,
dricka te, höra musik, umgås. De
huset har funnits i 14 år i Hiros-
hima och över 80 000 människor
har besökt det. Grundplåten var
de pengar som Edita fick för film-
ningen av "Hiroshimas blotnmor".
Dessutom pengar som Ira fick in
som svar på de 25 000 tiggarbrev
han årligen sände ut. Ibland kom
25 cent, fasttejpade på brevet,
ibland hundratals dollar. Nu ar
det planer pä att japanska staten
skall överta huset. Under tiden
har Edita och Ira blivit heders-
medborgare i Hiroshima.

"Hiroshimas blommor", Editas
bestseller, är en verklighetsberät-
telse om några av offren. I Hiros-
hima träffade hon en ung kvinna
vars man arbetade i ett garage.
De borjade brevväxla. Så en dag,
i ett PS, skrev kvinnan: Min man
har dött i strålningssjuka. Efter
en tid dör också dottern i galop-
perande strålningssjuka. När bom-
ben föll hade modern tagit sin då

Porträtt av en dam
Hur berättar man om Edita

Morris?
Säger man: det ar en svensk

författarinna som skriver på eng-
clska och är mer världsberömd
utanför Sverige än inuti (till skill-
nad från de flesta svenska världs-
berön-rdheter), hittills med bara
en bok översatt till svenska?

Den informationen säger inte
mycket om Edita.

Skildrar man sitt första möte
med henne. när hon kliver in i
rummet på långa ben, dramatiskt
klädd i svart mocka-maxi-kappa
och vit turban som sluter tätt in-
till det brunbrända ansiktet. Liv-
liga ögon, snabb mimik. En fransk
världsdam som öppnar munnen
och talar svenska med lätt rullan-
de "r"?

Det är också en bit av porträt-
tet.

Konstaterar man: Edita Morris
har skrivit tolv böcker varav en
bestseller, "Hiroshimas blommor",
som kommit ut i 28 länder, sålts

i tre miljoner ex., fått Schweitzer-
priset, filmats i Hollywood och
blivit opera i Tyskland.

Jo, det är en viktig bit.
Eller: hon har skapat ett "rest-

house" för atombombens offer i
Hiroshima för filmpengarna.

Eller: det som blev över av
filmpengarna lade hon ner på en

pristävling och en skönlitterär se-

rie "för att ge svenska arbetare en
röst".

För det är ju också sant.
Edita Morris. En gång Stock-

holmsflicka som skrev sin första
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tvååriga dotter på ryggen och ru-
sat mot floden. Men flickans
kropp fick ta emot strålningen
och skyddade samtidigt moderns
kropp. 12 är senare krävde bom-
ben sitt offer.

Nu fanns bara cn son kvar. En
son som slutade tala. Som gick
till kyrkogården för att gråta. För
att föra bort honom från alla
minnen cmigrerade moclern slut-
ligen till Kanada. Så småningom
har han börjat tala. Kanske kan
ha^n en gång tala också om det
svåra.

Anda sedan kriget har Edita
Morris aktivt tagit del i freds-
arbetet. När hon en gång talade
i Sverige mor atombomben kom
någon fram till henne och sade:
"Tänk att fä skriva böcker om så-
dant som känns viktigt för en.
Men vem skulle förlägga dom böc-
kerna?"

- Då visste jag att här fanns
en viktig uppgift: att ge dessa
människor en röst. Att ge det ar-
betande folket en röst. Under fle-
ra är försökte jag hitta medintres-
serade i Sverige för att starta en
skönlitterär serie för "vanligt
folk", med resten av mina film-
pengar som srartkapital. Bl a var
jag i kontakt med både SKV och
Clart6. Men företaget ansågs orea-
listiskt. Ända tills jag förra året,
genom den turkiske författaren
Yasar Kemal kom i kontakt med
förläggarparer Krisrer och Gert-
rud Gidlund.

Gertrud Gidlund, som sitter
med vid det runda bordet, nickar
instämmande.

- Då startades en dialog som
har fortsatt sen dess och som be-
tytt oerhört mycker för oss alla
tre. Ur de samtalen föddes id6n
on1 en pristävling där människor
skulle berätta om sina liv i da-
gens Sverige. Det viktiga var inte
hur det sas utan vad som sas. Vi
fick nästan 200 manuskript, många
från kvinnor och två kvinnoböc-
ker hör till pristagarna. Kvinnor-
na bär på en verklighet som ännu
knappt skildrats på det skönlitte-
rära planet.

Pristävlingen är inledningen till
en serie som ska heta Klartext och

innehålla progressiv skönlitteratur
av icke-etablerade författare. De
första böckerna har redan kom-
mit, första delen av första prista-
garen Bertil Carlsons "Smält-
verksarbetarens son" och Bunny
Rafnerstams "Brottet som kon",
en politisk thriller.

Rösterna ska komma från
alla arbetare i Skandinavien. Folk
ska känna att de har en röst. Det
är fel arr tro att man måste ha
r"rtbildning för atr. kunna säga
något. Jag tror att många icke-
intellektuella känner starkare än
vi. Och om det kan kornma ut är
det till glädje för oss alla. Och
börjar några skriva kanske andra
känner "kan han - då vågar jag
också". Och så rullar det hela ti-
den vidare.

Under arbetet med pristävling-
cn dog Ira, Editas man.

Sen dess har jag svårt arr
var hemm a, pA den gård i Frank-
rike där jag bor. Jag arbetar så

mycket jag kan. Det tjänar ing-
enting till att vara olycklig - vi
hade ett så fantastiskt liv tillsam-
mans. Men det är svårt att leva vi-
dare. Jag reser så mycket jag kan.
Närmast ska jag till Kenya och
Bangladesh för att samla material
t;ll nya böcker. J"g vill dö vid
min skrivmaskin.

Ur Edita Morris senaste ro-
man, "Solodansaren", som hand-
lar om kommunistslakten i Indo-
nesien, publicerar vi ett avsnitt i
detta nummer. Hon har iust av-
slutat en roman från famaica, där
de vita tagir allt det bästa ur lan-
det, där de svarta svälter ihjäl och
de vita äter ihjäl sig.

Utanför har grådasket blivit
nattmörker. Stearinljusen har
brunnit ned. Edita gär ur med
snabba flicksteg.

Vi har fått några snabba punkt-
belysningar på ett liv, några frag-
ment. Utanför ljuspunkterna ett
innehållsrikt mörker. Det okända
skulle man vilja veta mer om, det
man aldrig hann fräga, de svar
som inte kom.

Bilder men ingen film. Ett kvin-
noöde som man bara kan ana
räckvidden av. Klartexr och hem-
lighetsfullher, samtidigt.

ngq

TaK
Erlandc

Första delen av
Tage Erlanders
memoarer är här.
En underbar
berättare. Från
barndomen i Ran-
säter via Karlsiad
fram till Lundatiden
och kontakten med
tidens stora poli
tiker. Så riksdags-
mannen - och
statssekreteraren.
Högklassig politisk
litteraiur med
skärpa och humor.

Clrkaprls Inbunden

Boken finns överallt
där böcker säljs!

l--
I

: TIDENS/FIBs FöRLAG
I Box 1315,111 83 Stockholm

. Härmed rekvireras .... ex Tage
I Erlanders memoarer

inbunden cirkapris 29,50 inkl. moms.

I niLr 
porto. Sändes som postförskott

I

I

I

L

Adress

Postadress

vi manskor I
--4

Förg på fillvoron
blev det sedan vi valt färg-TV hos

Philip Carlsson Radio o. TV
Husarg 24, Göteborg. Tel. 11 1S86

- - - 
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SOLODANSAREN
Ur Edita Morris nya rornan

Min lillc son, onr c{u h:rr läst nrirL

bok så här långt så r,et du nu nå-
got on-r Bali, om onda andar -sonr leksaker - och också något
onr hjältar sorn rajan av Umbud
och skolläraren Salek son-r slog mig
i fängelset. Ty'värr hör en far och
hans son inte till samma genera-
tion, och även om det goda och
det onda ännu fir-rns kvar, ser dina
onda makter annorlunda ut än
mina, och dina hjältar är andra
än mina.

Mer-r låt oss för ett ögonblick
låtsas att vi ar liker gamla och

Hwawd.ocrsctnen i Edita IIorris
rotnan'är, den balincsishc soLo-
dansaren Ktu.t.

Ktut gestaltar ett uppvak-
nande. Mitt under sitt liv som

t'irad konstnär bastas han vid
åtcrkomstcn t'rån Europa tilL
sirt hemland i t'ängelse. Vid
gene ral Subartos maktöpcrta-
gand.c et'ter armökuppen tog
den grymma slahtcn vid som
under tystnad från värLdsopi-
n)oncn kan benämnas komrnu-
nistmassaleern på Indonesien.
Politiska t'ångar togs ocleså i
sådan mängd - Ktut blir en
av dcm - att det lortt'arandc
sju år et'tcråt ä"r svårt tttt göra
sig en t'öreställning om antalet
ot't'radc männishor, clå otaiiga
a"v c{crn. datt i fängelserna.

I t'ängelsct rekapitwlcrar Ktwt
sitt lia. I ett bort avsnitt här
sbildrar ban sin barnd.om, en
del aa den oskulclslwila tid, då
tilhtaron hållcr på att t'ram-
kallas i bans medvatande tnen
ltan ännw intc vet, vad som är
ont ocb gott.

Arntöhwppcn t{å Swkarno
störtadcs sopatlc ochså borl
aarie skttmt av dct kommunis-
tiska paitiet libsom varje facb-
t'örening inom indwstri ocb
jordbruk. KLtppen har, påPelear
Ba.rbro Karabwda i sitt t'örord
till den t'ranska och cngelska
utgåvan av Edita Morris' Solo-
rlansare n, ctv en ame rikanslc
statsman hyllats som tlcn stör-
sttt cbonomi.ska sL'gern USA
vnnnit ct'tcr an,lra världskriget
tt.tc i världen.

Solodansaren utleomtner z,å-
ren 1973 på saenska. GG

begcr <;ss Llt för att tillsal-nutatrs
upptäcka gott och ont. Vi tultar
genom vår hemby, tittar på allt,
lyssnar', rör vid allt, undrar, ocl-t

på vägcn f år vi kunskap, lill-
l(tut.

Nu har jag gjort rnig liten son-r

cn tr,ååring solx naken och vartlt
blossar på sin kanelcigarr och tar
lilia korta drag som dr.r gör. Vi
travar iviig med barns mållöshet
och obändiga beslutsamhet.

Plötsligt stannar vi och böjer
oss irer. Ivrigt klappar vi något
med fyra tassar som vänder upp
sitt ansikte och spinner. Så

varm och fin den är! Vi vet inte
att den kallas "katt" mett vi vet
att vi iilskar den. Ä, vad vi älskar
den !

Och nu rör våra forskande fing-
rar vid r-rågonting annat, någonting
halt sonr glider undan och sträcker
ut tuugan åt oss. Vi vet inte att
den kallas "ornr", meu vi vet båda
att vi hatar den. Vi blir så rädda
för dess kluvr-ra tunga att vi bör:jar
tjuta, och vi springer snubblande
därifrån och kastar oss in i en

tröstande famn. Det finns lyckligt-
vis en famn för oss båda, ett vätr-
ligt bröst.

Men snart är vi trötta på mjölk
och tultar vidare. \rad är detta?
Något tur-rt och vajande har ställt
sig i vägen för oss. Vi vet inte att
det kallas "blontma", vi lägger
oss på n'ragen och snusar: på dess

andedräirt. Du först. Set-r jag. Vå-

ra trubbiga srnå träsor stöter ihclp.
Det känns skönt! Plötsligt vet vi
att vi älskar varandra.

Outtröttligt travar vi vidarc. Vi
snavar över en hög med någonting
hårt, som har skarpa kanter, och

ramlar på varandra. V; vet inte
vacl det kallas, "stenar", melt
plötsligt slår vi på varandra mcd
dessa skarpa ting. Vi blöder. Andå
fortsätter vi att puckla på var-
arrdra. Vi är beredda att döda
varandra för vi har blivit krigarc,
mördare.

Två händ er tar tag i våra ilsk-
na nävar. Vi vet vad dc är! Det
år bapa-hånder, och vi hoppar
glatt vidare, ledda av dcssa säkra
händer. De ger oss el1 gyllene
dryck och fastän vi inte vet att
der-r kallas apelsinsaft, vet v i att
den svalkar oss och gör oss lugna.
Vår ilska blir till fnissningar.

Ack, lill-Ktut, så mycket vet-
skap vi samlat på en enda dag. Vi
har lärt känr-ra vanrt och kallt,
fara och trygghet, liärlek och hat.
Vänliga bröst kände vi redan till,
och säkra bapa-hånder. V; lärdc
känr-ra der.n strax eftcr födelse n

och vi älskar den'r.

Men nu sänker sig mörkret över
desan och fastär-r vi inte vet att
det kallas "l-Iatt" travar vi fort
hem mot tryggheten. Röd och rund
går den glödande soleu ner. Röda
och runda år vära kinder när vi
springer hem till vår kära lilla
stuga under det hundral,riga ba-
narrträdet. En dag i en tvåårings
liv är något underbart! Det är er.t

jakt efter kur-rskaper. Låt oss ald-
rig sluta j^go i den kunskapens
trädgård !

Overs. Anders lonason

Vi har byggt om vår bokhandel

Ljusare lokaler, lättare att hitta

lfölkornrrren in!

@1turcirkeln it";:'t{ttf; .,: ": ;::,\-,



KORT OM BöCI{.ER
Utgivningen av
kvinnolitteratur
fortsätter glädjande nog. Nu har
Partisanförlaget i Göteborg tagit
det lovvärda initiativet att ge ut
August Bebels klassiker Kvinnan
och socialismen i faksimilutgåva
(det är några dccennier sen den
sist fanns tillgänglig). Klassiker i
kvinnofrågan har ju en tendens
att förbli aktuella, hur man nu
ska ra det. Alltför mycket känns
likt och detsamma. Inte minst
giiller det Bebel, både i hans iakt-
tagelser av kvinnans ekonomiska
förtryck och av hennes förtryck
som l<vinna. Boken kom ut första
gången omkring 1880, och var det
första allvarliga försöket att brett
analysera kvinnans historia och si-
tuation ur marxistiskt perspek-
tiv. Enbart under författarens
livstid urgavs den i 50 upplagor.
Fortfarande är den högst läsvärd,
både vad gäller beskrivningar och
analyser som ifråga om språket:
Bebel har ett målande, träffsäkert
och ofta mycket roligt sätt att
skriva. "Äberopandet av kvinnans
naturliga kallelse är lika snillrikt
som åberopandet av att det evigt
måste finnas kungar, en-redan hi-
storien förtäljer xtt der ständigt
funnits kungar", konstaterar han
l<ort. För Bebel är kvinnans kamp
ouppliisligt l<nuren till proletaria-

I kampen mot

tets kamp, men oavsctt om "kvin-
rlan som proletär är förtryckt är
hon det såsom könsvarelse i det
kapitalistiska samhället", skriver
han, medveren om kvinnans dubb-
la förtryck. "En grundlig omvälv-
ning av vårt samhällstillstånd är
nödvändig och €ienon denna en
grundlig omvälvning av könens
ställning"... "Framriden tillhör
socialismen, dvs i fijrsta hancl ar-
betaren och kvinnan!"

Kvinnan och revolutionen
(Cavefors) är ännu en nyutkom-
men kvinnobok. Det ar Folke
Schimanski som samlat en antolo-
gi av klassiska rexrer i kvinnans
hamp för frigörelse, alltifrån fran-
ska re volutionen fram till den
kubanska och albanska. Mary
Wollstonecraft. FIora Tristan, Be-
bel, Engels, Almqvist, Clara Zer.-
kin, Kollontay, Castro och Hodja
hör till dcm som finns rcprcsenrc-
rrdc. Till varje historiskt avsnitt
har Schimanski skrivit en kort in-
ledning över det allmänna skeen-
det. I varje re.rolurion har de
krävt sina rättighetcr: jämställd-
hct rncd manncn, frigörelse från
clet ideologiska förtrycket. Eftcr
varjc rcvolution har de svikits av
manssamhället, de flesta av dessa
kvinnor, deras tal och skrifter har
gömts och glömrs rned några få

EI,-ORGIAR
ialla prislägen

PIANON GITARRER

Förstörkore
Tillbehör m. m.

Förmånligt hos

OGE MUSIK
Halmstadsvägen 33

Björkhagens Centrum
Tel. 48 29 59

Lunchen snabbt och fermt
på

KUNGSBROBAREN
Kungsgatan 82 Tel. 50 20 tB

undantag. Det som finns kvar är
i hög grad männens revolution.
Därför är det bra att en del av
detta kvinnomaterial nu presen-
teras: det mesta är svåråtkomligt
och ytterst litet finns tillgängligt
på svenska. Men smakprc'rven ger
mersmak, som ofta med antolo-
gier: man vill läsa mer än bara
clcssa utvalda brottstycker-r.

"Det är det mest
oerhörda barbari
att fordra, att någon kvinna allt-
jämt skall tvingas utsrå en så vid-
underlig tortyr . . . Det är helt en-
kelt orimligt, att med vår moder-
na vetc'nskaps rcsurser den smärt-
fria förlossningen ickc existerar
som en självklar sak". Skrev Isa-
dora Duncan 1929. Citatet finns
med i boken Smärtlindring vid
förlossning som Prisma/RFSU gi-
vit ut för att driva på debatten
om ökade resurscr tili smärtlincl-
ring (rätten till den har ju gud-
bevars riksdan givit oss). Läkare,
barnmorskor och psykologer har
bidragit till boken och laddar upp
mecl argument att använda f<ir att
också skapa möjligheter vid vår:r
hliniker till smärtlindring åt alla
de barnaföderskor för vilka för-
lossningen är cn svår plåga. I-iis
på och lär in argumenren!

I IITI I

TU-Radio-Transistor
alltid ett fynd hos

Blekingega't. 6, Sthlm. T. 40 96 tl
IIIIIT

hyreshöjningarna

behöus

ITTT

- utkommer onsdagar och

fredagar 
-

Enklast att prenumerera per tel
08/52 00 95 eiler 0311127607

Nyheter vorie vecko

O. L:s Textil
Emågatan 29 - Bagarrnossen

Tel. 48 03 47
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Det nya samhället
heter en ambitiös och ytterst läs-

värd serie som Nordal Äkerman
redigerar och Prism a ger ut. Nya
i scrien är Den nya underklassen
(nr 6) som tar upp det faktum att
vi nu på nytt håller pä art skapa
en omfattande underklass och
ifrågasätter socialdemokratins vil-
ja att förändra detta. Bengt Bör-
jesson, Hans Nestius, Gustav Jons-
son och Karin Tengvald medver-
kar i boken. Nr Z heter Demo-
kratibegreppet och handlar om
nödvändigheten av att fördjupa
demokratin så att större grupper
får ett reelt inflytande över be-
slutsprocesserna i samhället, att
ersätta den nuvarande indirekta
formaldemokratin med en reell
demokrati där bl a medlemskad-
rarna i organisationerna aktiveras.
Bidrag av bl a Bengt Abrahams-
son, Torsten Eliasson, Gunnar
Fredriksson och Olof Palme. Tidi-
gare böcker i serien är

1. Kontroll av individen (t.t-
tologi),

2. Mihailo Markovic: Att ut-
veckla socialismen.

3. Arne H. Lindgren: Svart
Dagbok.

4. Carin Flenström/Alf Ronn-

by ' Fallet Rosengård (recenseras

på annan plats i tidningen) och
5. En socialistisk människa (an-

tologi).

Barnböcker
Det utkomme r varie är drygt
600 barnböcker i Sverige. Den
siffran är rätt konstant. Men de

svenska originalböckerna har de

senaste åren minskat sin andel
bland dessa 600 till förmån för de

samproducerade (dvs internatio-
nellt gjorda) barnböckerna med
utslätat iddinnehåll.

Många har påpekat "kulturim-
perialismen" inom serieproduktio-
nen och de samproducerade barn-
böckerna. Man kommer inte ifrån
att den svenskproducerade kvali-
tetsbarnboken har helt andra möj-
ligheter att orientera barnet i när-
rniljön och i den gradvisa vidg-
ningen av verklighetsuppfattning-
en.

Just nu, inför jul, nu är det ak-

tuellt för många att försöka hitta
ellt för många att frösöka hitta
rätt i barnboksfloden, sannerli-
gen inte det lättaste. Ett par tiPs

kan vi ge i alla fall, två serier som

man lugnt kan gå till.
Gidlunds barnbokserie, med hår-

da, glatta pärmar och vettigt Pris,
är den ena. Förlagets målsättning
är att böckerna ska läsas av barn
och vuxna gemensamt, att de ska

"knyta barnet fastare till våra
villkor som vuxna. Deras värld
är inte skiljd från vår . . . De fun-
damentalt mänskliga behoven i li-
vet har inte ett sämre underhåll-
ningsvärde än den massmarknads-
litteratur som förlöjligar männi-
skan eller kapar bort större delen
av världen", heter det i "Program-
förklaringen".

Det finns böcker för barn i

GUNBORGS
BTOMSTERHANDET
T-stationen i Biörkhagen

Halmstadsvägen 22

Lönsmonsgårdens
Tobok

Tel. s+ 45 72

olika åldrar: Anna Carin Eure-
lius/Monica Linds Lasses farlar är
död för 3 år och uppåt, Katarina
Taikons Katizi-böcker för 6 är
och uppåt, Sven'Wernströms Olle
och fabriken och Max Svensson
Lurifax för + år och uppåt, Kam-
rat Jesus för 7 år och uppåt, Gor-
manders När barnen gick i strejk
och När barnen tog makten för 8

år och uppåt. Höstens två böcker
om Ville, Valle och Viktor och
deras möte med den mystiske
mannen hör till barn i alla åldrar,
liksom den lilla fina boken om
Barnens rim och ramsor som Lars
Furuland redigerat och som illu-
srrerars med 18OO-talsbilder.

En annan serie, med mer utta-
lad politisk målsättning, är Ver-
dandis barnboksserie (Rab6n E{

Sjögren), som tyvärr tycks fä
minskade resurser: det kommer
bara tre nya titlar i höst. Titta
t ex på Erik Erikssons Resa i
Nordvietnam, Stig Unges En bY i
Sydamerika eller Annika Elmfors
Sprätten satt på toaletten (om
miljöförstöringen)!

Ett barnboksförlag med ambi-
tiös kvalitetsmålsättning är Carl-
sen/if, f d lllustrationsförlaget,
som bl a tagit det fina initiativet
att låta unga svenska författare
och konstnärer göra små barn-
böcker i 9O-öresklassen för art
konkurrera med den skräpflora
som finns i den prisklassen på va-
ruhus och i Pressbyrån. Det finns
många böcker i förlagets utgiv-
ning som man kan rekommendera
men av utrymmesskäl får vi välja
en av höstens nya böcker: Sagan

om morfars resa till Vilda skogen,
en underbar bilderbok med Henri
Rosseaus målningar berättade till
en svensk saga av Margareta
Strömstedt. Den kostar visserligen

Expresslotter Snabblotter

Tombolalotter Kvicklotter

Lägre priser, snabbare leaeranser

G. V. GAIJNER AB
Alviksvägen 47,

Box 15039, 16l 15 Bromma
Tel. 08/25 84 00.

Sjuhäradsbygdens

Tryckeri AB
All6gatan 59

5OI 02 BORAS

Tel. 033/l I 70 30

*

BOKTRYCK
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ROTATION

BOKBINDERI
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För Uietnam$ kvinnor och barn SKV:s

Ännu i fyra är skall Nixon sitta vid styret i USA. Löftena om frcd i Vietnam
har han svikit. Bombningarna över Nord- och Sydvietnam ökar i styrka och
överskeppningen_ av stridsmaterial till juntan i Saigon forceras i desia dagar.
Utgången av valet i usA blev sådant att ingen letrgre vågar hoppas på fied.
Det finns bara etr tänkbart svar från vår siäa på Ilixons-rrt-"iring,^att öka
stödet, moraliskt och ekonomiskt, till Vietnams kämpande folk.

Snarr. är julen här. När du tänker på en julgåva till något barn som står dei
nära crch ;i dei kärt - låt då också'viet.rå-! b"rn ra Jä av din värme. slui
också dem till dim hjärta.-_De behöver rncr än några andra idag vår om-
tanke. Ge också d.-,.,1 julklapp! Och få:rndra att'följa clitt cxempel. Av de
många små bidragen blrr de srora sulnnrornA . . .

Och nu till v,err rcdovisnins:

Vietnolll-
insamling

Postgiro
513234

161 03 Bromma 3

Transport 208.333:01
Gnr Mia Emsheimer, Stockholm,
bössinsaml. .. 1.517l.38
Anna Englund, Mora 1O:-
Mia Vesterberg, Falun 25:-
[,lsa Stuge, Skattkärr 15:-
Grete Almgren, Stockholm 100:-
Göteborgs SKV-distrikt. Ins. vid
höstens upptaktsmötc 135:50
Ilva o, Leif Svensson, Skärholmen,
"Anton Strands minne" 75.:-
Edith Vennsten, Uddevalla 5O:-
Munksund-Pitcis SKV-avd. insaml. 310:-
Centrala SKV-avd., Göteborg 200:-
Sonia Beckman, Bronrnrr, "Andrea
Andrccns minne" l0:-
Iidirh Nyström, Holmsund, "Andrca
Andreens minne" 2O:-
Ally \X/ikholm, Stockholm, "Andrca
Andreens mi nne" 1O:-
Anna Appelberg, Västerås, "And-
rea Andreens minne" 5O:-
B. Sundberg, Ljusdals SKV-avd.
"Andrea Andreens minne" 45:-
Signe Ljungberg, Stockholm 1O:-
Maja Bolling, Göteborg 100:-
Sonia o. Ville tsorg, G-öteborg .... 50:-
R. S. Lönn, Hägeriien 25:-
Hrrrier Engman. Cötebors 1O:-
Karin o. Eävin Gusrafsson*. Södcr-
räljc 2a:-
Ester Johansson, Malmö 1O:-
Rosa Katz, Stockholm 11:-
Erik Johansson, Mölndal 1O:-
Inga Qvist, Kungsgåt'den 50r-
EIin Blomberg, Sollenruna ........ 25:-
Hilda Löndqvist, Johanneshov lO:-
l{uth Nordling, Vällingby ........ lO:-
Stina Skantze, Göteborg 100:-
Birgit o. Erik Vinnå, Johanneshov,"Signc Silldns minnc" 20:-

Bromnra, "Signe 25:-

IUU:-
,nn._
25:-
25:-

100:-
10:-
25:.-

5:-

15 :-
25 |-
20:-
20:-

100 :-
50:-

100 :-
50:-

10 :-
100:-

t 1.

I 10:-
110:-
I nn._
541:50
100:-

lu:-
20:-

10 :-
I U:-

25:-

10 :-
tn.-
50:-
I n._

10:-

ca 25: - men det är en bok som
hela familjen kan njuta av, med
fina reproduktioner och rolig
text.

Tifl sist
två skönlimerära böcker som smu-
git sig in i höstens ambiriösa läs-
ning av fack-, fakta- och debatt-
litteratur:

Tora Dahl fortsätter sin själv-
biografiska serie med Brevet till
Leonard (Tiden), en fin skildring
av hennes liv som ung lärarinna i
1O-talets Stockholm, hennes för-
hållande till två män. hennes en-

vetna vägran arr anpassa sig såväl
till den rådande trångsynta kvin-
norollen eller till den kompakta
borgerliga dubbelmoralen med
dess reaktionära människosyn. En
bok som känns giltig också i dag.

En helt annan kvinnobok är
Margareta Sarris Man borde hänga
sig i en tall (Bonniers), som det
stormat kring bl a Kvällsöppet,
där en manlig represenrant fick
på huden för att han ansåg am bo-
ken bara vara manshat. Bara kon-
starerandet art manssamhället
finns tolkas ofta som manshat.
Och cle tre lågavlönade kontors-

flickorna i Enköping har knap-
pasr någon anledning atr reserva-
tionsliist älska och beundra sina
högavlönade och trångsynta pös-
munkar till chefer. Eller att låta
bli att reflektera över hur mans-
samhället konkret påverkar deras
situation. Men manshat, nej. IJtan
en rolig, lite elak, mycket varm,
mycket humoristisk kortroman
om tre kvinnoöden, som hinner
avslöja ovanligt mycket om både
kvinnorollen, makthierarkin, stor-
stadens vedermrjdor och glesbyg-
dens problem på 162 glesa bok-

L\T
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Culli Mcllbcrg, Ilio '.":..
Insa Pet16n. Hisings B.rcka
St-ca Andcrsson, Götcb,rrH ........
Britta Gidlund, Haparanda
Mari .Tohansson, Brontrna ......,.
()rete -Englund, 

Skärholmen
I Iildesard Liedholm, Älvsjö
I'anny Pcrsson, .laliobsbcrg
Ev:r'Danielsson, .[ohanneshor-
Svea Föll, Farsta
Malmberget-Koskullskulle SKV-
avd. insarnl.
Helga O. Johansson, Götebc,rg ' ' . .

Stinl Noidbcrg, Bromma, insanrl
'fyra Vejrud, Farsta,
l'.lsr Pcterson, Flägersten
Irnrl Gustafsson, Vaxholnr
Margaleta Hansson, I'artille
Barbr,, Hernrelin, Stockholm ......
Iidith Nilsson, Unreå
Iilsa Andersson, Dornsjövcrkcn ....
l:dit Iledblorn, Obbola
Olle l.indberg, Norrköping
Karin !-.riksson, Farsta
Linnca Mårcl, Stockholnr
Ir.nrnra Morirr, I)åtskärsnäs ..... '..

Kcrstin Hogström, Bromnta
[cnny ]lrärinström, Glomnrersträsk
Sallr. Strcng, Lsl<ilstuna
SiAric Lundströnr, Kiruna
SiInc Killsrrönr, Luleå
Vi,'l,r Andcrsson, Ciitcb,,r'g
Klara Lundbcrg, lVlölndai
Anna-Brittl Simuelsson, Sundsvall
Davida Nilst(n, Lulcå
Greta Landin, Södcrtälje
K. Lundmark, Stockholn-r
N. N. S:t Görans SKV-avd., Stock-
holm
Viola llarnell' Alvsjö
Astrid Iläggström, Kirnn.r .'.....'
(lertrud Malmros, Stockholnr
l:lin Ählön, SundbYberg
Ilclg.a lrl', Farst.t
Tvtä Södcrbcrg, Lnske.lc
Kirin l'.klund, VällingbY
Alrn.r Ylip.ii, Sattijärvi
()lga Pers.son, l.andskrotrl
Mav Ståhl, Älvs jö
lneiiJ ()rnell, L.rkilsttrna
AlThilJ N,rIdberg. viistct'.'rr
T. llobcrts, .f,rhanncshrlrt
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HIÄLP OSS öTN UPPLAGAN!

o Ge prenumerationer i iulklaPP

o Sprid tidningen !
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Ingen ska vara utestängd

Hela boendemiljön måste göras levande 
-fijr allzr. Den måste, liksom maskinerna pii arbetsplat-

serna, anpassas till människortr:t. Inte tvärtom.

Vi måste sätta punkt för kategoritänkanclet.
Ingen ska vara utestängd. Unga och iilclle, ft'iskii och
handikappade ska få leva sida vid sida.

Butiker och varuhus, -qjtikvård, clzrghetn, sko-
1or <-rch andra serviceinrättningal ska finn:rs och fin-
xas på nära håll, som självklara inslag i boendeom-
rådena. Det gäller också tillgång pti iirbetstillf:illen
och rika möjligheter att odliL kultur och :tttcira frititls-
intressen.

Det här är' inte frågor sonl experlsln;1 
-politikerna och planeral'lta - oinskränkt ska fir tlvgörli.

Dom som bor måste också få vala me(l och
lägga fram sin:r synptlnkter.

Så att boendeomt'lrclenit och s:tnlhiillct frrn-
gerar för nlla.

Nu och i fntmtitlen !

Allt flel hyresgästel blir tnedvetna om
sin rritt att ställa krav på sina bostä-
der och hela sin boendemiljö. Allt fler
vill vala nred och säga sin mening.
Bevaka sina intressen ... Hyresgäst-
r'örelsen viixer'. Aktiviteten ökar. Vi är
nu över 550.000 medlemmar. Som hop'
pas atl iinnu flel ska sluta sig till oss.
Sir att vi fril iinnu mer att säga till
om...

It'll


