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DEN SOCIALA VERKLIGHETEN I BILD 

Mer hänsyn till barnet i skilsmässomål 

TV:s stort upplagda programserie »Att skiljas 1960», som ville visa hur en 
skilsmässa går till när den kompliceras av en vårdnadsprocess, rörde uppen
barligen vid ömtåliga strängar hos publiken. TV:s önskan att diskussionen 
skulle föras vidare har uppfyllts över förväntan. Programmet kommer säker
ligen att låta tala om sig länge än. 

I socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté för barn- och 
familjefrågor finner man att det hade varit bra om kommittén vetat om skils
mässoprogrammet ett gott stycke i förväg. Då skulle man kunnat organisera ett 
beaktande av programmets huvudsyfte och även utnyttjat efterdebatten för upp
lysning om barnets rätt till lagligt skydd, som är densamma som för den vuxna 
medborgaren. Kommittén hoppas att den i fortsättningen skall kunna få ett så
dant samarbete med Radio—TV. 

Skilsmässornas antal har på några år fördubblats. Vart sjunde äktenskap 
som nu ingås upplöses genom äktenskapsskillnad. I 36 procent av skilsmässo
fallen ingår ett eller flera barn. Även om barnets rätt hävdas som i TV-målet 
är det kvinnan-hustrun som står i centrum för den nu gällande giftermåls-
balken. Den tillkom 1921, alltså vid en tidpunkt när skilsmässor var ovanliga. 
Sedan 1957 sitter en kommitté, kallad familjerättskommittén och med justitie-
rådet Walin som ordförande, för att arbeta om giftermålsbalken och här för
söker man att först och främst ta hänsyn till barnet på ett mer markant sätt 
än vad nu är stadfäst. 
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Ny publik 

»VI SÖKER ETT SAMARBETSIDEAL» 

Förra året vidtogs en viktig teknisk förändring i tidskriftens redigering för att 
ge vidgat utrymme för upplysning och diskussion på det sociala området. In
för årgång 1960 har tillkommit nya grupper läsare med speciella önskemål av 
så angelägen art, att tidskriften föranletts vidta ytterligare en viss omläggning 
i planen för årets nummer. 

I yttranden över ungdomsvårdsbetänkandet finns det stämmor som föreslår 
en samhällets PR-verksamhet för att positivt påverka dagens ungdom. Sveriges 
arbetsledareförbund anser således att samhället kan göra mera för att informera 
om samhällslivet och redan därigenom medverka till »att ungdomen bibringas 
respekt för lagar, förordningar och ett ordnat samhällsliv och lär sig betrakta 
goda arbetsinsatser som en naturlig livsyttring». Sociala Meddelanden har i år 
beretts ökat tillfälle att verka i den riktningen. Bland nytillkomna prenumeran
ter märks framförallt skolor. De önskar direkt objektiv information angående 
samhällets omsorg om medborgarna. Genom att undervisningen i samhällslära 
breddats behöver framförallt lärarna för sin egen fortbildning sammanställ
ningar och översikter av mera officiell karaktär. Som exempel på material som 
kan hjälpa dem att lägga upp en mera engagerande undervisning nämns So
ciala Meddelanden nr 7/1959, vilket i populär form redogör för domstolar och 
institutioner som har att ta ställning till tvister i sociala mål och mål som. 
härrör från arbetsmarknaden. Denna sammanställning har framförallt de högre 
skolorna och folkhögskolorna funnit användning för, så att upplagan måst för
dubblas. Med hänsyn till denna erfarenhet kommer årets nummer att väsent
ligt läggas upp i stil med »domstolsnumret», alltså koncentreras kring ett större 
tema. 

»Utrymme åt samarbetsinitiativ mellan myndigheter och organisationer» är ett 
önskemål som ställts från ännu en ny kategori läsare: kvinno- och föräldraorga
nisationer. Årets första nummer har också främst ägnats denna dagens ganska 
nya giv inom barna- och ungdomsvården — åtminstone på riksplanet. Social
styrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté för barn- och familje
frågor, vilken bildades på nyåret, är ett enastående samarbetsprojekt ovan 
parti- och gruppgränser. Hitintills har den inte låtit tala om sig. Sociala Medde
landen är nu emellertid i tillfälle att presentera de två huvudparterna: social
styrelsen och konstellationen av de 35 anslutna organisationerna samt skildra 
kommitténs tillkomst, målsättningar och närmaste arbetsuppgifter. 

»Vi söker ett samarbetsideal» hörs det utifrån landet, där antingen barna
vårdsorgan eller lokala kvinnoföreningars samarbetskommittéer sänt inbjudan till 
ett samgående och nu söker finna de bästa formerna för ett sådant vid sidan om 
ungdomsstyrelsers och ungdomsnämnders verksamhet. Man vill ge både sam
hällets och hemmens barnavårdare stöd och tillförsikt i deras komplicerade vård-
och fostrarvärv. 
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MYNDIGHETERNAS REPRESENTANT I SAMARBETSKOMMITTÉN FÖR BARN- OCH FAMILJEFRÅGOR 

Socialstyrelsen — samhällets centrala 
barnavårdsorgan 

Ämbetsbefat tn ing Enligt Kungl Maj:ts instruktion given 31 maj 1957 
Svensk författningsamling 1957, nr 416 

§ 2 Socialstyrelsen är central statsmyndighet för ärenden av social na
tur, i den mån handläggningen av sådana ärenden icke ankommer på 
annan statlig myndighet. 

Till styrelsens verksamhetsområde hör sålunda ärenden angående 
social omvårdnad såsom vård och skydd för barn och ungdom, hjälp 
åt mödrar med barn och andra familj estödj ande åtgärder, stöd åt 
hjälpbehövande och åldringsvård, vård av alkoholmissbrukare 

social statistik såsom prisstatistik, socialvårdsstatistik, löne- och sys
selsättningsstatistik 

förhållandet mellan arbetsmarknadens parter såsom föreningsrätt 
och förhandlingsväsen, arbetsavtal, kollektivavtal, arbetstvister 

samt andra frågor av väsentligen social innebörd 

§3 Styrelsen har också att bedriva social upplysningsverksamhet 
Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet över barnavårdsanstalter, se

mesterhem för husmödrar, social hemhjälpsverksamhet och nykter
hetsvården ävensom över sådana arbetshem som avses i lagen om so
cialhjälp. Styrelsen är centralmyndighet för ferieresor för barn och 
husmödrar m fl ävensom för skolor tillhörande barna- och ungdoms
vården samt för de för den eftervårdande verksamheten vid nämnda 
skolor upprättade särskilda inackorderingshemmen 

Styrelsen utövar inseende över statens socialvårdskonsulenter och 
statens förlikningsmän för medling i arbetstvister 

Som framgår av denna instruktion är socialstyrelsen det centrala barna

vårdsorganet i riket. Denna styrelsens verksamhet är uppdelad på en bar

navårdsbyrå och en skolbyrå. Styrelsens befogenheter gäller både barn och 

ungdom. 

Allmänheten föreställer sig gärna ett ämbetsverk som tämligen fast

låst i en gång intagna lägen. Givetvis måste dess administrativa former 

strikt följa givna normer, men det hindrar inte att verksamhetsuppgif

terna kan skifta karaktär allt efter de nya krav samhällsutvecklingen ger 

upphov till. Vid sin tillblivelse år 1913 var socialstyrelsen som centralt 

ämbetsverk väsentligt engagerad av arbetsmarknadsproblem. Under de 

senare decennierna har större delen av dessa efter hand övertagits av ar

betsmarknadsstyrelsen. Den särskilt under 40- och 50-talen expansiva so

cialpolitiken har medfört att socialvårdande uppgifter numera utgör en 

väsentlig del av socialstyrelsens löpande arbetsprogram. Styrelsens befo

genheter på detta område går inte bara ut på att bevaka att lagstiftningen 

fullföljs enligt sina intentioner och att utöva tillsyn över de lokala orga

nen. Den skall dra upp riktlinjer för dessa organs verksamhet samt upp

lysa och ge råd och anvisningar åt alla dem som arbetar inom denna sek

tor av samhällstjänsten. 
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Socialstyrelsens uppfattning om barn- och ungdomssituationen 

I sitt remissyttrande över det föreliggande statliga betänkandet angående 

ungdomsbrottslighet (SOU 1959: 37) ger socialstyrelsen en sammanfatt

ning av sina observationer och uppfattningar om dagens barn- och ung

domssituation och hur man skall söka förebygga asocialitet bland ungdom. 

»Våra kunskaper om ungdomsbrottsligheten är otillräckliga.» Så ru

briceras inledningsavsnittet till betänkandet. Vad som där anförts och 

som utmynnar i den i rubriken angivna slutsatsen är ovedersägligt. Detta 

utesluter emellertid inte att det syns vara möjligt att skönja en del av 

sammanhangen, framhåller socialstyrelsen och fortsätter. 

Frågan om ungdomsbrottsligheten har under senare år — inte utan skäl 

— ägnats ett livligt intresse i den allmänna debatten. Visserligen är 

läget rent siffermässigt sett inte alarmerande, eftersom andelen av varje 

årskull för straffregisterbrott dömda knappast kan anses anmärkningsvärt 

stor (0,5 procent). Emellertid är det otvivelaktigt — och kan av social

styrelsen på grundval av egna erfarenheter bekräftas — att ungdomsbrotts

ligheten liksom annan vanart är i stigande samt att den går längre ner 

i åldrarna och ofta är av mera svårartad karaktär än tidigare. Den över

syn som på initiativ av riksdagen företagits och som nu redovisas i före

liggande betänkande är därför mycket välkommen. Redovisningen är 

klarläggande och innefattar många uppslag som kan bidra till förbättrade 

förhållanden på området. 

Enligt socialstyrelsens mening kan sannolikt ökningen av ungdoms

brottsligheten i viss mån förklaras av att den nedbrytning av auktoritära 

uppfostringskrav, som ägt rum under de senaste decennierna, skett i så 

snabb takt att den inte hunnit motverkas av de nyare uppfostringsmeto

der, som bygger på kännedom om barnens och ungdomarnas kroppsliga 

och själsliga utveckling och på nyanserad förståelse för människornas på 

grund av utveckling, miljö och arv ständigt skiftande egenart. Många 

ungdomar har vuxit upp utan att vare sig i skolan eller hemmet ha fått 

del av några uppförandenormer som de kunnat förstå eller acceptera. Om 

barnet i dylika fall dessutom saknat känslomässig anknytning till när

stående, har resultatet ofta blivit förödande. Socialstyrelsens skolbyrå-

chef brukar ange som tumregel: För att tycka som fostraren måste man 

tycka om fostraren. 

Förebyggande verksamhet redan på ett förberedande stadium 
och riktad till hemmet, familjen och skolan 

Erfarenheten visar att samma faktorer som påverkar ungdomsbrottslig

heten också i avsevärd utsträckning ligger till grund för den i tidigare år 
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framträdande vanarten hos barnen. En förebyggande verksamhet måste 

sättas in redan på ett förberedande stadium och riktas till hemmet, fa

miljen och skolan. De sakkunniga har berört denna viktiga fråga i det 

avsnitt som benämnts »Barnafostraren behöver samhällets stöd». De fem 

punkter som avslutar detta avsnitt torde, så långt det står i mänsklig 

makt att göra några prognoser på detta område, få anses i sig innefatta 

den huvudsakliga lösningen — på lång sikt — av bl a ungdomsbrottslig

hetens problem. 

Angeläget att intensifiera samarbetet mellan olika myndigheter 
och organisationer 

Socialstyrelsen har särskilt uppmärksammat de överväganden och förslag 

som i betänkandet redovisats under rubriken »Samarbete och samord

ning». De sakkunniga har här särskilt diskuterat möjligheterna till sam

ordning av utredningsmaterialet liksom av de på skilda centrala och lo

kala organ fördelade åtgärderna till ungdomsbrottslighetens bekämpan

de. Framställningen utmynnar i förslag om inrättandet av ett centralt 

samlingsorgan, benämnt statens ungdomsråd med uppgift att skapa en 

överblick över det vid varje tidpunkt aktuella läget såvitt angår ung

domsbrottsligheten och att samordna de åtgärder som samhället förbere

der eller vidtar i anledning av denna. 

Socialstyrelsen anser att det är angeläget att sträva efter en intensifie

ring av samarbetet mellan de olika myndigheter och organisationer som 

har att ta befattning med utvecklingsstörd ungdom. Ett utvidgat sam

arbete och en därav följande ökad förståelse för åtgärder och arbetssätt 

kan bli av inte oväsentlig betydelse för lösningen av ungdomsproblemen. 

Styrelsen har på olika vägar sökt verka för dylikt samarbete. Samarbets

frågan har bl a behandlats i styrelsens informationsblad »Råd och an

visningar» samt vid föredrag och i tidningsartiklar av olika tjänstemän. 

Härvidlag har även beaktats samarbete mellan sådana organ å ena sidan 

samt skolan, polisen och ungdomsvårdsorganisationerna å den andra 

sidan. 

Organiserat samarbete med hemmen 

Under våren 1959 tog styrelsen kontakt med de centrala kvinnoorganisa

tionerna i landet för att med dem diskutera möjligheterna av ett sam

arbete mellan nämnda organisationer och socialvårdsorganen i syfte att 

bekämpa de aktuella ungdomssvårigheterna. Avsikten var att genom des

sa organisationer få kontakt med hemmen. Detta samarbete med kvinno-
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organisationerna har fortsatt och nu tagit organisatorisk form i en sam-

arbetskommitté som är i färd att planera en verksamhet på lång sikt. 

Samarbete med skolorna rörande fosterbarnen 

I fråga om samarbetet mellan barnavårdsnämnderna och skolan har 

vissa brister uppmärksammats av styrelsen särskilt i samband med foster

barnsvården. Sålunda har barnavårdarna på detta fältområde klagat över 

bristande kontakt med skolfolket. Som en följd av denna svårighet just 

på fosterbarnsområdet ordnade Allmänna barnhuset för några år sedan 

konferenser med alla landets folkskolinspektörer samt representanter för 

den samhälleliga barnavården. Dessa konferenser gav impulser till utblic

kar över samarbetsfrågor även till andra barna- och ungdomsvårdande 

områden. Sedan dess har socialstyrelsen vid upprepade tillfällen haft an

ledning att på sammankomster ute i landet även för barnavårdsnämn

derna framhålla angelägenheten av ett samarbete med skolans represen

tanter. I ett i dagarna utkommet nummer av »Råd och anvisningar» har 

styrelsen bl a berört dessa samarbetsfrågor. 

Med angivna utgångspunkter har socialstyrelsen i olika sammanhang 

sökt kontakt med organisationer, myndigheter och föräldrar för informa

tioner och diskussioner i hem- och uppfostringsfrågor. Exempelvis kan 

nämnas att styrelsen år 1956 tog initiativ till konferenser med represen

tanter för kommunerna under mottot »Kommunerna och ungdomen». 

Under dessa konferenser diskuterades särskilt hem- och familjestödjande 

institutioner, föräldrasammankomster, ökat samarbete mellan hem och 

skola, barn- och ungdomsvänlig samhällsplanering etc. Huvudtanken 

bakom konferenserna var att försöka öka kommunernas intresse för en 

konstruktiv hempolitik med sikte på att stärka hemmens barnavårdande 

och barnafostrande insatser. Socialstyrelsen får också i detta samman

hang erinra om det ovan berörda samarbetet med kvinnoorganisationer

na. Styrelsen ser det som en av sina viktigaste uppgifter i förevarande 

sammanhang att stödja hemmen i deras barnafostrande uppgifter och in

stämmer därvid helt i den målsättning som de sakkunniga angivit. 

Det framgår av det anförda att socialstyrelsen är överens med de sak

kunniga om värdet av ett vidgat samarbete mellan de olika organ vilkas 

verksamhet är av betydelse •— genom förebyggande eller tillrättaföran

de åtgärder — för ungdomskriminalitetens bekämpande. Otvivelaktigt 

kan det även vara av värde att få till stånd en bättre samordning av 

forskningen och upplysningsverksamheten på området. 
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Ett nytt centralt samlingsorgan? 

Beträffande det föreslagna centrala samlingsorganet erinrar socialstyrel

sen om att det nyligen tillsatta statliga ungdomsrådet har att fullfölja 

uppgifter, som omfattas av det program som de sakkunniga tänkt sig det 

av dem föreslagna samlingsorganet och att det av allt att döma inte 

finns något utrymme för båda dessa organ samtidigt. I detta läge kan 

det vara lämpligt att avvakta erfarenheterna från det redan tillsatta or

ganet innan man tar ställning till frågan huruvida behov föreligger av 

ett sådant mera permanent samarbetsorgan som de sakkunniga föreslagit 

och till frågan på vad sätt ett sådant organ bör vara organiserat. 

De sakkunnigas förslag syftar till att det ifrågasatta organet skulle 

stödja initiativ till sådan forskning, upplysning och annan verksamhet 

som kan öka samhällets möjligheter att bekämpa ungdomsbrottsligheten 

samt vid behov själv ta initiativ till sådan forskning, upplysning och verk

samhet, ävensom att med uppmärksamhet följa inom andra länder rå

dande förhållanden som kan ha betydelse för organets verksamhet. I det 

sammanhanget erinrar socialstyrelsen om att Nordiska Rådet i en den 4 

november 1959 antagen rekommendation rekommenderat regeringarna 

att inrätta ett nordiskt kriminologiskt forskningsråd. Om ett sådant forsk

ningsråd kommer till stånd minskas uppenbarligen behovet av ett natio

nellt organ med forskningsuppgifter på ungdomskriminalitetens område, 

och även på grund härav finns det skäl att ytterligare avvakta utveck

lingen, innan ställning tas till de sakkunnigas förslag om inrättande av 

ett mera permanent organ med bl a dessa uppgifter på sitt program. 

Samarbete mellan barnavårds- och nykterhetsnämnderna 

I avsnittet »Ungdomen och alkoholen» behandlas frågor som helt an

knyter till socialstyrelsens verksamhet. Styrelsen säger sig till alla delar an

sluta sig till vad som här anförts. De sakkunniga anser det önskvärt att 

socialstyrelsen meddelar närmare anvisningar rörande samarbetet mellan 

barnavårdsnämnder och nykterhetsnämnder. Styrelsen meddelar att så 

redan skett i ett nyligen utgivet nummer av »Råd och anvisningar». Vad 

särskilt beträffar vården av alkoholskadade vid ungdomsvårdsskolorna 

understryker styrelsen vikten av att ungdomsvårdsskolornas såväl medi

cinska som psykologiska resurser avsevärt upprustas. 

På många håll i världen vaknar alltmer en förståelse för att barnet ännu inte har en — 
rättslig ställning som kan ge det nog skydd, att förståelsen för barns behov många 
gånger är långt ifrån vad den borde vara. Det räcker inte med mat och kläder, upp
fostran och utbildning — och till och med detta är j u inte sällan bara en vacker 
önskedröm. Varje barn som växer upp till en trasig vuxen är ett potentiellt hot mot 
människors gemenskap. De vuxna av idag behöver oändligt större insikt i barns pro
blem och barns behov, och lagen bör stödja barnen och dem som kämpar för barn. 
Den lille pojken i den lysande franska filmen De 400 slagen lår här illustrera barnets 
ensamhet i de vuxnas värld, en erfarenhet från den unge regissörens egen barndom 
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Utan större meningsbrytningar antog riksdagen den 1 april den nya 

barnavårdslagen. Därmed lades slutstenen i ett nära tioårigt utred

nings- och beredningsarbete för att ersätta den mer än 35 år gamla 

barnavårdslagen med en ny modern lag om samhällelig vård av barn 

och ungdom. Den träder i kraft den 1 januari 1961. Lagtexten an

ger noga som barnavårdsnämndernas väsentligaste uppgift den före

byggande barnavården. Detta underströks enstämmigt i kammarde

batterna som föregick beslutet. 

Barnavårdsnämnderna har inte bara rätt utan även skyldighet att 

verka för förbättringar i kommunernas barnavård och att därutövei 

sörja för barn och ungdom. 

Nära miljonen kvinnor i handlingsberedskap 
för ett barnkunnigare samhälle 

Hemmet måste bli vad det är — föräldrarnas arbetsinstrument, 
en beståndsdel av samhället, 
en del av arbetslivet. 
Den konstlade motsatsen mellan 
en sluten hemmiljö och 
en lika sluten arbetsmiljö måste raderas ut. 

N u har det under föregående år inledda samarbetet mellan landets kvin

noorganisationer och samhällets centrala barnavårdsmyndighet börjat ta 

bestämdare form. Inte mindre än 35 kvinnoorganisationer av olika poli

tiska, ideella, religiösa och fackliga schatteringar har slutgiltigt förenats i 

Socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté för barn-

och familjefrågor. Det angelägna syftemålet: ett barnkunnigare, barnvän-

ligare samhälle har uppkallat en samling av det kvinnliga Organisations-

Sverige i en omfattning som aldrig förr, inte ens under beredskapstiden. 

I samarbetskommittén finns med husmoders- och kvinnogillesförbun-

den, statskyrkans och frikyrkornas kvinnoorganisationer, Fredrika-Bremer-

Förbundet, Målsmännens Riksförbund, Rädda Barnen, de fem politiska 

partiernas kvinnogrupper, enförälderföreningarna och nykterhetsrörelsens 

kvinnofront. Vidare är arbetslivet företrätt av LO:s kvinnoråd, T C O och 

Yrkeskvinnors samarbetsförbund; skolan representeras av folkskol-, små-

skol- och förskollärarinnorna samt sjuksköterskeföreningens skolsköterske

grupp. Sammanslutningarnas totala medlemsantal uppgår till dryga mil-
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Samarbetskommitténs arbetsutskott med byråchef Göta Rosén som ordförande. 

ORGANISATIONER, SOM INGÅR I SAMARBETSKOMMITTÉN 

Ensamma föräldrars förening, Folkpartiets Kvinnoförbund, Fredrika-Bremer-För-
bundet, Frälsningsarmén, Kvinnliga Sociala Arbetet, Föreningen Nike, Godtemplar-
ordens Kvinnoråd, Högerns Kvinnoförbund, Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, KFUK:s Riksförbund, Kooperativa Kvinnogillesförbundet, 
Kvinnoföreningarnas Samarbetskommitté för nykterhetsfrågor, Kyrkliga Kvinnorå
det, LO:s Kvinnoråd, Metodistkyrkans Kvinnosällskap, Målsmännens Riksförbund, 
Pingströrelsen, Riksföreningen Vita Bandet, Rädda Barnens Riksförbund, Stock
holms Östra Zontaklubb, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Baptisternas Kvin
noförbund, Svenska Kvinnors Medborgarförbund, Svenska Kvinnors Nationalför
bund, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund, 
Svenska Missionsförbundets Kvinnoråd, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Sveriges 
Folkskollärarinneförbund, Sveriges Förskollärares Riksförbund, Sveriges Husmo
dersföreningars Riksförbund, Sveriges Kommunistiska Parti (Kvinnorådet), Sve
riges Småskollärareförbund, Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Tjänste
männens Centralorganisation, Yrkeskvinnors Samarbetsförbund. 

jonen. Det är emellertid inte liktydigt med att så många kvinnor står 

bakom företaget. En hel del är anslutna till flera föreningar och alltså in

räknade flera gånger i nämnda totalsiffra. Men antalet torde ändå gå upp 

mot miljonen. 

Att kommittén endast består av kvinnor betyder inte att kommittén 

ämnar göra sin uppgift till en sak med ensamrätt för kvinnorna och möd

rarna. Eftersom de kvinnliga folkorganisationerna företräder hemmen, fa

miljen, barnens vård och fostran mera direkt än männens fackliga och 

politiska sammanslutningar och alltså i nämnda avseende utgör en täm

ligen homogen grupp har det ansetts praktiskt att denna startar för att 

sedan finna former för en utvidgning av aktionen till en föräldrarörelse 

på bred front för att nå även dem som står utanför föreningarna. Kom

mittén förväntar sig att samhällets organ för barnavården runt hela lan

det samtidigt rustar sig för den åsyftade samverkan. 

Sistlidna 28 januari tog samarbetskommittén form. Därmed fullföljdes 

det beslut som fattades redan den 13 april 1959, då kvinnoföreningarnas 



representantskap sammanträdde första gången och enades om att social

styrelsen skulle ta initiativet till en konferens om bildandet av ett sam

arbetsorgan rörande barn- och familjefrågor. Detta skulle främst ta sikte 

på den så betydelsefulla tidigare barnavården och bl a ha till uppgift att 

organisera en planmässig upplysningsverksamhet med adress till hem

men, till stöd och uppmuntran åt föräldrarna i deras fostrargärning, som 

blir allt svårare ju mer samhällslivet kompliceras. 

Innan socialstyrelsen tog det önskade initiativet ansåg den sig emel

lertid böra avvakta regeringens och riksdagens ställningstaganden till de 

från skilda håll efter hand gjorda framställningarna om åtgärder i den 

brännande barn- och ungdomssituationen. 

Efter det regeringen i år tillsatt det statliga ungdomsrådet, som hu

vudsakligen består av representanter för kvinno- och ungdomsorganisa

tioner, Målsmännens Riksförbund och samhällets barna- och ungdoms

vårdsexpertis, ifrågasatte man om det längre fanns behov av det före

slagna samarbetsorganet. 

Förslaget om samverkan mellan kvinnoorganisationerna och socialsty

relsen enligt de först givna intentionerna omprövades under hänsynsta

gande till de planer för statens ungdomsråd som framlagts av »ungdoms

ministern» Sven af Geijerstam och rådets ordförande riksdagsman Georg 

Pettersson. Omprövningen visade att arbetsfältet för det tänkta samarbe

tet med inriktning främst mot hemmen skulle bli ett helt annat än det 

ungdomsrådet skisserat för sin del. Redan kvinnokommitténs halvofficiella 

karaktär gör den annorlunda. 

Vid januarimötet beslöts således ett samgående enligt vad man först 

tänkt sig. Ett arbetsutskott med sju ledamöter och lika många suppleanter 

tillsattes. Detta har under de två senaste månaderna utformat de första 

grundritningarna till vad denna samarbetskommitté vill och kan uträtta. 

Tillkomsten av den nya barnavårdslagen ger ytterligare skäl för 

samarbetet 

Dessa förslag presenterade utskottet för kommittén vid ett internt sam

manträde i dagarna — det första där kommittén varit samlad under sin 

offentliga beteckning Socialstyrelsens och kvinnoföreningarnas samarbets

kommitté för barn- och familjefrågor (den mer hanterliga namnförkort

ningen kommer väl att ge sig själv under arbetets gång) under ordföran

deskap av byråchef Göta Roséni 

Sammanträdet präglades av vissheten om att det inledda samarbetet 

blivit än viktigare genom riksdagens stadfästande av den nya barna

vårdslagen. Ordföranden underströk också att med den nya lagen till-
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kommit ytterligare vägande skäl för den tänkta åtgärden att fastare or

ganisera kontakterna mellan hemmen och de samhälleliga barnavårdsmyn

digheterna. De svenska lagstiftarna är angelägna om att det skapas för

utsättningar för att den nya lagen blir rätt tolkad och tillämpad. Detta 

måste framförallt ske genom en intensiv allmän upplysning som främjar 

lagens positiva syfte att hjälpa och skydda våra barn. En sådan upp

lysningsverksamhet blir så mycket mer angelägen som barnavårdslagen 

är ett ömtåligt, svårbehandlat kapitel •— måhända det mest känsliga 

avsnittet i vår svenska lag — och landets barnavårdsnämnder påläggs ett 

ännu större ansvar och ännu större krav på omdöme än de haft hittills, 

när de nu ges ökade befogenheter att träda in i dessa ömtåliga samman

hang: barnet och dess miljö, barnet och föräldrarna, barnet och modern. 

I arbetet inom den halvöppna barnavården och tillsynen över barnen 

har socialstyrelsen med stigande oro iakttagit att antalet barn som sak

nar en tillfredsställande, trygg uppväxtmiljö ökar. 

Lokala initiativ bör få stöd och uppmuntran till fortsättning 

Från kvinnoorganisationernas sida omtalades att flera av deras lokalav

delningar redan på eget eller barnavårdsnämnds, skol- och polismyndig

heters initiativ engagerats i samgående med sociala nämnder och institu

tioner för bl a föräldramöten om ungdomssituationen, barnens kvällstider, 

broschyrer etc. De rön man gjort ger vid handen, att ett sådant samarbete 

mellan samhället och hemmen rörande barnen inte endast är möjligt utan 

även säkerligen den bästa formen för att skapa kontakt och växelverkan 

mellan de lokala barnavårdsmyndigheterna och föräldrarna. Allt talar för 

att det vore lyckligt om dessa initiativ fick stöd att fortsätta från ett cen

tralt samarbetsorgan, som bl a koordinerade olika lokala föreningsintres

sen i denna riktning och gav en fastare form åt en kontinuerlig samverkan, 

vilket Socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté 

uppenbarligen kan ha förutsättningar att åstadkomma. 

"Man kan inte — sägs det från föräldrakurserna — tala om 
barnuppfostran utan att komma in på frågan om hemmens 
förutsättningar för den" 

Vidare rapporterades att föräldraaftnar, tvådagars-föräldrakurser och 

femdagars-föräldraskolor trots den annars konstaterade mötesledan över 

lag har varit fullbesatta, vilket så övertygat de resp kommunala myndighe

terna om behovet av sådan upplysning att de lämnat anslag till upprep

ning av »skolorna». Denna publiktillströmning vittnar om hemmens och 

13 



föräldrarnas trängande behov av att få klarhet över familjens situation 

och hjälp i sitt fostrarkall. Man kan t o m se bestämda tecken till en fram

växande föräldraskolerörelse. Man kan inte — sägs det från dessa för-

äldrakurser — tala om barnuppfostran utan att komma in på frågan om 

hemmens förutsättningar för den. Kvinnorna är i påfallande majoritet 

som elever. Deras ofta upprepade fråga är: »Vad krävs av oss som möd

rar i dag?» och »Vilka nya vägar måste vi gå för att lyckas bättre i vår 

fostrargärning?». Deras diskussionsinlägg och frågor avspeglar också de 

otillfredsställande villkor under vilka mödrarna får utöva sina uppgifter 

som mödrar och hemhushållens förvaltare. 

Föräldrarna är klämda för närvarande. I den pågående ungdomsde

batten utpekar man med ökad häftighet att hemmen bar största ansvaret 

för ungdomssituationen. Poliser, läkare, jurister och socialvårdare har i 

olika sammanhang omvittnat att orsakerna till att deras ungdomsklientel 

är som det är i flertalet fall mycket ofta bottnar i olyckliga hemförhållan

den. Fastän det gång på gång betonas att den asociala ungdomen utgör 

endast några procent av landets ungdom har dessa uttalanden om bristfäl

liga föräldrar gett upphov till en generalisering som kan åstadkomma både 

förvirring och skada. Senaste utslaget i den riktningen gav studenternas 

examensskrivningar om ungdomsbrottsligheten, som tydligen i de flesta 

fall var ett uppkok på allt löst prat de hört och läst om barn och föräldra-

skap. Mest beklämmande var måhända att se att ungdomarna själva inte 

hade några genomtänkta uppfattningar om t ex föräldrarnas situation i 

dagens föränderliga värld, om familjegemenskapen efter en ny tids villkor, 

om samhällets och arbetslivets krav på föräldrarna. Föräldrarna i sin tur 

är ju starkt influerade av sina föräldrar, av förhållanden under deras barn

dom och uppväxttid. De kan behöva få hjälp att frigöra sig från belast

ningar som kanske bottnar i misshälligheter under deras känsligaste tid. 

Men dé blir inte hjälpta av en moraliserande inställning. De flesta föräld

rar gör så gott de kan men rår inte alltid med problemen. De är också 

skrämda av att se hur asocialiteten är en smitta som lätt sprider sig. Ingen 

enskild förälder — hon eller han — eller båda tillsammans kan ge svar på 

alla de frågor som den nya generationen ställs inför. 

Medborgare och samhälle vill hjälpa varandra 

Bortsett från spridda initiativ av föräldraföreningar har föräldrarna själva 

inte framträtt nämnvärt i debatten annat än på föräldrakurserna, där de 

mest intagit en frågande roll. Från skol- och barnavårdsmyndigheter ta

lar man också om att föräldrarna måste få hjälp och stöd i sin alltmer 

komplicerade fostraruppgift. I huvudstadens barnavårdsnämnd har man 
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planer på föräldravård och socialdepartementet föreslår en omfattande 

utbyggnad av familjerådgivningen. Men socialvårdarna och ungdomsle

darna är också pressade av brist på resurser. När ansvariga medborgare 

hör om svårigheterna för den egna stadens barnavårdsorganisation an

fäktas de av känslan att man litet var måste hjälpa samhället på ett eller 

annat sätt. Man vet bara inte hur. Redan genom att erfara samhörighet 

med samhällets barnavårdare kan föräldrarna få ny tillförsikt. Kommittén 

är ett samarbetsprojekt. 

S o c i a l s t y r e l s e n ser det som en av sina viktigaste uppgifter när 

det gäller barna- och ungdomsvården att stödja hemmen i deras barnfost-

rande uppgifter och att vidga samarbetet mellan de olika organ, vilkas 

verksamhet är av betydelse i förevarande sammanhang. Som syns av re

dogörelsen på s 7 i detta nummer har socialstyrelsen vid upprepade till

fällen tagit initiativ för att öka kommunernas intresse för en konstruktiv 

hempolitik och samarbete med andra nämnder och med hemmen. Social

styrelsen känner det också som en bjudande plikt att i relation till sin 

verksamhet medverka till en bättre situation för landets mödrar, en 

grupp som kommit att släpa efter i utvecklingen. Det är ett växande krav 

runtom i världen. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har känt 

sig uppfordrad att utöver sin i arbetsmarknadsfrågor upprutade verksam

het ägna uppmärksamheten åt mödrarnas förhållanden, påvisa nödvän

digheten av att mödrarnas ekonomiska och sociala status höjs med hänsyn 

till deras betydelsefulla roll i samhället. 

K o n s t e l l a t i o n e n a v så m å n g a r i k s o m f a t t a n d e o r g a 

n i s a t i o n e r med lika många ideologiska och sociala anknytningar är i 

sig självt ett ganska intrikat problem — åtminstone på riksplan. I läns

sammanhang där det mer är en fråga om lokala praktiska problem än po

litiska ställningstaganden går det givetvis lättare att mötas. Samarbets-

kommittén måste som synes verka i samförstånd ovan de partipolitiska och 

religiösa meningsskiljaktigheterna. Det förtroendefulla meningsutbytet hit

tills, där man lyssnat på andras meningar och genomtänkt sina egna, har 

övertygat om att man i kommittén har en speciell möjlighet till översyn 

och till ett realistiskt klarläggande av situationen: oron för barnen och 

deras framtid, vilket måste vara villkoret för att finna en utvecklingsväg. 

Som det centrala ämbetsverk socialstyrelsen är förfogar man här över ett 

officiellt informationsmaterial som kan underbygga en saklig argumen

tation. 
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Undanröjande av vanetänkande och fördomar om barn och föräldrar 

Det omvittnas ofta att man vet mycket litet om orsak och verkan på berörda 

fält. Ofta hindrar föråldrade tänkesätt och fördomar folk från att följa 

med i utvecklingen och att ställa om sig efter nya forskningsrön. Kom

mittén vill i samverkan med framförallt folkbildningsarbetet bygga upp en 

upplysningsverksamhet kring barn och familj, vilken ställer alla dörrar 

öppna för att vädra ut vanetänkande och felföreställningar om barn, för

äldrar och deras relationer inbördes och till samhället, om äganderätten 

till barnet och fördelningen av ansvaret mellan hem och samhälle. Där

med hoppas man att kunna motverka föräldraegoism, som inte sällan döl

jer sig i föräldrakärlek och som ofta av okunnighet inte beaktar barnets 

egenvärde. Nödvändiga objekt för en intensifierad upplysning är vidare 

sådana föråldrade uppfattningar som t ex om faderns roll i familjen och 

moderns sociala och ekonomiska status. 

Samarbetskommittén vill att fadern får en större roll i familjelivet 

Redan i starten enades kommittén om att arbeta för att fadern får en 

större roll i familjelivet. Tendenser att överdimensionera moderns och 

kvinnans roll som barn- och ungdomsfostrare förefinns. Det har med rätta 

frågats om det inte kan tänkas att barn kan bli missanpassade genom 

främlingskap för sin far. Ännu har inte forskningen rört närmare vid frå

gan hur barnen påverkas av god pappakontakt eller brist på sådan, vad 

det har spelat för roll för barnens utveckling att fadern i det moderna 

samhället är en figur som försvinner på morgonen till ett arbete som bar

nen inte vet mycket om. Yngre pappagenerationer visar ofta ett stort in

tresse för att delta i barnens vård och fostran, men gamla sedvänjor låser 

fast de praktiska förhållandena så att detta intresse motverkas. Det är 

angeläget att få arbetslivet så ändrat att mannen får mera tid att fungera 

som barnavårdare och uppfostrare och att det blir balans i barnens vuxen

kontakt. Måhända skulle en ny uppfattning om faderns betydelse för 

barnen i någon mån motverka den nu ganska vanliga företeelsen av »för

sumliga fäder». 

Hemmen måste få hjälp att inta sin plats i de nya sammanhangen 

Med hänsyn till att de i kommittén deltagande kvinnoorganisationerna 

företräder ett ansenligt tvärsnitt av de svenska hemmen genom alla läger 

är kommitténs val av utgångspunkter för sin verksamhet överraskande 

avancerat och fördomsfritt. De är emellertid inga nyheter. Det man sam-
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lar sig omkring är snarare en syntes av vad som blivit sagt och prövat i 

anslutning till forskningens nya rön. Man är också väl medveten om att 

barn- och familjefrågorna inte går att behandla som isolerade problem 

utan måste inpassas i allmännare sammanhang. 

Således råder bara en mening om att barnindividen bör vara okränkbar 

och att all samhällssträvan ytterst gäller barnen. Varken föräldrar eller 

samhället äger barnet och kan handskas med det efter eget skön. Men 

föräldrarna och samhället har ett gemensamt ansvar för att barnen får 

utvecklas under trygga förhållanden. De sociala omvälvningarna som ägt 

rum har i hög grad märkt barnen. Den sociala bakgrunden har förändrats 

och familjebanden har försvagats. 

I gamla tider var hemmet den fasta punkten i tillvaron. Barnen deltog 

tidigt i familjens gemensamma arbete för livsuppehället och fostrades på 

så sätt till aktiva medlemmar i ett kollektiv. Även på den tiden hade för

äldrarna givetvis problem med barnens fostran men dessa var inte av 

samma komplicerade natur som i dagens högindustrialiserade samhälle. 

Medan hemmen tidigare var den viktigaste arbetsplatsen har denna roll 

numera övertagits av fabriker, verkstäder, kommunikationer, kontor och 

serviceanordningar av olika slag. Inte bara männen har sin arbetsplats 

förlagd utom hemmet. Även kvinnorna deltar i allt större utsträckning i 

förvärvslivet. Enligt en undersökning i arbetsmarknadsstyrelsen i maj 1959 

hade 51,2 procent av alla kvinnor i åldrarna 14—65 år förvärvsarbete. 

De kvinnor som helt ägnar sig åt arbetet i hemmen saknar i sin tur ofta 

levande kontakt med arbetslivet. 

De nya problem som hela denna utvecklingsprocess skapar ifråga om 

barnens och ungdomens fostran måste ingående studeras och hemmen få 

hjälp att inta sin plats i de nya sammanhangen. Socialstyrelsen har vid 

skilda tillfällen förordat en bättre samordning av forskningen och upp

lysningsverksamheten på barn- oeh ungdomsområdena. Kommittén in

stämmer häri och ifrågasätter om inte föräldrarna borde bli företrädda i 

de forskningsteam som arbetar eller planeras på olika håll. Man motser 

med ivrigt intresse resultatet av nordiska forskningar. 

Väsentliga normer: hänsyn till andra, respekt för arbetet 

I aktuella riksdagsmotioner och från toppmän inom sociologin hävdas 

att »det är ett samhälleligt intresse att hemmen kan återerövra sin plats i 

livsföringen och bli det samlande och fostrande centrum där inte minst 

de unga känner trygghet». Föräldrarna måste se hela sin samvaro med 

barnen som ett betydelsefullt led i barnens personlighetsdaning. Först och 
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främst måste från tidigaste år fostras fram hänsyn till andra som förut

sättningen för verklig gemenskap, en känsla för samarbete och lojalitet 

samt respekt för föräldrarnas uppgifter i arbetsliv och samhälle. Respekt 

för arbetet överhuvudtaget är grunden för såväl den enskildes som sam

hällets välstånd. 

"Viktigt fostra oss", säger föräldrar 

Ansvarsfulla föräldrar menar själva att ett a\f våra största uppfostrings-

problem f n torde vara föräldrarnas stora osäkerhet om vad de kan och 

bör göra för sina barn i fostringshänseende. Särskilt svårt måste det vara 

för yngre föräldrar som det blir allt fler av (ny siffra från Stockholm: 

mödrarna till fem tusen barn var under 20 år). Det krävs nu mer än nå

gonsin kunskap om barnets olika utvecklingsstadier och vilka fordringar 

som kan ställas på barn vid olika tidpunkter, liksom om deras behov. 

Intimare samverkan mellan hemmen och samhällets barnavårdare 

För att anpassa familjelivet till det moderna samhällets förhållanden, 

värna hemmen och stärka familjebanden erfordras intimare samverkan 

mellan föräldrar och barnavårdande myndigheter, mellan hem, skola, 

arbetsliv, forskning och opinionsbildande massmedia. Denna samverkan 

kan endast baseras på ömsesidigt förtroende, med full insikt om att alla 

drar åt samma håll i syfte att skapa sociala förhållanden som gör hemmen 

kapabla för deras fostrargärning. 

Från dessa utgångspunkter har samarbetskommittén enats om nedanstå

ende huvuduppgifter för sitt arbete. 

Upplysning om barnens personliga egenvärde samt rätt till hänsyn, 

skydd och trygghet, god fysisk och psykisk omvårdnad. 

Upplysning om hemmets och familjens uppgifter i dagens och morgon

dagens samhälle — om föräldrarnas ansvar som fostrare (genom med

verkan till en fastare utformning av föräldraskolor, utbildning av lärare 

för dessa skolor, utbyggnad av familjerådgivningsbyråerna etc). 

Upplysning om barnavårdslagen och de samhälleliga barnavårdsorga

nens uppgifter — samhällets ansvar. 

Skapande av opinion för en bättre social och ekonomisk status för 

mödrarna. Bättre särskilda villkor för de ensamma mödrarna. 

Skapande av en opinion för en barnkunnigare samhällsplanering. 
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Tre huvudlinjer för samarbetet 

Samarbetskommittén har tänkt sig tre huvudlinjer för sin verksamhet. 

Linje 1: organisera intresserade lekmän att göra viktiga insatser på so

ciala vårdområden; linje 2: förmedla upplysning till föräldrar; linje 3: ge 

allmänheten bättre kännedom om samhällets barnavårdsorgan. 

Lekmännens socialvårdande insatser söker sig nya former 

Socialstyrelsens inbjudan till samarbete väckte på sina håll omedelbart 

tanken att kvinnor skulle få tillfälle att medarbeta praktiskt i bekämpan

det av svårigheterna bland de unga. Här kunde kanske goda föräldra-

och husmodersinsikter bli till nytta. Varför inte få hjälpa till inom barna-

och ungdomsvården där man har ont om personal? Kvinnor vill gärna 

ha konkreta arbetsuppgifter. Det lär ju vara förklaringen till att det fort

farande är trögt att få kvinnor med i det politiska arbetet. De påstås inte 

ha tålamod att meritera sig politiskt för att komma in i t ex barnavårds-, 

bostads- och byggnadsnämnder, där de annars nog tycker att de borde 

vara med. Kände de sig kunna vara nyttiga i det allmänna samhällsbe-

kymret med barnen så kunde detta måhända stimulera dem att engagera 

sig mera helhjärtat i kommunalpolitiken. 

Statsrådet Ulla Lindström har sedermera uppmärksammat sådana kraft

reserver i sin proposition med principförslag om riktlinjerna för den fram

tida familjerådgivningsverksamheten under huvudmannaskap av lands

tingen. Statsrådet understryker att »den personliga lämpligheten måste 

tillmätas stor betydelse vid anställningen av kuratorer bl a med hänsyn 

till den alltmer accentuerade personalbristen på detta område. Det skulle 

vara olyckligt om de formella kraven på familjerådgivare skulle utestänga 

kvalificerade krafter från yrket och därmed minska möjligheterna till en 

snabb uppbyggnad av familjerådgivningsverksamheten.» I den efterföljan

de debatten har det invänts att det är en fara att överhuvud ge efter på 

kraven på utbildning inom ett så ömtåligt område som detta. Lämplighet 

består av både fallenhet och utbildning. Ledande lokala socialvårdare gör 

emellertid en mycket bestämd gränsdragning. Lekmän kan inte rycka in 

och ersätta fackfolk, vårduppgifterna och deras administration är av så 

komplicerad natur att här måste till ett bestämt fackkunnande. En social

vårdskonsulent konstaterar emellertid »att anspråken på service, på bevis

ning och utredning i socialarbetet växer alltmer så att tjänstemännen på 

alla vårdområden tas helt i anspråk av sådana löpande uppgifter. Det 

fräscha initiativet och den obrukade kraften för extrauppdrag torde man 

därför främst få söka bland förtroendevalda och föreningsfolk.» Samhälls-
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vården skulle ha stått sig slätt under senare decennier utan hemvården, 

fosterbarnsvården, familjedaghemmen, inackorderingshemmen och över

vakningen, vilket allt bärs upp av lekmannakrafter. Från både sjukvården 

och socialvården ropar man på utbyggnad av dessa institutioner som den 

bästa räddningen ur dagens trångmål. Tydligen söker lekmannaarbetet 

sina egna former. Samarbetskommittén ser som en av sina första och vik

tigaste uppgifter att befrämja en sådan utveckling bl a genom att finna 

nya former för verksamhet, där det villiga föräldra- och husmoderskun

nandet kan bli välsignelsebringande. 

Denna praktiska kamp mot oron och andra svårigheter i ungdomsvärl

den måste ju självfallet börja i och utgå från det egna hemmet med eller 

utan barn. En klar uppfattning av det aktiva i hemskapandet och av den 

intima växelverkan mellan hem och samhälle måste anses vara förutsätt

ningen för ett framgångsrikt praktiskt arbete sådant det här skisserats. 

Föräldraskolerörelsen ny gren i folkbildningsarbetet? 

Ännu har man inte hunnit få några preciserade planer för upplysnings

arbetet till föräldrar, vilket syftar till ett barnkunnigare samhälle. Den nya 

barnavårdslagen ger en utmärkt grund för detta. Med lagen introduceras 

nyheter vilka har sin upprinnelse i samhällsutvecklingen och i den bättre 

människokunskap som forskningen gett oss. 

Upplysningsverksamheten tänker man sig skall kunna utövas i samver

kan med det allmänna folkbildningsarbetet. Föräldraskolerörelsen skulle 

måhända kunna bli en ny gren i bildningsarbetets medborgarfostran. Le

dande folkbildare förklarar att de ser som den angelägnaste uppgiften för 

folkbildningsarbetet idag att försöka lösa samlevnadsproblemen i det mo

derna samhället. Därmed avser de fostran till samarbete, samverkan, för

ståelse mellan människor, fostran att leva tillsammans med människor. De 

talar som kvinnokommittén om att det fordras ett intensivt arbete med 

att röja undan fördomar och missuppfattningar. »Här är ett oöverskåd

ligt fält som med en fördjupad social fostran öppnar sig för kultivering.» 

Föräldraopinion för utbyggnad av förskoleinstitutionerna 

Inom kvinnoföreningarna växer intresset för förskoleinstitutioner som t ex 

lekstugor och daghem samtidigt som man får mer kunskap om förskole

ålderns djupgående betydelse. Ännu utgör, menar man, förskolebarnen 
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den grupp av svenska medborgare som är mest försummad av samhället. 

Sverige är ett underutvecklat land när det gäller lekplatser som ger barn 

i våra bostadsområden bra och trafikskyddade markutrymmen att röra 

sig på. »Det behövs opinionsgrupper som för barnens talan gentemot 

stadsplanerare och kommunalmän. För bilarna kräver man plats men inte 

för barnen. Barnen har ingen lagstadgad rätt till lekplatser.» För de för

värvsarbetande mödrarna hör samhällsservice i form av barneftersyn till 

en av de viktigaste frågorna. Den måste kunna utbyggas och anpassas ef

ter rådande behov. Man följer med stort intresse socialstyrelsens försöks

verksamhet med barnvaktstjänst för sjuka barn. 

Ny, frisk bostadsupplysning nu möjlig 

Eftersom bostadsmarknaden nu håller på att bli köparnas marknad kan 

här bli möjligt att sätta in en ny, frisk upplysning om hur bostads- och 

samhällsmiljön bör vara för att bli en tillfredsställande uppväxtmiljö. 

Intensiv information om nya barnavårdslagen till barnavårdsnämnder 
och — allmänheten 

Socialstyrelsen som det närmast åligger att bevaka att den nya barna

vårdslagen tillämpas rätt förbereder att med det snaraste börja en inten

siv information till framförallt barnavårdsnämnderna om innebörden i de 

nya lagbestämmelserna och deras tillämpning. Olika socialvårdsorganisa

tioner kommer även att utveckla ett sådant upplysningsarbete hos läns

organ och kommunala nämnder och styrelser. 

Socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté tänker 

sig att jämsides sprida ökad insikt till föräldrar om nämndernas förebyg

gande verksamhet och söka få allmänheten att förstå att nämnderna be

höver positivt stöd i sitt svåra värv och att dessa i sin tur vill ge positivt 

stöd när det behövs. Åtskilliga föräldrar lever ännu i den föreställningen 

att barnavårdsnämnderna bara låter höra av sig när något tråkigt inträf

fat med barnen. Det är naturligt att en sådan inställning försvårar en för

troendefull kontakt mellan nämnderna och allmänheten. I centrum måste 

dock alltid barnens bästa finnas. 

Aktuellaste uppgiften för samarbetskommittén gäller att finna lämp

liga former för samarbetet mellan de lokala samhällsorganen och kvinno

föreningarna. 
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Broslagning 

Som ett incitament till lokal samverkan mellan kvinno
föreningar och barnavårdsmyndigheter får bilderna här 
och på följande uppslag utförligt presentera den första 
starten, som nyligen har ägt rum i Härnösand. De visar 
hur intressenter från många olika grenar inom barna-
och ungdomsvården lämnar sin specialisering och upp
täcker samarbetsmöjligheter. 

— Gör barn- och ungdomsfrågorna till ett allas gemensam
ma intresse. Det råder ger byråchef Göta Rosén när hon 
kallas till lokala konferenser för att informera om den nya 
barnavårdslagen. Initiativtagare är antingen barnavårds
nämnder och andra sociala myndigheter eller kvinno- och 
föräldraföreningar. 

Byråchef Rosén försäkrar att myndigheterna är ivriga 
att hjälpa hemmen och visar upp hur barnavårdslagen ger 
ytterligare skäl för att alla krafter förenas i barna- och ung
domsvården. Konstruktionen i en broslagning mellan hem
men och myndigheterna är emellertid inte given. Den måste 

(Forts s 24) 

»Byråchef Göta Rosén fick fungera som fyrbåk mitt emellan kvinnokommittén och 
kommunalherrarna.» 
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växa fram under hand i den gemensamma strävan att vi skall få en bra svensk 
ungdom. 

Härnösand kom att framträda mindre fördelaktigt i förra årets statistik över 
ungdomsbrottsligheten. Men orsaken till den vill man dock mera se som en be
klaglig episod. De tonåriga varuhustjuvar som upptäcktes var visserligen rätt 
många men de opererade var för sig, här förefanns ingen gängbildning, varför 
man lättare kunde motverka de oroväckande tendenserna. Härnösand har i alla 
fall sina speciella ungdomsproblem. Skoltyperna är många och elever komman
de från andra håll är ofta inackorderade i främmande hem. 

Härnösandskvinnornas samarbetskommitté, som består av representanter för 
ett femtontal kvinnoföreningar, fann att något måste göras, man fick inte dröja 
tills det var för sent. De hade hört om riksorganisationernas etablerade samar-
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delius och ordföranden för kyrk
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från fångvårdsdirektör Folke Karl
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assistent Gotthard Westin 
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redaktör Bengt Viklund besvarar 
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Olsson funderar över varifrån 
pengar skall tas till nya företag 

Fångvårdsdirektör Folke Karlström 
(stående) erinrar om hemmets be
tydelse. Distriktschefen för Skid-
främjandet kapten Göran Jonzon 
är ganska optimistisk, barnavårds
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bete med socialstyrelsen och beslöt att pröva mönstret på hemmaplan. Kom
mittén blev först i landet om detta, när den inbjöd stadens samtliga nämnder 
och styrelser till en samarbetskonferens i biskopsgården. 

Det visade sig att en broslagning i rent bokstavlig bemärkelse var av nöden 
till och med här. Kvinnokommitténs femton ledamöter samlades i ena kort
ändan av den rymliga salen och kommunalpamparna mangrant i den andra. 
Göta Rosén fick fungera som fyrbåk mitt emellan. Intresset från det kommu
nala hållet var omisskännligt — herrarna vittnade i tur och ordning om de 
svårigheter de möter på detta plan och det var med stor erkänsla de tog del av 
kvinnokommitténs initiativ. Sammankomsten resulterade i överenskommelsen 
att man skulle söka finna lämpliga former för ett samgående. 
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Hur bär man sig åt för att få bli 
nyttig lekman i samhället? 

Gång efter annan hänvänder sig unga husmödrar och mammor, gärna i grupp, 
från t ex förorterna till Sociala Meddelanden och säger att de är villiga till »gla
da skyldigheter-», glada därför att de skulle vara frivilliga, och burna av iver att 
hjälpa till i samhällsarbetet vid sidan om sysslorna i hemmet. Ofta har dessa 
våra besökare en god skolunderbyggnad, tom akademiska examina, som de vill 
skall bli till någon allmän nytta. Men hur bär man sig nu åt för att fä bli nyt
tig i samhällssammanhang? Måste man alltid gå över politiska organisationer? 

Bland dem som söker rätta uppslagsändan är den unga journalisten Monica 
Boethius, trebarnsmamma och fil kand. »Jag tycker det skulle vara roligt att 
få arbeta kommunalt.-» På uppdrag av Sociala Meddelanden har hon fört frå
gan litet runt bland kvinnor som redan nått fram till positioner och inflytande. 
Svaren är på det hela taget ganska nedslående. Vad som erbjuds är på sin 
höjd mycket elementära vårdnadsuppgifter, och det är inte säkert att man blir 
nyttig där heller, även om vårdområdet behöver folk. överallt möter krav på 
dokumenterat fackkunnande. Och det är just intet annat än gott att säga om 
det, men »vad gör vi med vår glada handlingsiver»? 

Naturligtvis intresserar detta meningsutbyte alldeles särskilt socialstyrelsens 
och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté, då den nu som bäst håller på 
att fixera linjerna för sin verksamhet och bl a vill att lekmannaintresset tas 
till vara för medverkan i samordning och samarbete. 

Monica Boethius refererar: 
Jag frågade runt litet bland dem som redan för länge sen hittat den där tråd

ändan och nystat sig fram. Rätt långt fram till och med, till ett inflytande och 
en position som aldrig kan bli mångas, varken mäns eller kvinnors. De blev 
litet fundersamma överlag — och strängt taget säger man ingenting om det. 
Det kan verka på ovanstående förslag som om man ville släppa lös en hord 
okunniga, ovana kvinnor inom ett område där man redan förut har stora svå
righeter. Det var förvisso inte tänkt så, fast det kan kanske låta som om 
det skulle kosta mer än det smakar. Men skulle det inte kunna vara värt det, 
undrar man — vara värt det, därför att det skulle väcka större intresse, stör
re ansvarskänsla, baserad helt enkelt på större kunnighet. Rekryteringen till 
nämnder och styrelser och överhuvudtaget till funktionärsposter av olika slag 
är oerhört svår och tung, det har omvittnats från många håll. Skulle det kanske 
bli lättare om fler visste vad det handlade om, vad det ytterst gällde? 
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Riksdagsledamoten Brita Elmén: »Ortens kvinnor skaffade inredningen till 
ålderdomshemmet» 

Riksdagsledamoten Brita Elmén från Göteborg är genast öppen för tanke
gångarna. Hon erinrar sig omedelbart en politisk kvinnoförening som hon be
sökt i en mindre landskommun, där man inte bara gjort så att säga kommunal 
nytta utan också fått stor glädje av att samla in medel och för dem köpa in
redning till ålderdomshemmet på orten. Det som slagit Britta Elmén främst 
när dessa kvinnor berättat om sitt arbete med inredning och inköp var hur 
roade och glada de alla varit, hur intresserade av uppgiften, och hur mycket 
rent kommunalpolitiskt de lärt sig av sitt specialintresse. Vidare får man inte 
glömma bort hur mycket av den här sortens uppgifter som under olika perioder 
burits av till exempel kyrkliga syföreningar, av frikyrkoförsamlingarnas med
lemmar, av Röda Kors-kretsar runt om i landet. Det var fröken Elméns be
stämda uppfattning att detta arbete var det rätta för att »dra in» kvinnor 
i kommunal- och rikspolitik, att äkta intresse kunde väckas och växa av att åta 
sig en i och för sig blygsam uppgift. Ett nytt exempel fick vi också, en familj 
som öppnat ett hem för villkorligt utsläppta ungdomsfångar och där man gjor
de en utomordentlig insats inom ett besvärligt och föga tillgodosett område, en 
insats som av naturliga skäl kommit att till största delen falla på kvinnan. 

Riksdagsledamoten Nancy Eriksson: »Deras styrka är inte diskussionen, den är 
att handla» 

Ännu ett stycke längre går andrakammarledamoten Nancy Eriksson. Hon sä
ger rent ut att kvinnorna behöver fästa de vackra orden vid en handling, de har 
lättare helt enkelt att uttrycka sig i handling. Deras styrka är inte diskussionen, 
debatten, d e n ä r a t t h a n d l a . Och där sker det redan mycket, påpekar 
Nancy Eriksson och nämner den öppna åldringsvården med hemsamariter och 
hemtjänsten för gamla — privata initiativ från början som kommunen sedan 
övertagit alltmer av ansvaret för. Hon trycker på att det alltid varit lättare 
att få kvinnorna engagerade och intresserade om man kunnat ge dem en på
taglig uppgift — att packa kläder till flyktingarna under krigsåren eller att 
ställa bilar till förfogande i vanföreföreningarnas frivilliga väntjänst, som är 
det senaste exemplet. Eller ta insamlingen för handikappade husmödrar, där 
både politiska och opolitiska kvinnoföreningar slutit upp och gjort en kraftan
strängning för att göra en insats på ett försummat område. Mycket annat att 
förtiga. 

Därmed är inte sagt att tillräckligt mycket redan är gjort. Därmed är inte 
heller sagt att alla kvinnor som överhuvudtaget skulle vilja låta sig engageras, 
är engagerade. 

Vore det så skulle man inte heller behöva ropa på familjedaghem för den 
ena eller andra barnkategorin eller på ungdomsledare eller scoutledare eller 
leta med ljus och lykta efter familjer som kunde fylla kraven för att ge den 
familjevård åt olika kategorier som nu ropas på så kraftigt. 
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Borgarrådet Inga Thorsson: »Lekmannaengagemang är ingen generell utväg ur 
rådande svårigheter» 

Borgarrådet Inga Thorsson gav sitt svar skriftligt. 

»Först vill jag klargöra att jag betraktar mig som tillfrågad icke i egenskap av 
samhälleligt verksam kvinna utan i egenskap av politiskt ansvarig för det so
cialvårdande arbetet i Stockholm. Bedömningen av den fråga som väckts mås
te också ske utifrån socialvårdens behov och problem och inte utifrån någon 
diffust romantisk föreställning om speciella och speciellt motiverade samhälls
insatser från någon särskild grupp medborgare. 

När man betraktar de aktuella svårigheterna för socialvården, som i hög 
grad har sin grund i personalsituationen, är det väl i och för sig förståeligt att 
man ställer en fråga av detta slag. Icke desto mindre kan jag omöjligt se det 
här framkastade förslaget som någon generell utväg ur de rådande svårighe
terna. Visst är det riktigt att utnyttja hjälpvilja och arbetsvilja, där den står 
att finna, framför allt i ett svårt bristläge. Och visst bör socialvårdens offent
liga organ samarbeta med de frivilligt verkande krafterna, vilket också sker i 
betydande utsträckning. 

Men jag tror som sagt att man lever i en illusion och handlar i något av 
panik om man tror sig genom kvinnliga frivilligaktioner i stor skala lösa de 
aktuella personalproblemen inom vårdområdena. Dessutom innebär det en 
mycket betänklig undervärdering av högt kvalificerade kvinnliga yrkesinsatser, 
vilken sannerligen inte bidrar till rättvisare värdering av dessa arbets- och lö-
nemässigt. 

Genom en rekrytering, som i stor utsträckning sker på frivillig väg bland 
kvinnor utan egentligt förvärvsarbete, skaffar socialvården redan nu fram en 
hel del personella resurser. Man kan i första hand peka på fosterhemsvården. 
Men därtill också på den familjevård som bedrivs som en vårdform inom t ex 
mentalsjukvården och vården av psykiskt efterblivna, man kan erinra om fa
miljedaghemmen, om övervakningsinstitutionen och om insatserna inom den 
öppna åldringsvården. Detta gäller då relativt elementära vårduppgifter utan 
krav på mer kvalificerade vårdinsatser. Så snart uppgiften fordrar särskilda 
kvalifikationer eller särskild skolning är emellertid de frivilliga oavlönade eller 
mycket lågt avlönade insatserna inte tillräckliga. Sådana vårduppgifter tenderar 
att bli allt mer dominerande inom vårdområdena. Framför allt visar det sig att 
strävan att klara av största möjliga andel av vårdbehoven i öppen form medför 
att den vård som till slut ändå måste ges i sluten form då med nödvändighet 
kräver högkvalificerade insatser. Dess problem löser man enligt min uppfatt
ning inte med någon form av frivillig arbetskraft, hur uppburen av intresse den
na än kan vara. 

Men även den öppna vård som sker, t ex inom barnavård, ungdomsvård och 
åldringsvård, innebär på sitt sätt en kvalificerad vårduppgift, och jag är myc
ket betänksam inför en strävan att klara dess problem genom åtgärder som 
måste innebära en nedvärdering av arbetsinsatserna. Redan nu kan de inte sä
gas vara tillräckligt värderade i jämförelse med deras stora betydelse för sam
hället. 

Ofta gäller dessa vårduppgifter människor, barn, ungdomar som är felut-
vecklade, missanpassade, psykiskt störda eller skadade. Det märkliga är att 
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medan ingen väl drömmer om att sätta in oavlönade lekmannainsatser för att 
lösa sjuksköterskebristen och alltså klara vården av kroppsligt sjuka männi
skor så finns det fortfarande de som tror att detta skulle vara en väg för att ta 
hand om och vårda människor med sjuka själar. 

Med detta vill jag självfallet inte ha sagt att man inte skulle kunna rekry
tera åtskillig arbetskraft till vårdområdena bland exempelvis medelålders och 
litet äldre husmödrar. Tvärtom anser jag detta vara både nödvändigt och an
geläget. Men en sådan rekrytering måste ske på klart yrkesmässig grund. De 
åldersspärrar och hinder av andra slag, som tyvärr ännu i viss utsträckning 
finns för inträde i sådana yrken och tillträde till utbildning för dessa, måste 
man också söka ta bort. Men jag vill på inget sätt acceptera en framkastad 
tanke att lösa personalproblemen på vårdområdena genom att återuppliva 
krigstidens militära beredskapstänkande. Detta vore att göra detta viktiga sam
hällsområde en verklig otjänst. Ingen drömmer väl om att bota brister på 
timmermän och yrkesarbetare i verkstadsindustrin genom att på sådana ar
beten tvångsplacera inkallade. För att inte tala om läkarna. Låt oss för all 
del slå vakt om människovårdens stora betydelse och de krav den ställer på 
sina utövare.» 

Så långt borgarrådet Thorsson. Det gäller uppenbarligen att fundera ut hur 
man skall kunna överbrygga det svalg som tydligen finns mellan reservkrafterna 
och behoven av arbetskraft. Det förefaller som om det skulle kunna vara till 
båtnad för bägge parter. 

Ett imponerande prov på vad kvinnoorganisationerna kan åstadkomma till
sammans är deras gemensamma på våren 1959 startade stora insamlingsaktion 
för stöd åt handikappade husmödrar. Redan vid årsskiftet 1959—1960 hade 
insamlingen gett omkring 500 000 kronor, och när detta skrivs har ytterligare 
150 000 kronor influtit. Genom Radiohjälpen (postgiro 601140) fortsätter in
samlingen i ytterligare en eller två månader. 

Kvinnokampanjen har till syftemål att sprida upplysning om den handikap
pade husmoderns problem, men främst att genom insamlingen skaffa medel 
för konkreta stödåtgärder. De mångsidiga insatser som hushållsgruppen inom 
Svenska Vanförevårdens Centralkommitté presterat skall vidareutvecklas. 

Nu senast har aktionen gett till resultat en ambulerande demonstrations- och 
träningsenhet, där den skadade husmodern kan få träna in lämplig metodik 
och lära känna nya redskap. Det är ett s k invalidkök, lämpligt för husmödrar 
som förflyttar sig i rullstol eller går med käppar, vilket byggts in i en buss 
samt utrustats med en kollektion olika husgeråd och hjälpmedel. 

Denna buss har överlämnats till SVCK:s hushållsgrupp och står till förfo
gande för landsting och för städer utanför landsting, som ännu saknar per
manent anläggning av liknande slag. 

De handikappade husmödrarnas speciella problem belyses på ett utomor
dentligt sätt i en nyutkommen rikt illustrerad skrift »Inte ge tappt». 
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N O R D I S K T - I N T E R N A T I O N E L L T 

Parollen måste vara samarbete 
Det är dagens bud så snart barn- och ungdomssituationen 
kommer på tal 

De sociala omvälvningarna som har ägt rum har i hög grad märkt bar
nen. Den sociala bakgrunden har förändrats och familjebanden har för
svagats, i alla länder finns det ett stigande antal missanpassade och 
miljöskadade barn 

Föräldraskolor blir allt vanligare 

i både Europa och Amerika 

»Ungdomen i alla länder genomgår en kris av allvarlig art och om vi vill att 
våra ungdomar skall bli fullödiga människor som vuxna måste alla vi läkare, 
sociologer, lärare, jurister, psykologer och präster samarbeta.» Därom rådde 
bara en mening på den Europasession som nyligen hölls i Unescos familjeorga
nisation: Union Internationale des Organismes Familiaux. Den är uppdelad i ar-
betskommissioner som grupperar ovannämnda specialister. 

Under sessionen offentliggjordes resultaten av en rundfråga rörande de mest 
aktuella problemen vilken den kommission, som behandlar relationerna mellan 
föräldrar och lärare, tillställt de olika ländernas representanter. 

»Varför vill föräldrarna samarbeta med lärarna?» undrade professor Rousselet, 
Nancy, i sin rapport. Skolundervisning och uppfostran är inte längre skilda värl
dar. Ökad och individuell kännedom om eleverna måste stå på en lärares pro
gram. Den franske undervisningsministern Boullache gav löftet att all lärarut
bildning i framtiden kommer att uppta »föräldrapsykologi». Det finns näm
ligen fortfarande lärare, även om de gudskelov är i minoritet, som anser att 
föräldrarna bör sköta sitt och inte lägga sig i skolornas angelägenheter. Obliga
torisk kommer också denna kontakt att bli under den tvååriga s k observations
period som är en av nyheterna i den franska skolreformen. Lärarna kommer allt
så att få skyldighet att i sitt schema reservera plats för konfrontation med för
äldrarna, och eftersom denna observationsperiod är en första förberedande yrkes
orientering bör även yrkesvägledare, psykologer, läkare och kurator delta. 

Beträffande samarbete skola—föräldrar påpekade den tyske delegaten — en
ligt specialmeddelande till SvD — betydelsen av »föräldraskolorna» som skjuter 
upp likt svampar ur jorden — eller nästan. Den första föräldraskolan grundades 
1929 vid den medicinska fakulteten i Paris. Numera söker de flesta föräldra
skolor slå in på nya vägar. I Karlsruhe finns en föräldraskola där man lär sig 
att leka och koppla av, i Winterthur organiserar man studiekurser och anslår 
mycken tid åt praktiskt, manuellt arbete. Musik, litteratur och film står också 
på programmet. T o m de modernaste danserna får dessa blivande mönsterför-

30 



äldrar lära sig! Medelåldern för deltagarna i denna internat-föräldraskola lig
ger mellan 40—50 år, varav man kan dra slutsatsen att ambitionen kommer 
med åren, och den pedagogiska erfarenheten kanske har större utsikter att kom
ma barnbarnen än de egna barnen till godo. 

I Italien finns 200 föräldraskolor med olika verksamhet, t ex äktenskaps- och 
barnavårdskurser för blivande föräldrar, orientering i samhällskunskap etc. 

I Amerika och Sovjetryssland undervisar föräldrauniversitet och i England på
går som bäst en debatt om lämplig utbildning för föräldraskollärare. 

Vad gör ungdomen på sin fritid och hur kan den bäst utnyttja denna? 
Att det är ett kvistigt problem som inte erbjuder någon patentlösning var 

samtliga delegater överens om. Här om någonstans måste man ta till de sociala 
vetenskaperna för att få situationen klarlagd. 

Ungdomsföreningar och scoutrörelsen är betydelsefulla därigenom att de lär 
individen att leva i kollektiv, någonting som är lättare att lära sig på ett tidigt 
stadium än vid vuxen ålder. Hemmet är dock, eller borde åtminstone vara, den 
plats där barn och ungdom allra bäst kan koppla av och man vill gärna vidare
befordra den vädjan, giltig för alla länder och som inte saknar patetik, som 
kommer från en skara ungdomar, tydligen utan några fastare rötter i hemmiljö: 
F ö r ä l d r a r , g e o s s m e r a a v e r t i d ! 

Internationella barncentret i Paris forskar till fromma 

för barnen världen runt 

Varje barn är ett problem har en forskare i social och medicinsk barnavård en 
gång sagt. Ett problem såtillvida som barnet fysiskt, moraliskt och intellektuellt 
inte är färdigt. Det behöver fysisk vård och andlig ledning och barndomsåren 
är därför ett praktiskt arbetsproblem. 

Det finns 900 miljoner barn i världen. Accepterar man problemteorin så är 
antalet problem alltså 900 miljoner. Och arbetar man målmedvetet och kon
sekvent på deras lösning så är det lättare att söka en samordning än att lösa vart 
och ett av de 900 miljonerna för sig. Så har de personer som står bakom Inter
nationella barncentret i Paris resonerat: ett internationellt institut där forsk
ningsarbete och utbildningssträvanden kan centraliseras, ett institut där proble
met barnet kan undersökas ur alla aspekter. Det var under dessa premisser som 
Internationella barncentret i Paris skapades 1950. Det finansieras av franska 
staten och UNICEF gemensamt. Dess uppgift enligt stadgarna är att i alla län
der främja studiet av barnavårdsproblem och att stå till Förenta nationernas och 
olika nationella organisationers tjänst när det gäller mödra- och barnavårdens 
utveckling och förbättring. En viktig uppgift har under de gångna åren varit att 
samordna de arbeten som utförs av läkare, socialarbetare, psykologer, lärare 
och hälsovårdstjänstemän på barnavårdens område. Det har inte endast blivit 
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ett undervisningscentrum utan också ett centrum för avancerad utbildning av 
läkare, socialarbetare och sjuksköterskor från olika länder. Centret tjänar där
jämte som en mötesplats och ett forum för talrikt besökta kurser och konferen
ser, där arbetare av ovannämnda kategorier bereds tillfälle att utbyta erfaren
heter och tankar. 

Även om man som utgångspunkt fastslår, att de 900 miljonerna barn som 
finns i världen representerar var sitt individuella problem — som kräver en in
dividuell lösning — 

så finns det dock vissa stora, allmänna linjer enligt vilka 
världens barn kan uppdelas i grupper med tanke på det praktiska arbetet. 

Det finns för det första de barn som bor i länder med tillräckligt hög social 
och ekonomisk standard och i familjer med tillräckliga materiella och andliga 
resurser för att fostra och vägleda barnen själva. Dessa barn är givetvis inte i 
första hand en forskningsuppgift för ett internationellt institut av detta slag. 

Det finns vidare en grupp barn i samma länder som de ovannämnda, men i 
en familjemiljö utan de erforderliga resurserna. För dessa barn ligger lösning
en på problemet inom räckhåll, men den skall förmedlas av myndigheterna i 
landet. Denna grupp kommer närmare institutets intresse, men är fortfarande 
inte den som dess arbete i första hand skall ägnas. 

Den gruppen är de barn, som finns i ekonomiskt och socialt underutvecklade 
områden, där lösningen på det materiella såväl som det psykiska problemet ofta 
kan vara på ett fullständigt outvecklat stadium. Hit hör två tredjedelar av värl
dens 900 miljoner — 600 miljoner barn alltså. De är hungriga och undernärda, 
många av dem är sjuka. Det är dem som Internationella barncentret i första 
hand ägnar sin uppmärksamhet. 

Arbetet måste utföras i klart internationell anda. Mot denna bakgrund bör de 
uppgifter som Internationella barncentret har pålagt sig ses: att i alla länder 
bidraga till utforskandet av problem i samband med mödra- och barnskydd ge
nom undervisning, spridande av upplysning och forskning. 

Vår tids viktiga sociala problem har institutet ägnat uppmärksamhet, inte 
minst de två sista åren. De sociala omvälvningar som har ägt rum har i hög grad 
märkt barnen. Den sociala bakgrunden och familjebanden är mindre starka, i 
alla länder finns det ett stigande antal missanpassade och miljöskadade barn. 

Under 1958 ägnade sig en särskild avdelning inom Internationella barninsti
tutet åt utbildning av socialarbetare och utforskning av särskilda sidor av bar
nens anpassningsproblem. Som exempel på institutets sociala initiativ kan näm
nas forskning rörande invalidbams framtidsmöjligheter i Italien och Frankrike, 
upprättande av en mönsterklubb för barn i ett överbefolkat Parisdistrikt samt 
kurser i organisation av daghem för barn. 

Sverige och Barncentret 

I centrets styrelse sitter representanter för Frankrike, Sverige, England, Schweiz, 
USA, Brasilien och Polen. Styrelsen sammanträder en gång om året. Under 
mellantiderna sköter ett arbetsutskott det löpande arbetet. Centrets verksamhet 
planlägges av styrelsen, som vid sin sida har en rådgivande nämnd bestående av 
representanter för flera FN-fackorgan, bland dem världshälsoorganisationen och 
barnfonden. 
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Centret har alldeles särskilt intresserat sig för att främja utvecklingen av den 
sociala barnavården, framhåller den internationellt kände barnspecialisten Arvid 
Wallgren som är väl förtrogen med Barncentrets verksamhet. Han fortsätter: 
Centret har verksamt bidragit till knytandet av vänskapsband inom och utom 
det egna landet mellan personer som har barnets välfärd som huvudintresse och 
livsuppgift. Tusentals kursdeltagare från ett 60-tal länder har besökt Centret och 
många av dem har efteråt kommit att bekläda viktiga poster inom mödra- och 
barnavården i sina hemländer, varigenom de har fått möjlighet att utnyttja 
kunskaper och erfarenheter de vunnit vid Centret. Det är inget tvivel om att 
Centret under de 10 år det existerat har kommit att intaga en viktig plats bland 
de internationella institutionerna. 

Förutom att Sverige är representerat i Centrets styrelse, har Centret på 
flera sätt gynnat utvecklingen av barnavården och studiet av barnavårdsproblem 
i Sverige: i ett stort antal av de olika kurser som getts har det varit svenska del
tagare, i de symposier och bordsdiskussioner som hållits har nästan alltid svens
kar aktivt deltagit, till en internationell undersökning över barnets fysiska och 
psykiska utveckling från före födelsen och i fortsättningen som delvis betalas av 
Centret har Sverige fått understöd och intar en plats i en av de ledande grup
perna (denna undersökning är förlagd till Karolinska Sjukhusets barnklinik och 
finansieras med ungefär hälften årligen av Centret, den andra hälften av Me
dicinska Forskningsrådet), i juni kommer ett symposium om sommarvistelse för 
kroniskt sjuka barn att hållas i Paris där fem svenskar aktivt deltar, en såsom 
ordförande för symposiet. 

Som deltagare i kurserna godkänns endast personer som redan är aktivt 
verksamma på området, har personlig erfarenhet av ifrågavarande spörsmål, in
nehar eller är utsedda till ledande poster på området i sitt hemland eller bär 
ansvaret för utbildning av personal. Stipendier har givits av institutet. 

Studium i FN:s regim av ungdomsbrottsligheten 

FN:s generalförsamling antog på sitt möte i november 1959 en resolution om 
ungdomsbrottsligheten och närbesläktade former av social missanpassning, att 
den bör bli föremål för omsorgsfullt internationellt studium för att utröna proble
mets allvar och finna botemedel. FN bör behålla ledningen och ansvaret för 
åtgärder av social natur avsedda att förebygga och bekämpa brottslighet. Hithö
rande frågor finns upptagna på arbetsprogrammet 1959—1960 för FN:s sociala 
kommission. I resolutionens huvuddel uttrycker församlingen förhoppningen att 
generalsekreteraren vid utarbetandet av studier angående brottslighet och dess 
förebyggande skall ge frågan om ungdomsbrottsligheten den förtursrätt som mo
tiveras av dess tilltagande allvar. 
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Statlig ungdomstjänst i England 

En ungdomlig mormor med tre dottersöner och tio styvbarnbarn, lady Diana 
Albemarle har under femton månader varit ordförande i en av engelska regeringen 
tillsatt trettonmannautredning om ungdomsvården i England och Wales och nu lagt 
fram en idérik tioårsplan. Hon säger själv att hon blivit fanatiker på kuppen — 
fanatisk i sin iver för stöd och uppmuntran åt de unga. I kommitténs slutkommen
tar heter det att man under arbetets gång lärt sig att respektera och beundra större 
delen av landets ungdom för dess sans, goda vilja, vitalitet och spänst. 

Undervisningsminister David Eccles har, i full förvissning om parlamentets stora 
intresse för frågan, i entusiastiska ordalag presenterat planen för underhuset. Han 
deklarerade också att regeringen helt anslutit sig till planens huvudprinciper och 
är beredd att omedelbart sätta i gång att förverkliga en rad av de givna förslagen 
bl a ett statens ungdomsråd — av en något annan karaktär än vårt nytillsatta 
statliga ungdomsråd. Det finns redan en viss engelsk motsvarighet till den, The 
Youth Service (Ungdomstjänst). Denna ä r ett samarbetsorgan som startades 1939 
med uppgift att uppehålla kontakt mellan undervisningsministern, de lokala skol
myndigheterna och de ideella ungdomsorganisationerna. Eftersom dess verksamhet 
saknat fastare former och bestämda resurser har den blivit mer och mer ineffektiv 
och på sistone befunnit sig i en kris, som man dock betecknat som akut. Dess behov 
av en livgivande blodtransfusion i synnerhet med hänsyn till den problemfyllda 
ungdomssituationen blev närmaste anledningen till lady Albemarles utredning. 
Youth Service behöver — enligt undervisningsministern — fler både frivilliga och 
avlönade medarbetare, fler lokaler och bättre utrustning i alla avseenden, mera 
pengar och mera entusiasm. Att inte förmå nå mer än en ung person av tre anses 
vara tecken på ungdomstjänstens ineffektivitet. Allt kan emellertid inte åstadkom
mas på en gång och viljan till insatser måste finnas både i centrum och ute i byg
derna. Åren 1957—-1958 anslog staten 2 500 000 pund (ca 36 miljoner sv kr) till 
ungdomsarbetet. 

Hittills har Youth Service stått öppen för ungdom i åldern 15 till 20 år. Nu 
skall åldersgränsen sänkas till 14 och därmed kommer verksamheten att inrymma 
46 procent av den engelska ungdomen. 

Ledarfrågan är naturligtvis även här ett stort bekymmer. Antalet heltidsenga-
gerade ledare skall under tiden fram till 1966 ökas från nuvarande 700 till 1 300. 
Det finns redan mark utsedd för byggandet av ett ungdomsledareseminarium för 
utbildning av professionella ungdomsledare. Och på de allmänna seminarierna 
skall beredas plats för ledarkurser. Det nya seminariet skall finansieras till större 
delen med statsmedel och öppnas i januari nästa år. Rekryteringen av ledare kom
mer att bero i hög grad på de löner som kan erbjudas och de möjligheter till att 
efter en viss tjänstgöringsperiod inom ungdomstjänsten kunna komma över till 
andra verksamhetsfält, som kan garanteras. En underhandlingskommitté skall till
sättas för fastställande av löner och arbetsvillkor. 

Behovet av lämpliga lokaler för ungdomsarbetet är även trängande. Under de 
närmaste två åren skall staten lämna stöd till lokala myndigheters och enskilda 
organisationers byggnadsföretag, vilka beräknas komma att kosta inalles 3 mil
joner pund (ca 43 600 000 sv k r ) . Ungdomens riksorganisationer skall få pen
ningbidrag till sina administrationskostnader och aktioner för att få med den 
ungdom som ännu är utanför ungdomstjänsten. Det skall också satsas generöst 
på upprustningen av ungdomscentra i fråga om möbler, belysning etc. 
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Lady Albemarle har en enkel och tilltalande vision av hur dessa ungdomscentra 
skall fungera. Hon menar att de skall ha något av den engelska pubens egenskap att 
genom en vänlig, gemytlig atmosfär underlätta gästernas kontakt med varandra. 
Det skall vara så att de unga i ungdomsgården skall finna det naturligt att tala 
med jämnåriga eller med äldre personer om de saker och ting som fångat deras 
intresse och därmed kunna få utbyte i form av uppslag och stimulans. Det är ett 
oerhört arbete som förestår och det kommer att växa med varje år. 1964 finns det 
omkring en miljon fler 15—20-åringar än det fanns 1958. Det är angeläget att 
ungdomsarbetet lägger vikt vid samfostran. Flickor behöver lika mycket utbild
ningstillfällen och sociala möjligheter som pojkar när de slutar skolan. Som det är 
nu så är det mycket mindre med flickor i ungdomsorganisationerna än pojkar och 
det behövs alldeles särskilda ansträngningar för att vinna dem. Med hänsyn till 
den tidigare mognaden och lägre giftermålsåldern planeras äktenskaps- och bo
sättningskurser (rådgivning rörande personliga problem, sexualundervisning, förbe
redelser för föräldraskap, ekonomisk planering, konsumentupplysning). Man tänker 
sig att unga gifta par som lyckats att finna goda samarbetsmönster skall komma 
med i upplysningsarbetet kring hem och familj. Modern ungdoms större penning
resurser och tid för tidsfördriv bör man kanalisera in i ungdomsrörelsen. 

Utredningen erinrar om de farliga klyftor som kan förekomma i unga människors 
liv: det är ofta gapet mellan skolans slut och vad som sedermera kan följa, skillna
den mellan de chanser som den intellektuella ungdomen har i jämförelse med dem 
som inte är så rikt utrustade på huvudets vägnar, skillnaden mellan de sätt varpå 
hemmet, skolan och kyrkan talar med de unga om vad livet är och vad de upp
snappar ur mängden andra källor. 

Så snart undervisningsministern funnit de rätta personerna till det nya statliga 
ungdomsrådet, vilka skall väljas med hänsyn till sina speciella kvalifikationer och 
erfarenheter, börjar rådet sitt arbete i intim kontakt med ministern. Detta moti
veras med att rådets uppgifter är av så brådskande och experimentell karaktär. 
Man anser att det skall gå lättare att planera och besluta om ministern sitter ord
förande i kommittén — åtminstone i början. Rådet skall bl a koordinera vad som 
görs inom olika grenar av fostran och utbildning. De lokala ungdomsvårdande sam
hällsorganen skall inta en huvudroll och få ett ökat statligt stöd för att kunna 
utveckla sina institutioner och företag så att de till fullo motsvarar moderna krav. 

De första fem åren väntas bli en period för experiment och de senare ägnas åt 
stabilisering av verksamheten i de många omsorgsfullt planerade ungdomscentra 
man hoppas att Youth Service då förfogar över. 

Allt skall inte betalas med statens pengar. Ungdomen har numera så goda in
komster att den skall kunna stimuleras till att vilja dra sina strån till stacken och 
i mesta möjliga mån betala för sig. 

Sociala barnavårdsseminariets 

styrelse har beslutat, att från seminariet examinerade elever skall erhålla benäm
ningen s o c i a l p e d a g o g e r , vilket även gäller utexaminerade åren 1956—59. 

Stockholm den 8 april 1960. 
Styrelsen. 
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»Familjen blir allt viktigare» 

Gäller det at t tillförsäkra barnen en trygg uppväxt måste naturligtvis all

tid frågorna om familjeinstitutionens situation nu och framdeles komma i 

förgrunden. Som framgår av dess på annan plats i detta nummer refere

rade verksamhetsprogram tänker sig också socialstyrelsens och kvinnoorga

nisationernas samarbetskommitté at t finna vägar in i de svenska hemmen 

för förmedling av en familje- och äktenskapsupplysning som är förtrogen 

med samhällsutvecklingen och kan hyfsa problemställningarna, underlät

ta dagens omställningsprocess och medverka till en för barnen tillfreds

ställande familjeatmosfär. Vi vet ännu föga om de fulla konsekvenserna 

av förändringarna men under senare tiden har börjat dugga ganska tätt 

en litteratur, som kastar visst ljus över processen och ger många uppslag 

till anpassning. Redaktör PER SCHWANBOM anmäler här i korta drag någ

ra av de senaste publikationerna på området, vilka vår tidskrift får anled

ning att återkomma till i anslutning till samarbetskommitténs aktioner. 

Framtida familjepolitik 

VAD HÄNDER MED FAMILJEN? Tiden 1959. 119 s, haft 6: 50. 

Det kan generaliserande sägas om dagens och den närmaste framtidens situation 
för familjeinstitutionen, att denna undergår och kommer att undergå revolutio
nerande förändringar men att vi ännu vet föga om de fulla konsekvenserna här
av. Ifall man inte insett detta förut gör man det sedan man läst den lilla bok 
som fem av våra främsta sociologer samlat sig till efter en invitation av stats
rådet Ulla Lindström. Här redovisas en mängd förhållanden som är ägnade 
att kasta ljus över den pågående processen och här diskuteras vad som bör 
inträffa inom en snar framtid — men samtliga författare är angelägna att 
poängtera hur obetydlig vår kunskap ändå är och hur orimligt det i dag ter sig 
att med bestämdhet säga särskilt mycket om orsak och verkan. Deras skrift ut
mynnar därför i ett samstämmigt rop på mer forskning något som också den 
förordsskrivande Ulla Lindström instämmer i. 

Att forskare har en hälsosam respekt för fakta och uttalar sig med största för
siktighet innan de fått olika hypoteser belysta genom noggranna undersökningar 
är naturligtvis blott i sin ordning. Likaså att de alltid börjar tala om forsknings-
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objekt när de möter problem som mer fåkunniga tar ställning till med anings
lös tvärsäkerhet. Här skall inte hävdas annat än att deras skepsis är välbefogad 
och ändå kan inte en kritiker låta bli att i diskussionens intresse renodla vissa 
drag i tidsbilden som synes relativt gripbara också på sakernas nuvarande stånd
punkt. De fem sociologerna har för övrigt inte så litet material att hänvisa till 
i sina uppsatser låt vara att dessa undersökningar ännu inte är stöttade på ett 
vetenskapligt betryggande sätt. Det största värdet med denna lilla skrift är 
emellertid att den på ett redigt och säkert också för den relativt osakkunnige 
nästan heltigenom begripligt språk hyfsar problemställningarna. 

Att kalla det frapperande är att ta till överord men det är åtminstone slående 
hur otvetydigt alla utgår ifrån att vi också i framtiden bör räkna med familjen 
som samhällets kärna. Ingen drar av de nuvarande svårigheterna den ändå 
ganska närliggande slutsatsen att det är tid för radikalt andra samlevnadsformer. 
Det tal om sådana som hördes för några decennier sedan förefaller att ha tyst
nat och den tar nog inte fel som tror att det är de kulturantropologiska forsk
ningarna hos skilda folk världen över som framför allt bidragit till detta. Man 
har upptäckt att »i praktiskt taget alla samhällen och kulturer har människorna 
omgivit födandet och barnens fostrande av gruppbildningar av familjetyp . . . 
familjegemenskapen är en universell företeelse» (Torgny Segerstedt). Också 
mycket stora framtida förändringar i vårt samhälles utseende bör alltså lämna 
plats för familjen i någon form. 

Några förutfattade meningar om vad en familj bör innebära får man dock 
inte ha. Redan dagens familj skiljer sig starkt från det gamla bondesamhällets 
såväl till uppbyggnad som målsättning. Då levde åtminstone tre generationer 
sida vid sida och de makar som utgjorde denna storfamiljs hjärtpunkt hölls 
samman av ekonomiska intressen och en social och religiös press dvs i huvud
sak av yttre faktorer. Nu lever på sin höjd två generationer inom en familj 
och makarnas sammanhållning betingas i stor och allt påtagligare utsträck
ning av hur pass god deras känslotillfredsställelse är dvs av inre faktorer. Re
sultatet av detta har blivit »mycket större förväntningar på äktenskapen än förr» 
(Gunnar Boalt) och »de flesta sociologer är överens om att äktenskapets emo
tionella funktion allt mer blir en av dess allra viktigaste» (Georg Karlsson). 
Detta medför i sin tur att »tyst eller utsagt uppfattas äktenskapet av stora grup
per som ett uppsägbart kontrakt» (Gösta Carlsson) och att vi håller på att få 
vad Georg Karlsson kallar »successiv polygami (dvs en person kan vara gift 
med flera andra ehuru endast med en i sänder)». Att detta förhållande som i 
utmanande fall kan anta proportionerna av en ren jakt efter personlig tillfreds
ställelse med åsidosättande av i första hand barnens rätt av många upplevts 
som ett dödligt hot mot familjeinstitutionen är lätt att förstå. Ändå kan man 
på säkert ganska goda grunder säga att dessa profetior just utgår från håll där 
man en gång för alla bestämt vad som konstituerar en familj. 

Men om man tror på familjen och av många tillsynes ovederläggliga skäl 
finner antagligt att denna har stora uppgifter i framtiden, Gunnar Boalt menar 
t o m att »familjen blir allt viktigare — inte bara för medlemmarna utan 
även för samhället» — då följer därav att man ivrigt söker efter åtgärder som 
kan underlätta dagens omställningsprocess. Här bör sociologerna ha mycket att 
ge och Ulla Lindströms initiativ måste givetvis ses mot den bakgrunden. Hon 
har, så långt detta varit möjligt, önskat få besked om processens innebörd och 
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tänkbara åtgärders följder. Vad hon fått, förutom en uppmaning att verka för 
högre forskningsanslag, är också trots allt åtskilligt, även om ingen kunnat säga 
något förlösande. Bl a kan hon i flera bidrag finna ett visst stöd för sin upp
fattning att det ekonomiska och institutionella stödet i framtiden bör sättas in 
mer selektivt än generellt. Vidare kan hon t ex ur Gösta Carlssons uppsats 
inhämta det hugnesamma beskedet att sociologerna numera anser att staten 
och skilda organisationer har goda möjligheter att påverka allmänhetens in
ställning, och likaså att det mycket väl kan tänkas att man experimenterar ute 
på fältet när man inte är säker på vilka stödåtgärder som är lämpligast. I 
Edmund Dahlströms bidrag om »Kvinnan i den nya familjen» finns gott om 
uppslag för att underlätta anpassningen för »den familjemedlem, som upp-
levat familjens förändringar djupast» — även om han ofta måste säga att vi vet 
alltför litet i den ena eller andra frågan. Georg Karlssons artikel rymmer många 
viktiga påpekanden om hur äktenskapets stabilitet skall ordnas, t ex genom un
dervisning i familjefrågor och utbyggd rådgivning. Den senare vill han i universi
tetsstäderna förlägga till kliniker, där forskare kan få arbeta med fallen som på 
ett sjukhus. 

Alla dessa fina inlägg till trots vill man ändå hävda att Torgny Segerstedts 
om »Familjen i utbildningssamhället» är bokens intressantaste. Han menar att 
vi är på väg ut ur industrialismens samhälle och går in i »det skolariserade 
samhället». Detta medför speciella problem för barn som kommer från hem 
där det emotionella klimatet inte är tillräckligt stimulerande, dessa har ju 
redan nu skolsvårigheter genom sin härkomst. Vidare blir det här besvärligheter 
så länge bildningsklyftan mellan barn och föräldrar är alltför påtaglig. Seger-
stedt diskuterar också de följder som förändringarna får för makarnas inbördes 
förhållande. Det faktum att de i fråga om utbildning och arbete blir helt jäm
ställda, måste medföra att de även beträffande hem och familj på ett annat 
sätt än förr får dela uppgifterna. Ansvaret för hemmets emotionella funk
tion, »som tidigare var kvinnornas speciella uppgift», läggs nu och ännu mer 
i framtiden på båda parter. Liksom naturligtvis allt som gäller »arbetsfördel
ning, samverkan och beslutanderätten i hemmet», för att citera Edmund Dahl
ström. I detta skolariserade samhälle menar Segerstedt att bl a »de kulturella 
service-institutionerna får ökad betydelse» genom att skänka känsloupplevelser 
som balanserar de renodlade yrkeskunskaperna. Men han framhåller även vär
det av rådgivningsorgan, delvis av ny typ, som knyter an »både till utbildnings
grupper och fritidsgrupper». 

Elementär äktenskapsupplysning 

GIFTASTANKAR. En bok om äktenskap och kärlek. Under redaktion av Birgitta Linnér. 
Rabén & Sjögren 1959. 240 s, haft 8: 75. 

Inte så mycket råd som kunskaper och synpunkter i fråga om det moderna 
äktenskapet, vill de elva författare ge vilka under Birgitta Linnérs redaktion 
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enat sig om boken »Giftastankar». Väl inseende att beskäftiga råd utifrån 
generella normer oftast förfelar sitt syfte har de valt att diskutera kring äkten
skapet; söka finna ut vad ett framgångsrikt sådant kräver både mer allmänt 
och i dagens speciella situation och vilka blindskär som är farligast för dem 
som just nu lägger ut för sitt livs allvarligaste men också mest spännande seg
lats. Samtidigt ger alla de elva, mer eller mindre flitigt beroende på vilken 
uppgift de fått sig förelagd, besked om praktiska saker. De unga vilka äger 
en passabel förmåga att läsa innantill, och som alltså vare sig förblindats av 
kärlek eller som enda barlast från skolan fått en alltför stor respekt för vad 
som döljer sig inom ett par bokpärmar, bör här få huvudet fullt av stimule
rande och ibland också direkt användbara synpunkter. 

Gemensam för alla medarbetarna är deras iver att tala för besinning. Ett 
äktenskap är, för att knyta an till Gunnar Nycanders ord i uppsatsen »Vad 
är ett äktenskap», inte något som alltid med framgång går att fota enbart på 
en irrationell förälskelse. Ändå har det blivit så i denna rationella tid att de 
flesta människor fattar livets viktigaste beslut utan att rådfråga vare sig sitt 
eget eller andra människors förnuft. Man har emellertid ett intryck av att 
Nycander lika litet som någon annan varken kan eller vill anvisa en lämpligare 
väg åt dem som är hugade för giftermål. Frågan är väl också om inte äkten
skapets nuvarande renommé — läs gärna popularitet — till stor del beror 
på dess oförnuftighet, att det i en av planeringsmän och organisatörer styrd 
värld skänker kontakt med det stora okända; med ett oförlikneligt äventyr. 
Att sätta äktenskapskandidater på formler och med rationella metoder leta 
fram vilka som passar bäst för varann måste vara dödfött. Dekretet: Du skall 
gifta Dig med den, blir t o m tråkigare utfärdat av en myndighet än av väl-
visa föräldrar. 

Men just detta i dag tydligen ofrånkomliga faktum gör besinningen så mycket 
nödvändigare. Om själva valet av partner får skötas av intuitionen, måste 
ställningstagandena till alla samlivets problem ske med desto större urskill-
ning och fordringar på kontrahenternas mognad blir betydande. Valet må 
vara mer eller mindre rätt, skutan bör ändå kunna lotsas genom bränningarna 
utan grundkänning såvida de båda äger en hygglig förmåga att begripa inte 
blott motpartens utan också de egna reaktionerna. Därför vill man gärna 
sätta ett frågetecken i kanten när Elin Lauritzen i sitt annars utmärkta kapitel 
»Äktenskapets juridik» säger att »den mänskliga ofullkomligheten också visar 
sig i oförmåga att välja rätt livsledsagare». Vill det sig illa kan ett sådant på
stående lätt ge dem argument som med förtjusning broderar kring temat 
»den rätta», i stället för att söka ordna upp sina problem. Nu är det troligt 
att Lauritzens uttalande fått denna innebörd mest genom en olycklig formu
lering i hastigt mod och inte bör fattas bokstavligt. Visst kan en och annan 
välja en alldeles orimlig partner, men annars yttrar sig nog vår ofullkomlighet 
mer i bristande förmåga att reda ut svårigheter som egentligen borde vara 
överkomliga. 

De principiella invändningar man kan tänkas vilja göra inför denna bok 
gäller dels den vaga bild som ges av de unga nygiftas förhållande till arbets
marknaden, och dels att mannens omställningssvårigheter berörs endast i för
bigående. Just på dessa punkter borde annars stimulerande synpunkter varit 
ovanligt nyttiga. Gunnar Nycander talar inledningsvis något om avvägningen 
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mellan yrkeskarriär och föräldraskap och ställer här mannens dilemma främst. 
Detta är glädjande, därför att många väl knappast tror att mannen över huvud 
taget behöver välja mellan dessa båda saker utan kan tillfredsställande hinna 
med båda. Men till de unga flickorna synes författaren inte ha just något 
att säga i denna brännande fråga. Som rådgivare beträffande samlevnaden bör 
han föralldel också slippa uttala sig om så intrikata samhällsproblem. Vad 
angår den unge äkta mannens anpassningssvårigheter i föränderlighetens sam
hälle där hustrun ofta är hans like både i fråga om utbildning och ekonomi, 
kommer Birgitta Linnér med kloka påpekanden i en av sina uppsatser. Re
sonemanget borde dock gjorts något fylligare, nu är det risk för att många 
halkar över det. Detsamma gäller vad Aina Nycander inom en parentes (!) 
i sitt inlägg »Att vårda kärleken» säger om problemen för de äktenskap där 
kvinnan inte bara är den överlägsna vad rör karaktär och intellekt, det har 
det säkert alltid funnits exempel på, utan även är socialt och ekonomiskt 
dominerande. 

Det längst kvarblivande intrycket av denna lilla bok är den positiva inställ
ning till dagens äktenskapssituation som redovisas. Sven Linnér talar i sin 
uppsats »Äktenskapet i litteraturen» om dess -»skapande tvång» och Birgitta 
Linnér fångar fint in vad säkert alla skriver under på när hon säger att »kan
ske har inget äktenskap så som det moderna gett makarna möjlighet att förena 
en växande samhörighet med en fördjupad personlighetsutveckling för båda». 
— Även övriga här inte närmare berörda artiklar om sexuallivet, kyrklig och 
borgerlig vigsel, äktenskapshistoria, ekonomi, bosättning, bröllopsbestyr, fa
miljerådgivning och samhällsåtgärder är alla vettiga och praktiska enligt vad 
det synes. 

Kristen äktenskapssyn 

ÄKTENSKAPETS ABC. En handbok i samlevnadsfrågor. Diakonistyrelsen 
1958. 164 s, haft 9:—. (Stockholms stifts pedagogiska instituts handboks
serie. 1.) 

Ett belysande exempel på det helt sakliga intressa som i dag från alla håll 
visas äktenskapliga samlevnadsfrågor, är den informerande bok som Stock
holms stifts pedagogiska institut utgivit. Här resoneras utan förutfattade me
ningar om många aktuella problem för äktenskapet i vår tid, och som något 
självklart framhålles att ett universalmedel inte finns för avhjälpande av de 
svårigheter som är regel i flertalet äktenskap, också de där makarna är krist
na. Givetvis understryks värdet av en kristen syn, både därför att denna på
verkar kontrahenternas målsättning i riktning mot större ansvarskänsla och 
därför att »tron kan . . . ge styrka och förmåga att uthärda då påfrestningarna 
blir stora» (Curt Åmark). Men ingen försöker hävda att avkristningen har 
en direkt »skuld» till dagens inte helt tillfredsställande läge, på denna punkt 
är man genomgående inne på andra, tidsbetingade orsaker. 
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Som sig bör i en skrift från detta håll inleds det hela med en uppsats om 
kristen syn på äktenskapet och hemlivet, skriven av Arne Fjellbu. I stor ut
sträckning följer han Luthers teser, men fastslår att hos denne fanns en del 
av äldre tiders uppfattning om att sexuallivet var något mindrevärdigt. I fråga 
om äktenskapet däremot finner han att Luther återknyter till den Guds ska
pelseordning som katolikerna avvikit ifrån. Fjellbu vill nu hävda att »den 
kristna synen på äktenskapet betraktar inte sexuallivet som något syndigt eller 
ont». Här menar han uppenbarligen den moderna protestantismen, då han 
medger att många av Luthers efterföljare haft lärofaderns inställning. Vad 
han har i tankarna blir tydligt när han på ett annat ställe framhåller apropå 
födelsekontrollen, att »inom den protestantiska kyrkan går tendensen mer och 
mer i den riktningen att 'Gud har lagt släktets fortplantning i vår hand'». 
Detta förefaller för övrigt att vara en smidig lösning på en brydsam fråga. 
Men naturligtvis får vi inte av bekvämlighet och lyxbegär avstå från barn; 
inte välja mellan barn och bil t ex. Och det skriver man gärna under på. 
Fjellbu menar att man inte får synda mot den gudaingivna äktenskapliga 
grundlagen: »föräldrainstinkten». Beträffande den senare blir man dock be
tänksam när han dekreterar att den man eller kvinna som inte längtar efter 
barn är det något fel på. På denna punkt replikeras han också några sidor 
längre fram av Mirjam Furuhjelm, som i sin uppsats »Äktenskapets biologi» 
påpekar att det finns både män och kvinnor som inte lämpar sig för föräldra-
skap. »För att skaffa sig ett barn bör man absolut längta efter ett» — under
förstått: det gör inte alla. Och fel eller inte, vad är egentligen normalt? 

Om Fjellbus inlägg är samlingens intressantaste av skäl som har att göra 
med bokens ursprung, stammar dess finaste inte oväntat från Curt Åmark. 
Under titeln »Äktenskapets psykologi» för han fram en rad kloka reflektioner 
om anpassning, om olika äktenskapsmotiv och om möjligheten att komma ur 
svårigheter. Liksom Fjellbu, och säkert de flesta som tänkt över dessa saker, 
brännmärker han tendensen att gå in i äktenskapet med baktanken att man 
ju alltid kan skiljas om det inte går. Då blir chanserna att klara problemen 
»nästan obefintliga». Allra intressantast blir dock Åmark när han resonerar om 
förskjutningen i fråga om motiv. Han påpekar att den känslomässiga sidan 
i dag är den allt överskuggande — något som gör påfrestningarna på samlivet 
väldiga. 

Förutom dessa två skriver, som nämnt, Mirjam Furuhjelm om sexuallivet 
i en saklig och välmatad uppsats. Den juridiska sidan klaras av Arne Fred
lund på ett upplysande men litet tungt sätt. Slutligen talar Orvar Josephsson 
om ekonomin. Han har åtskilliga bra saker att komma med, men använder en 
alltför stor del av bokens utrymme. Hans beskäftighet kunde också varit 
mindre, att råda folk att inte gå med för mycket pengar på sig, att vara 
försiktiga med att köpa på realisationer men att följa tidningarnas inköpsråd, 
är väl ändå litet för petigt. Om hälften av det utrymme han nu tar i bruk 
hade gått till någon medarbetare som skrivit om den unga familjen och sam
hället hade bokens värde höjts betydligt. 

Per Schwanbom 
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Korttidsbehandling av äldre tonårsbrottslingar 

Det satsas tid och pengar i USA på åtskilliga projekt inom människovårdens 
arbetsområden. En del manifesterar sig så småningom som oersättliga lokala in
stitutioner utan att låta tala om sig utanför en trängre periferi och andra med 
otillräcklig livskraft upplöses och glöms. 

Highfields-projektet är utan tvekan både livskraftigt och oersättligt. Det är 
ett av kunniga fackmän väl genomtänkt och planerat försök att finna nya vägar 
för rehabilitering av ungdomsbrottslingar i de äldre tonåren — ett försök, som 
gjorts med öppna självkritiska sinnen, från början beredda på efterprövningens 
ofta obarmhärtiga avslöjanden. När nu undersökningsplaneringen, projektets 
genomförande och värdering är tillgängliga i bokform, har Weeks och hans 
medarbetare överlämnat en välkommen gåva åt alla på området arbetande 
och betungade. 

Den som vill tänka om kan genom att läsa boken få hjälp att göra så. 
Den som vill slå vakt om det konventionella tänkandet — det skall vara lås, 
höga murar och TV-bevakning, reaktioner som märks och känns — behöver inte 
bli ängslig. Highfields-projektet är användbart i vissa fall under vissa omstän
digheter. Om någon annan alltså är i opposition till alla konventionella s k 
behandlingsformer, finner han i Highfields-projektet ingen frälsningslära. Där
emot finns där många aspekter och synpunkter, som kan utvecklas och göras 
matnyttiga även inom svensk institutionsvård av unga brottslingar. 

I förordet skrivet av familjesociologen Earnest Burgess anges målsättningen 
med Highfields-institutionen vara att under 3—4 månader ge en grupp pojkar i 
de äldre tonåren sådana erfarenheter, som kan förhjälpa till ändrade attityder 
och beteenden, vilka kan medverka till deras rehabilitering. Det är alltså fråga 
om hjälp till självhjälp och rehabiliteringsprocessen förutsätts få en betryg
gande start, innan pojkarna lämnar Highfields. De har genom »eget val» och 
på eget ansvar kommit dit efter uppgörelse med domstolen, sedan denna 
som ett annat alternativ diskuterat intagning på institution av ungdomsfäng
elsetyp. Domstolen har gett dem ett tillfälle att utveckla sin samarbetsförmåga 
och att behålla visst självbestämmandeansvar. Den får numera genom staten 
New Jerseys diagnostiska central varje fall genomarbetat innan alternativet 
ställs. Man har alltså nu differentieringsmöjligheter som i viss mån förebygger 
felplaceringar. Pojkarna återgår efter vistelsen på Highfields till domstolen för 
övervakning. 

Det antal pojkar som uppvisat kriterier för att tas emot på Highfields, har 
emellertid varit större än projektet kunnat handskas med. Highfields har plats 
för 21 pojkar. Resten har hänvisats till ungdomsfängelserna i staten. Kontroll
gruppen har alltså på sätt och vis varit given, även om en närmare granskning 
av experimentgruppen från Highfields och kontrollgruppen på ungdomsan
stalten påvisat vissa skillnader; vilka genom hela värderingen av resultaten 
redovisats med en klarhet, som inger förtroende. 

Highfields-programmet är ett konsekvent försök att tillämpa socialpsykolo
giens senaste rön i professionella vardagssammanhang. Grupprocessernas dyna
mik utnyttjas under ledarskap. Arbetsmålet är gemensamt för gruppen och 
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ledningen: att vistelsen på Highfields för varje pojke skall bli meningsfull och 
hjälpa honom att fullfölja sina intentioner att planera sitt liv utanför anstalts
muren. Highfields har inga murar varken omkring institutionen eller mellan 
människorna. Den som kommer dit med en privat ringmur, ger oftast upp den 
rätt snart. Den behövs inte. Den utestänger från det han vill åt — kontakten 
med de andra, som redan väntar på honom. Det är i sanning nya erfarenheter, 
som duger till grund för det fortsatta arbetet. 

Avsikten med Highfields-programmet har nåtts, om ynglingen därigenom fått 
syn på sig själv som en separat individ i relation till människorna omkring 
sig och om han i insikten om sina egna attityders betydelse kan tillgodogöra 
sig kontakten med andra människor. 

Det är bl a hållbarheten av nämnda förändringar undersökningen avser. 
Läsaren kan knappast undgå att bli övertygad om att Highfields sätt att arbeta 
är ett tillskott till de redan kända och anlitade angreppsmetoderna i arbetet 
med ungdomsbrottslingar. Ekonomiskt har metoden mycket stora fördelar, 
vilket också klart framgår av framställningen. Kostnaden för en Highfields-
yngling uppgår till 1/3 av årskostnaden per capita på ungdomsanstalten, var
ifrån kontrollgruppen hämtats och resultatet av arbetet har visat sig vara 
bättre vid Highfields än vid den slutna anstalten. Andra nog så intressanta 
spörsmål angående attitydförändringar hos den enskilde ynglingen, sättet att 
mäta dem m m måste här förbigås. 

Weeks och hans medarbetares presentation av Highfields-projektet är värd 
att läsas både av anslagsgivande myndigheter och av fältarbetaren, som börjat 
fundera på vad »den lilla gruppens princip» skulle kunna innebära. 

Weeks, H Ashly: Youthful Offenders at Highfields (an evaluation of the 
effects of the short-term treatment of delinquent boys). The University of 
Michigan Press. 1958. 208 s, »6. 

Signe Olsson 

Hemsjukvård, 

allmänt önskemål i dag 

— kvinnligt initiativ 

för 70 år sedan 

En märklig pionjärinsats inom 1800-talets sjuk- och socialvård har fått ett välför
tjänt äreminne i den nyligen utkomna boken »Sjukvården» och Ebba Lind af Ha-
geby. Den har på eget förlag utgetts av Föreningen för sjukvård på övre Norrmalm, 
som i samband med sitt 70-årsjubileum 1958 beslöt att författa en historik över 
verksamheten. Fil lic Eva Bohm fick i uppdrag att med ledning av protokoll, års
berättelser, brevsamlingar och muntliga informationer ge en bild av utvecklingen. 
Hon har lyckats väl med uppgiften att inom en starkt begränsad ram — 95 små 
sidor — samla väsentliga fakta och målande detaljer, som belyser förhållandena 
inom dåtidens sjukvård och de sociala villkoren. 
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Föreningen för sjukvård i fattiga hem som föreningen från början hette beteck

nade vid sin tillkomst år 1888 en helt ny giv i syfte att hjälpa medellösa sjuka, 

framför allt kroniker — för kroniker fanns inga anstalter alls. Sjukhusen var för 

övrigt vid denna tid få, primitiva och ohygieniska, heter det i boken. Antiseptiken 

blev känd i Sverige under 1880-talet, men dess genombrott skedde inte snabbare 

än at t de flesta sjuklingar ännu 1888 hellre ville ligga hemma än lägga in sig på 

sjukhus. Man fruktade den ofta grasserande »hospitalssjukan» dvs infektioner av 

olika slag. Sjukhuspersonalen var också okunnig och oskolad även om arbetet på 

att höja sjuksköterskeutbildningen var igång. Kort sagt — att komma på sjukhus 

innebar ännu 1888 för en svensk »något fasansfullt, något som man måste under

kasta sig först då alla andra möjligheter hade prövats». 

Föreningen för sjukvård i fattiga hem, oftast kallad »Sjukvården», ville bereda 

fattiga sjuka, inte minst kroniker god vård av välutbildade sjuksköterskor som skulle 

arbeta endast efter läkares föreskrifter. De skulle också göra vad de kunde för att 

i förebyggande syfte fostra hemmen till bät tre vanor beträffande hygien och annat . 

De skulle undervisa men så att det inte märktes. Men någon välgörenhet i tradi

tionell mening, någon utdelning av »allmosor» fick inte förekomma även om de 

sjuka fick hjälp med mat, sjukvårdsmaterial, badbiljetter o dyl. Effektiv sjukvård 

och på längre sikt uppbyggande hjälp var målet. 

Äran av detta välgenomtänkta och frikostigt understödda initiativ tillkommer en 

kvinna, fru Ebba Lind af Hageby, född 1840. Hon var en av Lars Johan Hiertas 

fem begåvade och allmänintresserade döttrar med blick för sociala missförhållan

den och reformiver i blodet. År 1864 gifte hon sig med sjökaptenen August Lind af 

Hageby men äktenskapet hindrade henne inte att engagera sig i olika allmännyttiga 

verk. Impulsen till »Sjukvården» fick hon närmast genom sin man. På sin dödsbädd 

talade han om hur bra han hade som fick god vård: han ville om han blev frisk 

göra något för fattiga sjuka. 

Det var den tanken som Ebba Lind af Hageby beslöt att omsätta i handling — 

sjukvårdsfrågor hade för övrigt länge intresserat henne. Innan föreningen bildades 

studerade hon de föreningar för distriktssjukvård som tillkommit i England som 

då på Florence Nightingales tid var ett föregångsland inom sjukvård. Härifrån 

hämtades också förebilden för »Sjukvården». 

Det är intressant att i boken läsa om »Sjukvårdens» genombrottsår och om hur 

föreningen under årens gång fått anpassa sig efter andra krav, men hur den allt

jämt har en viktig uppgift. Klientelet har självfallet till följd av den sociala ut

vecklingen och modern sjukvård blivit ett annat, men sjuka nödlidande finns fort

farande, kommenterar boken. — »Det faktum att våra sjukhus och polikliniker är 

överfulla och väntetiderna ofta riskfyllt långa även för dem som är bemedlade gör 

att föreningen fortfarande efter 70 år fyller ett behov inom sjukvården. Människor 

är inte längre så fattiga på pengar men i gengäld är vår sjukvård fattig på perso

nal. Andra stadsdelar, andra städer och kommuner har skäl att avundas övre Norr

ma lm dess ärorika sjukvårdsförening.» 

Numera har föreningen sin lokal vid Frejgatan och förmedlar på läkarremiss 

sjukvård inom fem stockholmsförsamlingar, Adolf Fredriks, Gustaf Vasa, Matteus, 

Johannes och Engelbrekts. 

Eva Bohm, »Sjukvården» och Ebba Lind af Hageby, Sjukvårdsföreningen 
för övre Norrmalm. Pris 7,50 kr. 

Synnöve Betländer 
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måga — främst i flervånings bostadshus. 
Sthlm 1959. (Statens nämnd för byggnads
forskning. Handlingar 36.) 
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v ae s e n e t. 
Beretning. 1957. Khvn 1959. 

DREW, G C, COLQ_UHOUN, W P & LONG, H A. 

Effect of small doses of alcohol on a skill 
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Till svenska [fr engelskan] av Karin Eilard. 
Sthlm 1959. 
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POLITISKA SAMARBETET. 
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s o c i a l a f f a i r s . 
The Latin American common market. New 

York 1959. (Publ 59.2.G.4.) 

55 



Population studies. New York 1959. 
31. Future population estimates by sex and 

age. Report 4. The population of Asia 
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vårdsstatistik) 

BYRÅCHEF Erland v Hofsten 218041 

SOCIALVÅRDSSTATISTIK (barnavårdsstatistik, social
hjälpsstatistik, nykterhetsvårdsstatistik, socialut
gifter) : Tf förste aktuarierna Linnea Jonsson och 
Thore Grönqvist, aktuarie Britta Belo samt 
amanuens Bengt Sjöberg 

KONSUMENTPRISINDEX: Förste aktuarierna Carl 
Öberg (20 95 89) och Ejnar Olsson, aktuarie Inga 
Tammelin och amanuens Åke Larsson samt tf 
kanslisten Ingrid Lindgren 

LEVNADSKOSTNADSUNDERSÖKNINGAR: Förste aktuarie 
Arne Näverfelt samt amanuens Veikko Orpana 
KANSLI: Vakant (22 12 04) 

Birger Jarls torg 14 

FEMTE BYRÅN (byrån för löne- och syssel
sättningsstatistik) 

BYRÅCHEF Leif Björk 2180 43 

Förste aktuarie Roland von Euler 

LÖNESTATISTIK FÖR ANSTÄLLDA INOM JORDBRUK, 

INDUSTRI, HANDEL, SAMFÄRDSEL, RESTAURANGER 

M M, STATISTIK RÖRANDE SYSSELSÄTTNING INOM IN

DUSTRIN: Tf förste aktuarierna Ingrid Dalen och 
Carl Y:son Hermelin, aktuarierna Dagmar Wit-
kowsky-Johnsson, Arved Oksaar och Vera Katz 
samt amanuens Agneta Richter 

STATISTIK RÖRANDE OMSÄTTNINGEN I DETALJHAN
DELN: Aktuarie Jonas Elmdahl 

HÅLKORTSAVDELNINGEN: Tf förste aktuarie Carl 
Y:son Hermelin, aktuarie Arved Oksaar och förste 
maskinoperatör Elisabeth Hellström 

KANSLI: Fru Ann-Britt Gripenfors . . (22 12 05) 

österlånggatan 43 

SJÄTTE BYRÅN (nykterhetsvårdsbyrån) 

Tf BYRÅCHEF till 31 mars 1960 Fritz Hag 
och fr o m 1 april 1960 Olof Melin . . 10 03 13 

NYKTERHETSVÅRD i ALLMÄNHET: Förste byråin-
spektör Daniel Wiklund (tel efter växelns stäng
ning 23 49 40) 

Förste byråsekreterare Elsa Wollmer 
Byråsekreterare Folke Berglund tji (länsnykter-
hetsnämnderna, kurser m m) 

NYKTERHETSVÅRDENS ANSTALTSSYSTEM: Förste byrå
inspektör Fritz Hag, byråchefens ställföreträdare 
(tel efter växelns stängning 23 49 44) 
Byråsekreterare Ragnar Christensson 
Förste byråsekreterare Harriet Anagrius och 
byråsekreterare Karin Asp (intagnings- och 
vårdärenden) 
Konsulent Ragnar Schulze 
Tf förste byråsekreterare Märta Gundberg (eko
nomi, byggnadsärenden m m) 
Byråsekreterare Ingrid Ryman 
Byråsekreterare Karin Rydberg 
Byråsekreterare Nils Pårud 

KANSLI: Fru Birgit Tamm (23 49 43) 

Svartmangatan 9 

SJUNDE BYRÅN (skolbyrån) 
BYRÅCHEF Lars Bolin, statens inspektör för ung
domsvårdsskolorna 103177 

Förste byråsekreterare Christina Ellwyn 

VÅRD- OCH BEHANDLINGSFRÅGOR: Byråinspektör 

Harry Morsten 

INTAGNINGSÄRENDEN: Förste byråsekreterare Maud 
Helling 

ADMINISTRATIVA ÄRENDEN: Förste byråsekreterare 

Sara Björkman-Carlsson 

BYGGNADSÄRENDEN: Byråsekreterare Erik Selander 
tji; vik amanuens Marie-Anne Kugelberg 

PERSONALÄRENDEN: Amanuens Christian Nord
ström 

RÄKENSKAPSÄRENDEN: Byråsekreterare Greta 
Strindlund tji; vik amanuens Carl Gustav Strokirk 

KANSLI: Fröken Karin Westergren . . (22 12 07) 

Munkbron 9 

FÖRLIKNINGSMANNA-
EXPEDITIONEN 

Byrådirektör Carl-Christian Schmidt . . 11 78 53 
Förste byråsekreterare Karl-Axel Nordfors 
Sammanträdesrum . . . . , 2 0 2 1 7 0 , 2 0 1 1 8 6 

KANSLI: Fröken Rut Thunell . . . 22 12 00 (47) 
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Lokala organ anslutna till socialstyrelsen 

S T A T E N S S O C I A L V Å R D S K O N S U L E N T E R 

D i s t r i k t 

1 :a distr (Stockh stad, Stockh och 
Upps län) 

2 :a distr (Söderm o Västmanl län) 

3 :e distr (Österg o Kalmar län) 

4:e distr (Jönk o Kronob län) 

5 :e distr (Blek o Krist län) 

6:e distr (Malmöhus län) 

7:e distr (Hall samt Göteb o Bohus 
län) 

8 :e distr (Älvsb län) 

9 :e distr (Skarab län) 

10:e distr (Värml o Örebro län) 

11 :e distr (Kopp o Gävleb län) 

12 :e distr (Västernorrl o Jämtl län) 

13:e distr (Västerb o Norrb län) 

Namn och adress 

Ilse Kroenberg-Stålfelt, Socialstyrelsen, 
Svartmangatan 9, Stockholm 2 

Uno Karnstedt, Stora gatan 37—41, Västerås 

May Hamrin-Körge, S:t Larsgat 32 b,. 
Linköping 

Kjell Jonshagen, Pär Lagerkvists väg 2 A, 
Växjö 

Vesta Almqvist-Jönsson, Länsstyrelsen, 
Kristianstad 

F Dahlström, Länsstyrelsen, Malmö 

G Sjöbeck, Olivedalsgatan 17, Göteborg 

Karin Dahlberg, Länsstyrelsen, Vänersborg 

Maja Norrbohm-Jakobsson Länsstyrelsen, 
Mariestad 

N Sandberg, Gränsgatan 18, Karlstad 

Greta Grenander-Pehrling, Trotzgatan 35, 
Falun 

Curt Göte Godin, Storgatan 5, Östersund 

Erik Bergenståhl, Länsstyrelsen, Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 22 12 00 

(021) 477 80 

435 10 

162 28 

168 27 

(040) 733 00 

(031) 12 94 98 

138 00 

»Länsstyrelsen» 

(054) 121 54 

41 44 

212 45 

104 00 

I Gotlands län omhänderhas konsulentverksamheten av förste byråsekreterare K-E Hemgård, Social
styrelsen. — I frågor rörande barnavård biträds länsstyrelserna även av särskilda barnavårdskonsulenter. 

L Ä N S S T Y R E L S E R N A S B A R N A V Å R D S K O N S U L E N T E R 

L ä n 

Stockholms stad 

Stockholms 
Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 

Namn och adress 

Fröken Anna-Lisa Persson, Överståthållarämbetet, Beridar-
bansgatan 17, Stockholm 

Fru Sigrid Sternmalm, Länsstyrelsen, Stockholm 
Fru Inga Troein-Forsström, Länsstyrelsen, Uppsala 
Fru Margit Carlson, Länsstyrelsen, Nyköping 
Fröken Märta Olsson, Länsstyrelsen, Linköping 
Fru Karin Fingal-Jansson, Länsstyrelsen, Jönköping 
Fröken Signe Winqvist, Länsstyrelsen, Växjö 
Fröken Karin Lundgren, Länsstyrelsen, Kalmar 
Fru Kerstin Carlson, Länsstyrelsen, Visby 
Fröken Ingeborg Lundblad, Landsstatshuset, Karlskrona 
Fru Karin Arvelid, Länsstyrelsen, Kristianstad 
Fröken Dagmar Wennerberg, Länsstyrelsen, Malmö 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 22 70 80 

(010) 22 73 00 
(018) 390 60 

(0155) 170 00 
295 60 
187 00 
135 70 
150 20 
152 00 
191 60 
152 00 

(040) 733 00 
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L ä n 

Hallands 
Göteborgs o Bohus 

Ålvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Namn och adress 

Fru Gerd Johansson, Länsstyrelsen, Halmstad 
Fru Elisabet Nyman, Länsstyrelsen, S Hamngatan 3, Göte

borg 
Fröken Margit Fohrman, Länsstyrelsen, Vänersborg 
Fröken Ingrid Åkesson, Länsstyrelsen, Mariestad 
Fru Anna-Lisa Sandholm, Länsstyrelsen, Karlstad 
Fröken Birgit Hammar, Länsstyrelsen, Örebro 
Fru Hildur Fägerstam, Länsstyrelsen, Västerås 
Fru Gunhild Gerdén, Länsstyrelsen, Falun 
Fröken Gertrud Hellner, Länsstyrelsen, Gävle 
Fröken Magnhild Olsson, Länsstyrelsen, Härnösand 
Fröken Astrid Samér, Länsstyrelsen, Östersund 
Fröken Elisabet Svanström, Länsstyrelsen, Umeå 
Fröken Elna-Brita Encrantz, Länsstyrelsen, Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

183 10 
(031) 17 22 80 

138 10 
»Länsstyrelsen» 

(054) 150 40 
(019) 11 96 20 
(021) 378 20 

46 50 
(026) 291 00 

130 00 
176 60 

»Länsstyrelsen» 
104 00 

B A R N A V Å R D S O M B U D E N 

L ä n 

Stockholms 

Uppsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Göteborgs o Bohus 
Ålvsborgs 
Skaraborgs 
Värmlands 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 
Västernorrlands 
Jämtlands 
Norrbottens 

Namn och tjänsteadress 

Fröken Brita Malm, Landstingets kanslihus, Råsundavägen 3, 
Solna 1 

Fröken Eha Danielsson, Nedre Slottsgatan 10 B, Uppsala 
Fröken Solveig Carlsson, Länsstyrelsen, Nyköping 
Fru Birgit Larsson, S:t Larsgatan 32 B, Linköping 
Fröken Alice Bjenning, Länsstyrelsen, Jönköping 
Fröken Kerstin Carlsson, Länsstyrelsen, Växjö 
Fru Maja-Lisa Hanby, Landstingets kanslihus, Kalmar 
Fröken Karin Ekberg, Norra Smedjegatan 22, Karlskrona 
Fröken Marianne Sjövall, Bokvägen 4 B, Kristianstad 
Fröken Kajsa Träpja, Länsstyrelsen, Malmö 
Fru Karin Nilsson, Järvstigen 6 E, Uddevalla 
Fru Britten Biäre, Djupebäcksgatan 21, Trollhättan 
Fröken Ulla Kjellman, Länsstyrelsen, Mariestad 
Fröken Linnea Winqvist, Landstinget, Karlstad 
Fröken Lillemor Lindstrand, Västgötegatan 2 B, Västerås 
Fröken Signe Sigerstam, Gyllegatan 18 A, Borlänge 1 
Fröken Ingrid Andersson, Landstinget, Gävle 
Fröken Kerstin Åhlén, Länsstyrelsen, Härnösand 
Fröken Barbro Söderlund, Länsstyrelsen, Östersund 
Fröken Tora Berglund, Landstinget, Storgatan 13, Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 82 03 00 

(018) 457 24 
(0155) 170 00 

422 44 
187 00 

(0470) 135 70 
157 40 
191 35 
138 96 

(040) 733 00 
135 74 
134 27 

»Länsstyrelsen» 
(054) 158 20 
(021) 467 68 

12188 
(026) 155 40 

148 95 
14145 
106 80 

M Ö D R A H J Ä L P S N Ä M N D E R N A S S E K R E T E R A R E 

Mödrahjälpsnämnden i 
(1 = landstingsområde) 

Stockholms stad 
Stockholms läns 1 

Uppsala läns I 

Namn och adress 

Byråchef Håkan Rahm, Kungl Medicinalstyrelsen 
Länsassessor Gustaf Åhström, Länsstyrelsen, Stockholm 16 

Direktörsassistent Per Elfvik, Landstingets exp, N Slotts
gatan 10 B, Postf 122, Uppsala 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 
(010) 22 67 00 
(010) 22 73 00 
anknytn 272 
(018) 490 60 
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Mödrahjälpsnämnden i 
(1 = landstingsområde) 

Södermani läns 1 

östergötl läns 1 

Norrköpings stad 
Jönköpings läns 1 
Kronobergs läns 1 
Kalmar läns norra o 

södra 1 
Gotlands läns 1 

Blekinge läns 1 

Kristianstads läns 1 

Malmöhus läns 1 

Malmö stad 
Hälsingborgs stad 
Hallands läns 1 
Göteb o Bohus läns 1 

Göteborgs stad 
Älvsborgs läns 1 
Skaraborgs läns 1 
Värmlands läns 1 
Örebro läns 1 
Västmanlands läns 1 

Kopparbergs läns 1 
Gävleborgs läns 1 

Gävle stad 
Västernorrlands läns 1 

Jämtlands läns 1 

Västerbottens läns 1 
Norrbottens läns 1 

Namn och adress 

Förste länsnotarie Inga Ljungberg, Länsstyrelsen, Nykö
ping 

Förste länsnotarie Nils Arfvidsson, Länsstyrelsen, Linkö
ping 

Assessor Bengt Karle, Rådhuset 
Advokat Bengt H Skantze, Box 57, Jönköping 
Länsassessor Olof Lönegren, Länsstyrelsen, Växjö 
Landstingsdirektör F R Ramerte, Landstingets exp, Kal

mar 
Barnavårdsassistent fru Kerstin Carlson, Länsstyrelsen, 

Visby 
Fru Anna-Stina Witzell, Erik Dahlbergsvägen 28, Karls

hamn 
Statens socialvårdskonsulent Vesta Almqvist-Jönsson, 

Länsstyrelsen, Kristianstad 
Advokat Gullan Hjelm-Elovson, Magle St Kyrkogata 10, 

Lund 
Dir assist, jur kand Maurits Aurell, Amiralsgatan 26 
Advokat Olle Hermansson, Rättshjälpsanstalten 
Landstingsdirektör Einar Restad, Rådhuset, Halmstad 
Civilingenjör Arthur Sandberg, Bergkantsvägen 28, 

Göteborg H 
Fru Majken Levinsson, Barnavårdsnämndens byrå 
E o länsnotarie L-A Lenander, Länsstyrelsen, Vänersborg 
Förste länsassessor Leo Wohlstein, Mariestad 
Förste länsnotarie Bert A Edberg, Länsstyrelsen, Karlstad 
Länsnotarie Sten Sture Lindström, Länsstyrelsen, Örebro 
F d socialvårdschef Axel Norén, Västermalmsgatan 2 B, 

Västerås 
Förste länsnotarie Stig Rönnblad, Länsstyrelsen, Falun 
Barnavomb Ingrid Andersson, Landstinget, Borgparken, 

Gävle 
Stadsombudsman Lennart Grangert, Stadshuset, Gävle 
Advokat Valdemar Boman, Sundsvall 

Förste länsnotarie Ragnar Tjernberg, Länsstyrelsen, 
Östersund 

Förste länsassessor Lars Hultman, Umeå 
Förste länsnotarie Börje Persson, Länsstyrelsen, Luleå 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktar) 

(0155) 170 00 

295 60 

(011) 297 00 
193 45 
135 70 
11750 

152 00 

404 

168 27 

(0412) 135 59 

(040) 739 00 
106 84 
100 34 

(031) 51 06 74 

(031) 20 09 20 
138 10 

»Länsstyrelsen» 
(054) 150 40 

(019) 1196 20 
(021) 303 91 

»Länsstyrelsen» 
(026) 155 40 

(026) 292 00 
(060) 146 60 el 

145 28 
176 60 

»Länsstyrelsen» 
104 00 

V Å R D A N S T A L T E R F Ö R A L K O H O L M I S S B R U K A R E 

Anstaltens namn och adress 

S T A T L I G A A N S T A L T E R 

Venngarn, Sigtuna 

Avdelning: Backgården, 
Fagersta 

Svartsjö 

Föreståndare 

Paul Samuelsson (tf direktör) 
Nils Bystedt (assistent) 
Vakant 

Nils Ture Engström (direktör) 
Sven Lindeborg (assistent) 

Telefon 
(inom parentes anges riktnr) 

Sigtuna (0760) 540 21 
Sigtuna (0760) 501 10 
Fagersta (0223) 530 86 och 
530 87 
Mälaröarna (0756) 402 20 
Mälaröarna (0756) 402 22 
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Anstaltens namn och adress 

Gudhem 

Salberga, Sala 

Brotorp, Hidingebro 
Växjöanstalten, Norra Espla-

naden 22, Växjö 

Föreståndare 

Nils Magnusson (direktör) 
Edgar Nilsson (assistent) 
M Salzman (överläkare) 
Rune Hedlund (assistent) 
Ebba Rydén 
Barbro Hall-Mikaelsson 

Telefon 
(inom parentes anges riktnr) 

Falköping 202 22 växel 202 00 

Sala (0224) 132 00 
Sala (0224) 132 04 
Fjugesta (0585) 250 32 
Växjö 120 22 

E R K Ä N D A A N S T A L T E R 

Björstorp, Emmaljunga 
Dagöholm, Valla 
Edshemmet, Upplands Väsby 
Fridhem, Drottningholmsvä

gen 35—37, Stockholm 
Hagbyhemmet, Almunge 
Hesslebys sanatorium, adr : 

Hässleby sanatorium 
Holmahemmet, Höör 
Holmforshemmet, Boden 
Hägerstad, Falerum 
Kalbo, Katrineholm 
Karlsvik, Höör 
Karolinergården, Ann 
Kurön, Adelsö 

Lillegården, Eksjö 
Lindåsen, Beateberg 
Pålyckehemmet, Björkeryd 
Ribbingebäck, Järlåsa 
Ryds brunn, Ryd 
Stornäset, Alnö 
Vårnäshemmet, Vingåker 
Västerbyhemmet, Burgsvik 
Västkusthemmet, Sundholmen 
Äsbrohemmet, Asbro 

Avdelning: Rällsögården, 
Rällså 

Älvgården, Hedemora 
Avdelning: Näs kungsgård, 

Hedemora 
Öjestrand, Njurunda 

Östfora, Järlåsa 

Alfred Olsson 
Hugo Lindell 
Karl Erik Sundqvist 
G Bjelkerud 

Eva-Lisa Hultenheim 
John Palmgren (överläkare) 
Harry Borg (soc med ass) 
Artur Karlsson 
Gunnar Svärd 
Nils Önnebo 
Carl Hallgren 
Erik Hultén 
tf Rolf Siwertzon 
Martin Allstig 

Carl-Gustaf Anefur 
Andreas Lundström 
Yngve Monie 
Lennart Nordström 
Gustaf Hellblom 
Alex Andersson 
Mauritz Melin 
Willy Ericson 
Birger Danielsson' 
Folke Boström (direktör) 
William Bock 
Ivar Ljungman 

Gösta Kvarby 
Erik Lindblom 

Bengt Henricsson 

Lennart Arnesson 

Hässleholm 240 59 
Lerbo 640 91 
Upplands-Väsby (0760) 317 70 
Stockholm (010) 52 09 15 och 
52 09 16 
Alunda (0174) 200 19 
Mariannelund 9 

Höör 128 
Boden 600 32 
Hannäs 19 
Norrköping (011) 990 40 
Bosjökloster 251 26 
Ann 90 
Mälaröarna (0756) 510 49 och 
510 09 
Eksjö 347 
Beateberg 22 
Karlskrona 281 26 
Uppsala (018) 910 32 och 910 21 
Ryd 36 
Sundsvall (060) 890 32 
Vingåker (0151) 100 67 
Burgsvik 92 
Kinna (0320) 830 90 och 830 91 
Äsbro 200 

Rällså 16 

Örängarna 34 
Dala-Husby 140 

Sundsvall (060) 330 34 och 
330 56 
Uppsala (018) 930 35 och 930 37 

E N S K I L D A A N S T A L T E R 

Arödshemmet, Ljungskile 
Ekåsa, Björboholm 
Glösbohemmet, Rengsjö 
Hamnvikshemmet, Nynäshamn 
Hällnäs vårdhem, Hällnäs 2 

Margot Karlsson 
Britta Spetz 
Karl Erik Westerdahl 
S F österlind 
L Warfvinge (överläkare) 
Avdelningssköterskan 

Uddevalla 207 86 
Lerum (0302) 420 03 
Bollnäs (0278) 670 17 
Nynäshamn (0752) 114 30 
Hällnäs 500 
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Anstaltens namn och adress 

Härnö, Taxinge-Näsby 
Lida vårdhem, Åkers stycke-

bruk 
Nordsjöhemmet, Järvsö 
Pettersbergsgården, Båtmans-

kroken 28, Hägersten 
Röda korsets konvalescenthem, 

Jönköping 
Schéelegården, Horred 
Solvikshemmet, Ramfall 
Stora Främsbacka, Korsnäs, 
Tingsätra vårdhem, Nykvarn 

Föreståndare 

Sven Efraimsson 
Arne Urberg 

Dan Norrgård 
Elva Svahn 

Stig Ericsson 

Enar Persson 
Gunnar Bernardsson 
Rune Molin 
Eric Thalén 

Telefon 
(inom parentes anges riktnr) 
Mariefred (0159) 700 23 
Mariefred (0159) 304 01 

Ljusdal 420 64 
Stockholm (010) 46 34 80 

Jönköping (036) 201 91 

Kinna (0320) 801 57 
Tranås (0140) 400 09 
Korsnäs 324 71 
Södertälje (0755) 410 32 

L Ä N S N Y K T E R H E T S N Ä M N D E R N A 

L ä n 

Stockholms 
Näckströmsgatan 6, 
Stockholm C 

Uppsala 
Smedsgränd 7, 
Uppsala 

Södermanlands 
Västra Storgatan 27, 
Nyköping 

Östergötlands 
Gamla Torget 4, 
Box 130, Norrköping 

Jönköpings 
Borgmästaregränd 4 A, 
Jönköping 

Ordförande 

Riksdagsman, häradshövding Erik Alexan
derson, Aspstigen 4, Lidingö 1, tel Stock
holm (010) 65 05 48 

Fil lic Eva Wennerström-Hartmann, Borg
vägen 4, Uppsala, tel (018) 475 74 

Kontraktsprost Albert Eriksson, Näshulta 
prästgård, Hållsta, tel Hedensö 42 

Riksdagsman Fridolf Thapper, Finspång, 
tel 223 

Ingenjör Eric Nylén, Erik Dahlbergsgatan 22, 
Huskvarna, tel Jönköping 344 50 

Tjänstemän 
(nykterhetsvårdskonsu-
lenter och nykterhets-
vårdsassistenter) 

K G Larsson, konsulent, 
Lennart Holmgren och 
Åke Rundqvist, assisten
ter, tel (010) 22 95 95, 
efter växelns stängning 
(010) 22 95 96, Holmgren 
(010) 22 95 97, bost 
16 09 44, Rundqvist (010) 
22 95 97 

Olof Nordström, konsu
lent, tel (018) 155 77, bost 
327 77 

Stig Netterstedt, konsu
lent, tel (0155) 136 47, 
bost 159 24 
Sigvard Öhrskog, assi
stent, tel (0155) 118 53, 
bost 153 62 

Gustaf Persson, konsulent, 
tel (011) 310 74, bost Sö
derköping (0121) 111 44 
Arne Andersson, assistent, 
tel (011) 310 59 
Rolf Pettersson, assistent, 
tel (011) 310 55 

Gillis Ljungkvist, konsu
lent, tel (036) 10120, bost 
755 85, Bengt öhman, 
assistent, tel 109 10, bost 
345 58 
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L ä n 

Kronobergs 
Storgatan 7, 
Växjö 

Kalmar 
Norra vägen 44 B, 
Kalmar 

Gotlands 
Strandgatan 7, Box 58, 
Visby 

Blekinge 
Ronnebygatan 14, Box 24, 
Karlskrona 

Kristianstads 
ö Storgatan 17, 
Kristianstad 

Malmöhus 
Skolgatan 19, 
Malmö 

Hallands 
Karl XI :s väg 33™, 
Halmstad 3 

Göteborgs och Bohus 
Drottninggatan 75, 
Göteborg 

Älvsborgs 
Västerlånggatan 30—32, 
Box 395, 
Borås 

Skaraborgs 
Österlånggatan 12, 
Mariestad 

Ordförande 

Köpman Hjalmar johansson, Gamla Risinge-
vägen 12, Växjö, tel (0470) 129 59 

Riksdagsman, f d rektor Einar Haeggblom, 
Kåremo, tel Kalmar 680 36 

Redaktör Bertil Kahlström, Sören Norrbys
gatan 6, Visby, tel 113 11 el 107 55 

Borgmästare Ebbe Dymling, Hästkvarnsga-
tan 2, Karlskrona, tel 123 67 

Häradshövding Carl A Davidsson, Broby, 
tel Kristianstad 400 09 

Fd president Ivar Wieslander, Regements-
gatan 33 A, Malmö, tel (040) 619 37 

Landstingsdirektör Einar Restad, Stations
gatan 48 A, Halmstad, tel 100 34 

Fd rådman Gustaf Bergqvist, Sten Sture
gatan 25, Göteborg, tel (031) 16 06 99 

Häradshövding Nils Graneli, Skene, tel Kinna 
(0320) 404 01 

Nämndeman Johan Nyberg, Råda, Lidkö
ping, tel (0510) 310 42 

Tjänstemän 
(nykterhetsvårdskonsu-
lenter och nykterhets-
vårdsassistenter) 

Harald Persson, konsu
lent, tel (0470) 189 66, 
bost 140 29 
Fred Ekelund, assistent, tel 
(0470) 18976, bost 13395 

Ragnar Karlson, konsu
lent, tel (0480) 18101, bost 
182 82 
Gösta Håkansson, tf assi
stent, tel (0480) 181 02 

Margit Lindström, konsu
lent, tel 145 70, bost 
144 44 

Sten Forssberg, konsulent, 
tel 134 00, bost 13991 

Lennart Danielsson, kon
sulent, tel 182 81, bost 
167 83 
Ingemar Fredström, assi
stent, tel 128 30,bost 16902 
Stina Bengtsson, konsu
lent, tel (040) 146 17, 
bost 91 14 64 
Börje Hallström, assistent, 
tel (040) 146 18, bost 
87125 

Hugo Bjurnemark, assi
stent, tel (040) 145 33, 
bost 91 45 97 
Exp 142 40 

Folke Edberg, konsulent, 
tel 209 88, bost 118 54 
Karl-Inge Elvheden, assi
stent, tel 209 89 
Waldemar Croner, kon
sulent, tel (031) 11 76 43, 
bost 13 26 80 
Göte Johnsson, assistent, 
tel (031) 11 76 73, bost 
40 55 89. Exp 11 76 52 
Bertil Ahlsén, konsulent, 
tel (033) 152 87 
Uno Simm, assistent, tel 
(033) 152 07 
Nils Hentmark, assistent, 
tel (033) 152 01 
Sven Ståby, konsulent, 
tel 11 20, bost 23 25 
Nils Gustav Jansson, assi
stent, tel 23 20, bost 27 45 
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L ä n 

Värmlands 
Drottninggatan 1 A, 
Karlstad 

Örebro 
Manillagatan 10, 
Örebro 

Västmanlands 
Stora gatan 41, 
Västerås 

Kopparbergs 
Slaggatan 22, 
Falun 

Gävleborgs 
Drottninggatan 10, 
Gävle 

Västernorrlands 
Vintergatan 16, 
Sundsvall 

Jämtlands 
Artillerigatan 4, 
Östersund 

Västerbottens 
V:a Esplanaden 7 A, 
Umeå 

Norrbottens 
Residensgatan 18—20, 
Luleå 

Ordförande 

Länsarbetsdirektör Arvid Eskel, Romstads-
vägen 21, Karlstad, tel (054) 114 50, bost 
118 04 

Bankdirektör Fritz Berggren, Hertig Karls 
allé 42, Karlskoga, tel (0586) 315 80 

Direktör Gustav Olsson, Polhemsg 5, 
Västerås, tel (021) 334 92 el 375 00 

Rektor Olof Hammar, Folkärna, tel Avesta 
(0226) 840 55 

Stadsfiskal Martin Andreae, Kyrkogatan 6, 
Söderhamn, tel (0270) 128 11 

Fil lic David Palm, Fränsta, tel 65 

Borgmästare Åke Jansler, Regementsgatan 4, 
Östersund, tel 118 55 

Direktör Elof Lindgren, Herrgårdsvägen 8, 
Umeå, tel 131 86 

Rektor Adrian Wennström, Framnäs, Öje-
byn, tel Piteå 602 85 

Tjänstemän 
(nykterhetsvårdskonsu-
lenter och nykterhets-
vårdsassistenter) 

Lennart Ahlstrand, kon
sulent, tel (054) 179 40, 
bost 168 44 
Karl Eric Ericson, assi
stent, tel (054) 179 41, 
bost 516 89 

Karl Persson, konsulent, 
tel (019) 12 99 90, bost 
18 99 27 
Karl-Gustav Nyqvist, as
sistent, tel (019) 12 60 60 

Eric Croner, konsulent, 
tel (021) 474 72, bost 
362 72 
Torsten Persson, assistent, 
tel (021) 491 72 

Gustaf Adolf Lundberg, 
konsulent, tel 57 67, bost 
58 38 
Rolf A Ekelund, assistent, 
tel 55 11, bost 1183 

Sven Simonsson, konsu
lent, tel (026) 279 01, 
bost 286 31 
Birger Lindroos, assistent, 
tel (026) 279 02 

Brynolf Malmström, kon
sulent, tel (060) 151 20, 
594 17 
Gotthard Westin, tf assi
stent, tel (060) 594 17 

Holger Netz, konsulent, 
tel 200 81 
Edvin Lähetkangas, assi
stent, tel 192 77 

Tord Unger, konsulent, 
tel 153 70, bost 172 13 
Arnold Sparrman, assi
stent, tel 162 09, bost 
145 26 

Vakant, konsulent 
Sven-Gunnar Carlsson, 
assistent, tel 15321 
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Skolor tillhörande barna- och ungdomsvården 

S K O L O R F Ö R M A N L I G A E L E V E R 

Skolans namn och adress 

Lövsta skolhem och yrkes
skola, Vagnhärad 

Långanäs yrkesskola, 
Eksjö 

Fagareds yrkesskola, 
Lindome 

Forsane yrkesskola, 
Frändefors 

Sundbo yrkesskola, 
Fagersta 1 

Johannisbergs yrkesskola, 
Kalix 

Råby yrkesskola, Lund 

Margretelunds yrkesskola, 
Lidköping 

Gräskärrs yrkesskola, 
Uddevalla 

Östra Spångs skolhem, 
Örkelljunga 

Hammargårdens yrkes
skola, Drottningholm 

Stigby yrkesskola, Visingsö 

Bärby yrkesskola, Bärby 

Vemyra skolhem, 
Sollefteå 

Gudmundsgårdens skol
hem, Box 507, 
Kalmar 2 

Folåsa skolhem, 
Vikingstad 

Styrelsens ordförande eller verkställande ledamot 

Landshövding Ossian Sehlstedt, Länsresidenset, 
Nyköping. Tel 170 00 el Sthlm (010) 22 46 001 

(AK) 

F rektor Johan Nilsson, Eksjö. Tel bost 422 

Överlärare Frans Ivarsson, Trumpetaregränd 20, 
Göteborg. Tel kont (031) 18 16 95, bost 40 50 50 

Ingenjör Knut Hesselbom, Åmål. Tel 107 90 
Kont 108 44 

Landssekreterare Ludvig Lorichs, Lustikulla-
gatan 2, Västerås. Tel kont (021) 378 20, bost 
456 05 

Rektor Sven Bergstrand, Kalix. Tel 495, bost 19 

Landstingsman Torsten Andrée, Allhelgona Kyr
kogata 10, Lund. Tel kont (0412) 148 84, bost 
155 03 

Riksdagsman Walter Sundström, Skövde. Tel 
Sthlm (010) 22 46 001 (AK), bost Skövde 769 

Riksdagsman Einar Dahl, Uddevalla. Tel Sthlm 
(010) 22 46 001 (AK) eller Uddevalla 114 99 

Skoldirektör Lennart Levin, Kopparmölleplatsen, 
Hälsingborg. Tel 263 95 bost 105 93 

Folkskolinspektör fil dr Helge Haage, Snäckpar-
ken 11, Bromma. Tel bost Sthlm (010) 25 20 17 

Riksdagsman Harald Almgren, Norrahammar, 
tel Jönköping 603 47. Tel Sthlm (010) 22 46 001 

(AK) 
Ombudsman Hans Alsén, Glimmervägen 5, Upp

sala. Tel kont (018) 337 85, bost 457 31 
Häradshövding Herbert Beckman, Storgatan 100, 

Sollefteå. Tel kont 111 24, bost 107 87 
Riksdagsledamot fru Tekla Torbrink, Sjömans

gatan 9, Kalmar. Tel Sthlm (010) 22 46 001 

(AK), bost Kalmar 129 08 
Riksdagsledamot Ingemar Andersson, Bjälbo-

gatan 4, Linköping. Tel 241 35 el Sthlm (010) 
22 46 00' (AK) 

Skolans rektor m fl 

Chef o läkare: Vakan t. 
Rektor: tf Ture Bom
gren, tel Skåäng 49. 
Avd-förest skolhem: 
tel Skåäng 21. Avd-
förest yrkesskolavd: 
tel Skåäng 49. As
sistent för eftervård: 
tel Skäang 27. Bok
hållare: tel Skåäng26 

Erik Lindberg, tel Ek
sjö 408 

Eric Helldal, tel Göte
borg (031) 76 00 73 

Harald Hansson, tel 
Frändefors 44 el 54 
bost 12 

Arvid Tågmark, tel 
Fagersta (0223) 
520 34 

Rune Vikberg (tf), tel 
Kalix 3 

Algot Andersson, tel 
Lund (0412) 104 65 

Torsten Sjunnesson 
(tf), tel Lidköping 
200 43 

Albert Olsson, tel 
Uddevalla 106 44 

Ragnar Dahlstrand, 
tel Örkelljunga 536 

Hugo Stargård (tf). tel 
Mälaröarna (0756) 
240 74 

Görlof Sehlstedt (tf) 
tel Visingsö 255 

Sven Englund, tel Upp
sala (018)63103 

Tji vakant, tel Sollefteå 
108 41 

Herman Jansson, tel 
Kalmar 117 05 

Helmer Petrén, tel 
Linköping 100 02 

1 Då riksdagen är samlad. 
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SKOLOR FÖR KVINNLIGA ELEVER 

Skolans namn och adress 

Ryagårdens yrkesskola, 
Örkelljunga 

Bistagårdens hemskola, 
Bålsta 

Brättegårdens yrkesskola, 
Vänersborg 

Hornö yrkesskola, 
Enköping 

Härsjögårdens yrkesskola, 
Hyssna 

Eknäs yrkesskola, 
Enköping 

Morängens yrkesskola, 
Almunge 

Håkanstorps yrkesskola, 
Vingåker 

Broby skolhem, 
Söderköping 

Styrelsens ordförande eller verkställande ledamot 

Rektor Paul Lindblom, Sydsvenska socialinstitu
tet, Lund. Tel kont (0412) 152 97, bost 102 07 

Byrådirektör Brita Hasselrot, Runebergsgatan 
11, Stockholm. Tel tjänsterum (010) 22 12 00, 
bost 20 71 20 

Landstingsdirektör Henry Hårde, Box 22, Väners
borg. Tel kont 120 90, bost 101 98 

Ombudsman fru Elna Carlsson, Västmannagatan 
4, Stockholm. Tel 11 18 88, bost 71 68 23 

Landssekreterare Erik Axelson, Länsstyrelsen, 
Göteborg. Tel (031) 17 22 80, bost 112611 

Rektor Ruth Äger, Lillsjönäsvägen 56, Bromma. 
Tel tjänsterum (010) 69 24 20, bost 25 65 35. 
Lantbrukare Lars Lådö (verkst led), Sparr-
sätra. Tel Sparrsätra 68 

Byråchef Göta Rosén, Runebergsgatan 11, Stock
holm. Tel tjänsterum (010) 10 96 15, bost 
20 7120 

Byråchef Göta Rosén, Runebergsgatan 11, Stock
holm. Tel tjänsterum (010) 10 96 15, bost 
20 7120 

Komminister Georg Wahl, Norrlandsgatan 9, 
Norrköping 4. Tel kont (011) 11134, bost 
662 75 

Skolans rektor m fl 

Chef: Vakant. Rektor 
(tf) Folke Carlsson, 
Exp: tel Klippan 
50343.Avd-förest:tel 
Klippan 531 11 
Bokhållare: tel Klip
pan 500 25 

Birgit Nilsson (tf), tel 
Enköping (0171) 50015 

Anna-Stina Åkerblom, 
tel Vänersborg 
112 62 

Maggie Göransson (tf) 
Enköping (0171) 
811 28 

Ella-Lisa Holmgren, 
(tf) tel Kinna 393 50, 
392 85 

Marianne Lanthén-
Hörz, tel Enköping 
(0171) 810 03 

Elsa Hansson, tel Alm
unge 25 

Karl-Henrik Sunesson 
(tf), tel Katrineholm 
220 11 

Maja Stehn, tel Söder
köping (0121) 102 74 

E F T E R V Å R D S K O N S U L E N T E R N A 

Distrikt 

1 :a distr (Stockholms stad, Lidingö, 
Djursholm, Nacka, Solna, Sund
byberg, Sollentuna och Huddinge) 

2 :a distr (de delar av Stockholms län, 
vilka icke ingår i 1 :a distr, även
som Upps, Söderm, Österg, Gotl 
och Örebro län) 

3:e distr (Jönk, Kronob, Kalmar, 
Blek, Krist och Malmöh län) 

Namn och adress 

1. Roland Olovsson, Socialstyrelsens skol-
byrå, Svartmangatan 9, Stockholm 2 

2. Gösta Bengtsson, Socialstyrelsens skol-
byrå, Svartmangatan 9, Stockholm 2 

Ella-Lisa Holmgren tji; vik Erik Holm, 
G :1a Torget 4, Norrköping, bost Norrlands
gatan 5, Norrköping 

Sven Perlstam, Regementsgatan 16, Malmö, 
bost Sergels väg 14 B, Malmö 

Telefon 
(inom parentes 
anges riktnr) 

(010) 22 12 00 

(010) 22 12 00 

Norrköping (011) 
655 35, bost 659 75 

(040) 340 83, bost 
91 50 91 
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4:e distr (Hall, Göteb och Bohus, 
Älvsb och Skarab län) 

5:e distr (Värml, Västmanl, Kopp, 
Gävleb, Västernorrl, Jämtl, Väs-
terb och Norrb län) 

Erik Wallin, Arbetsförmedlingen, Viktoria
gatan 13, Göteborg, bost Biskopsbogatan 
61, Mölndal 

Gunnar T Svensson, Bergslagsvägen 54 B, 
Fagersta 

(031) 17 66 00, 
bost 27 28 46 

Fagersta (0223) 
104 19 

K O N S U L E N T F Ö R F O S T E R H E M S A N S K A F F N I N G O C H 

V I S S A E F T E R V Å R D S U P P G I F T E R 

Distrikt 

Hela landet 

Namn och adress 

Astrid Olsson, Socialstyrelsens skolbyrå, Svart-
mangatan 9, Stockholm 2 

Telefon 
(inom parentes anges 
riktar) 

(010) 22 12 00 

S T A T E N S F Ö R L I K N I N G S M Ä N F Ö R M E D L I N G I A R B E T S T V I S T E R 

Dis tr ikt 

1 :a distr (Stockh stad samt 
Stockh, Upps o Söder
mani län) 

2:a distr (Österg, Jönk, 
Kronob, Kalmar, God o 
Blek län) 

3:e distr (Krist o Malmöh 
län) 

4:e distr (Göteb o Bohus 
län) 

5 :e distr (Hall, Älvsb o Ska
rab län) 

6:e dist» (Värml, Örebro, 
Västmanl o Kopp län) 

7:e distr (Gävleb, Väster
norrl o Jämd län) 

8:e distr (Västerb o Norrb 
län) 

Namn och adress 

Länsarbetsdirektör Stig Gullberg, Karlbergs
vägen 52, Stockholm Va 

Hypoteksdirektör Bengt Gunnhagen, Box 114, 
Linköping 

Borgmästare Lars Gunnar Ohlsson, Hälsingborg 

Rådman Sten Lindquist, Göteborg 

Borgmästare Jarl Prom, Vänersborg 

Advokat Arvid Berggren, Örebro 

Byrådirektör Carl-Chr Schmidt, Förlikningsman-
naexp, Munkbron 9, Stockholm C 

Rådman Bengt Jacobson, Luleå 

Telefon 
(inom parentes anges 
riktnr) 

(010) 54 05 20; riks 
54 05 80,32 76 90 
(bost) 

201 32, 409 63 (bost) 

205 10, 159 01 (bost) 

(031) 17 27 40, 
16 3917 (bost) 

102 97, 105 19 (bost) 

(019) 11 73 09, 

11 50 19 (bost) 

(010) 11 78 53, 
31 22 61 (bost) 

100 50, 158 38 (bost) 
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D E N S O C I A L A V E R K L I G H E T E N I F Ö R S Ä K R I N G S V Ä R L D E N 
J U S T N U 

Situationer för dem som än
nu så länge helt eller delvis 
ställts utanför den allmänna 
tjänstepensioneringens skydd, 
där försäkringsbolagen ser sig 
ha aktuella kompletterande 
uppgifter: 

• sjukdom eller olycksfall som 
inträffar före 1962 ger inte 
rät t till någon förtidspen
sion, 

. dödsfall som inträffar före 
1962 ger inte rätt till någon 
familjepension, 

• någon pension över huvud 
utbetalas inte förrän 1963, 

• den som är född under åren 
1896—1914 får reducerade 
förmåner, 

. den som är född före 1896 
får inte några förmåner alls, 

• företagare får lägre pension 
än de anställda, 

• hemmafruarna omfattas inte 
av pensionsreformen, 

• barnpensionen upphör vid 19 
års ålder, då utbildningen i 
regel ännu inte är avslutad, 

• engångsbelopp i samband 
med dödsfall saknas helt. 

Svenska folkets sparande hos livförsäkringsbolagen under 1959 uppgick till ca en 
miljard kr. Den allmänna tjänstepensioneringen, ATP, som nu trätt i kraft, ger 
ett gott allmänt grundskydd och därmed också ökade möjligheter för den en
skilda att komplettera de generella trygghetsmomenten med individuella försäk
ringsformer — vid ålderdom, sjukdom och försörjarens bortgång. Så uppfattar 
försäkringsbolagen dagens situation. Så har det blivit efter det att sjukförsäkringen 
kom och så synes det komma bli även nu när A T P trätt i kraft. 

A T P ger endast skydd mot bortfall av inkomst från förvärvsarbete, den täcker 
alltså inte den ekonomiska förlust som dödsfall av hemarbetande hustru medför. 
Här finns ett stort försäkringsbehov. F n finns det ca en miljon ungdomar, om 
fem år 1,2 miljoner. De har goda inkomster och gifter sig tidigt. Familjebild
ningen motiverar livförsäkring. De unga skaffar sig också på modern avbetal-
ningsväg allt vad ett hem behöver. Medan inteckningen i framtidsinkomster sti
ger med avbetalningsskulderna ökar behovet av försäkringsskydd. A T P skapar 
genom sitt grundskydd möjligheten, medan avbetalningshandeln skapar behovet 
att bygga ut försäkringsskyddet. Försäkringsbolagen säger sig stå beredda att fin
na förenklade och premieförbilligande former för kompletteringsförsäkringar, som 
folk visar sig komma att behöva, bl a i fråga om liv- och pensionsförsäkringar. 

På tröskeln till jet- och atomåldern med bl a jetplan och supertankers och en 
expansiv bilism ser försäkringsföretagen fram mot en framtid med oerhörda ut
vecklingsmöjligheter för dem — en helt ny situation med väldiga riskanhop
ningar. Samgåendet mellan länderna i Europa kommer att kräva industriella an
läggningar av ofantliga mått och detta i sin tur ett växande behov av riskskydd. 

70 



Försäkringstanken 

Tryggheten, gemenskapen har blivit ett alltmer oundgängligt behov för män
niskorna. Trygghetsbehovet tvingar — som någon uttryckt det — människorna 
att respektera det alltmer komplicerade samhällsmaskineriet. I en senare tids 
strävan att söka skapa generella hjälpformer vid vissa mera allmänt förekomman
de orsaker till nöd har de stora socialförsäkringarna successivt fått överta vä
sentliga delar av fattigvårdens gamla hjälpområde. I dagens läge, som karak
täriseras av att det finns trygghet mot nöd för varje medborgare, bygger social
vården främst på socialförsäkringar, vilka tillförsäkrar alla en grundläggande 
inkomst när arbetsförtjänsten sviker av varje som helst orsak. Våra socialför
säkringar — som betalas via skattsedeln eller som på annat sätt tas ut via lag
fästa avgiftsskyldigheter — täcker nu i stort sett hela socialvårdsområdet. . 

Den 1 januari i år trädde Lagen om försäkring för allmän tilläggspension, 
ATP, i kraft. Den är tillsammans med folkpensioneringen en av vårt lands största 
socialreformer. Praktiskt taget alla löntagare, egna företagare och fria yrkesut
övare har med detta år börjat tjäna in pensionsrätt till ATP, har med andra 
ord börjat skaffa sig underlag för en framtida tilläggspension — utöver folk
pensionen — vid ålderdom, invaliditet och dödsfall. Med tillkomsten av ATP 
har inom socialpolitiken accepterats den principen att en uppnådd standard — 
inom vissa gränser — skall bevaras för en själv och familjen. Därmed är social
försäkringssystemet i sina grunddrag färdigkonstruerat även om många komplet
teringar behövs framför allt på rehäbiliteringssidan. 

Nu måste betydande krafter ägnas åt frågan om en bättre organisation av 
vårt försäkringssystem. Socialförsäkringens administrationsnämnd utreder f n 
möjligheterna att åstadkomma en förenklande samordning i administrativt hän
seende mellan socialförsäkringens olika grenar. 

I ett levande samhälle som är under ständig förändring öppnar lösningar av 
ett problemkomplex vägen till nya uppgifter. Vattendelaren i dagens socialpo
litik är dess försäkringsmässiga innebörd och utformning. Det gäller i vad mån 
samhället ytterligare skall engagera sig. 

Det råder inte längre några delade meningar om att socialförsäkringen skall 
utgöra ett för alla medborgare gällande grundskydd som givetvis blir högre 
efter hand som resurserna ökas i samhället. Men — heter det från den ena 
meningsriktningen — om man håller fast vid försäkringstanken vore det naturligt 
att den enskilde själv får bestämma vilken typ av säkerhet han vill välja. De 
påbjudna försäkringarna befaras minska det enskilda sparandet för motsvarande 
ändamål. 

Å andra sidan hävdas att vid den snabba välståndsstegringen blir inkomstbort-
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fallet vid inträffade olyckliga omständigheter i dag så mycket större och det 
allmänna bör i stigande grad ta hand om de enskilda människornas trygghets
behov efter hand som deras villkor förbättras. Den generella omfattningen har 
rent praktisk motivering. Oro för att en reform som ATP minskar det enskilda 
sparandet för motsvarande risktäckning kom till uttryck även vid tillkomsten av 
sjukförsäkringen. Ingen torde emellertid förneka att de stora obligatoriska social
försäkringarna gjort och gör folk mer försäkringsminded inte minst därför att de 
ger större möjligheter än förut att trygga en oförändrad standard för en själv 
och familjen. Genom en komplettering med enskilda livförsäkringar blir det möj
ligt att garantera en mer eller mindre bibehållen standard vid ålderdom, sjukdom 
och försörjarens bortgång. 

Samhället måste givetvis hälsa med tillfredsställelse varje medborgare som 
efter sin förmåga söker klara sig själv, som såvitt möjligt rustar sig för att kun
na stå rycken i krissituationer. Alla vet vi att livet är tämligen hårt och ger de 
flesta mer eller mindre kraftiga törnar. Det är väl på den linjen socialförsäk
ringen och det enskilda försäkringsväsendet möts. Försäkringsbolagen visar att 
det har ingått som ett naturligt led i deras rörelse att det skydd som de er
bjuder den enskilde skall utgöra ett komplement till samhällets skydd. De är 
f n i intensiv verksamhet för att anpassa sig efter de nya socialförsäkringarna 
och finna nya former för kompletterande försäkringar. Mellan enskild försäk
ring och socialförsäkring förekommer ett växelspel, där nya initiativ tas av än 
den ena, än den andra sidan. 

Trots de senare årens intensiva allmänna pensionsdebatter och den enskilda 
försäkringsrörelsens propaganda- och upplysningsaktioner finns här ännu ett 
mycket stort behov av upplysning om vad livförsäkring är och vad livförsäkring 
betyder — sett både ur den enskildes synpunkt och ur samhällets. Försäkring är 
över huvud ett komplicerat och svårtillgängligt ämnesområde. Försäkringssak
kunniga har visat på detta i sitt betänkande och framhållit vikten av gemensam 
upplysning från socialförsäkringarna och det privata försäkringsväsendet. 

Socialvårdarna kan ha speciella förutsättningar som förmedlare av informa
tioner om försäkringsväsendets möjligheter. Ofta får de erfara hur verkligt svårt 
det är att få en nödställd människa ekonomiskt på fötter igen. Framförallt ku
ratorer och konsulenter skulle måhända kunna finna sätt att utnyttja försäk
rings- och -spårvägen, när det gäller t ex att efter ett uppklarat dilemma söka 
förebygga ett upprepande. Det skulle bespara samhället en i längden alltmer 
betungande utgiftsbörda. Genom gruppförsäkringsformerna har premiekostnader
na kunnat avsevärt förbilligas och bli överkomliga för en och var. Tanken 
har framkastats att kommunerna skulle få möjlighet att ta gruppförsäkringen i 
anspråk för klienter. Måhända skulle socialvårdarna under sin dagliga brott
ning med hjälpproblemen kunna finna uppslagsändar fram till nya lösningar i 
försäkringsform om de ställde in sin uppmärksamhet åt det hållet. Under alla 
förhållanden är det med hänsyn till samspelet mellan socialförsäkringen och det 
enskilda försäkringsväsendet betydelsefullt att socialvårdens folk äger god kän
nedom om båda. Detta nummer av Sociala Meddelanden åsyftar att stimulera 
till en sådan närmare bekantskap — även med tanke på dagens socialpolitiska 
debatt. 
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Försäkring som konsumtionsartikel 

AV RIKSDAGSMAN NILS KELLGREN1 

Försäkring är inte vilken vara som helst. Den har sina speciella känne
märken. Den skyddar mot en risk, t ex risken att dö inom viss tid, att 
brand inträffar, att ryggskada uppträder, att bilen blir stulen etc, och 
ingen kan i det individuella fallet själv räkna ut om, när och på vilket 
sätt risken utfaller för så vitt han inte vill missbruka försäkringen. 

Det är denna omständighet som gör all försäkring komplicerad som 
konsumtionsartikel. Om inte försäkringsvillkor och försäkringsomstän
digheter är på förhand noggrant och klart definierade och specificerade, 
vet vi inte vad vi får för våra premier, det pris vi betalar för vår försäk
ring. Ingen vet ju hur svår en brand kan bli eller hur allvarlig en rygg
skada kan vara. Alltså skiljer sig försäkring från andra varor i det hän
seendet att vi erlägger betalningen först och sedan erhåller vi varan. 

Ibland gör man det misstaget och föreställer sig att man blivit »lurad» 
om försäkringen inte utfaller, men då glömmer man bort att »varan» er
håller man så länge försäkringsavtalet gäller. Det är inte utfallande för
måner man i första hand skall tänka på utan på förmånen att erhålla de 
i försäkringsavtalen gällande förmånerna, om något inträffar. Det är för 
detta man betalar och när en försäkring utlöper utan att försäkringen be
hövt utnyttjas skall man vara mest belåten. Man har sluppit undan obe
hag och besvärligheter — för att inte tala om ännu allvarligare ting — 
när försäkringsskyddet aldrig behövt träda till. 

Om försäkringstagaren har svårt att blicka in i framtiden, så har för
säkringsbolagen detta också. Deras uppgift är ju att inkassera våra pre
mier och sätta premierna just så högt eller lågt som behövs för att betala 
försäkringsfallen, när risken infaller och skyddet träder i kraft. Bolagen 
utjämnar m a o riskerna genom att göra försäkringstagarna kollektivt och 
ömsesidigt beroende av varandra. Alla för en och en för alla gäller i alla 
försäkringssammanhang, men den individuelle försäkringstagaren vill ju 
därför inte vara på nåd och onåd utlämnad till försäkringsbolaget, och 
av den anledningen definieras i försäkringsavtalet de skyldigheter och 
rättigheter som bolag och försäkrad har till varandra. Då befinner sig 
bolaget eller försäkringskollektivet i följande dilemma: hur stora är ris
kerna, räcker premierna, priset till för ingångna förpliktelser? 
1 De två av regeringen utsedda sakkunniga vid översynen av försäkringslagstiftningen, 
vilken resulterat i det nyligen framlagda betänkandet med förslag till ny lag om för
säkringsrörelse, (SOU 1960:11) är riksdagsmannen Nils Kellgren cch byråchef Lorentz 
Vogel i försäkringsinspektionen. Aktuarie Karin von Willebrand har arbetat som expert 
åt utredningsmännen och förste byråsekreterare Lennart Elfversson som sekreterare. 
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Utvägen ur detta dilemma finner man på det sättet att i priset för 

varan-försäkringen inläggs en säkerhetsmarginal, man betalar litet mer 

än vad försäkringen teoretiskt beräknas kosta, dvs det uppstår ett sparan

de inom försäkringskollektivet. Detta sparande kan vara avtalat, t ex när 

det gäller en livförsäkring, en sammansatt kapitalförsäkring med årlig 

jämn premiebetalning, där försäkringssumman utbetalas vid förslagsvis 65 

års ålder eller vid dödsfall dessförinnan (D 65), eller inte alls avtalat, 

t ex i fråga om en ren risklivförsäkring som lämnar överskott, antingen 

därför att riskerna blivit mindre än beräknat eller premierna blivit så 

förmånligt placerade att de lämnat större avkastning än beräknat eller 

också att administrationskostnader och liknande kostnader kunnat hållas 

på en mycket låg nivå genom skicklig företagsledning eller lämplig orga

nisation av försäkringskollektivet. Det säger sig emellertid självt att över

skott inom all riskförsäkring som regel uppkommer genom en kombina

tion av två eller flera av nämnda faktorer. 

Men i och med att det uppstår ett sparande inom försäkringskollekti

vet, uppkommer ett nytt problem: vems är detta sparande, är det kol

lektivets eller den enskilde medlemmens i detta kollektiv? För reglering 

och lösning av detta problem gäller reglerna i lagen om försäkringsrö

relse den 17 juni 1948. I fråga om livförsäkring finns detaljerade regler 

som alla går ut på att det uppkomna sparandet skall tillfalla den indi-

viduelle försäkringstagaren. Detta sker vanligen på det sättet att utöver 

den avtalade försäkringssumman tillkommer återbäring eller den del av 

det inom bolaget åstadkomna sparandet som tillfaller vederbörande för

säkringstagare med hänsyn till premiens storlek, försäkringstidens längd 

och avtalets villkor i övrigt. Återbäringen kan vara olika stor inom bo

lagen, av skäl som tidigare nämnts. För belysning av återbäringsbelop

pen återges vissa uppgifter ur 1958 års försäkringssakkunnigas betän

kande »översyn av lagen om försäkringsrörelse» (SOU 1960: 11). 

Det förutsätts att försäkringen tillhör kategorien stor livförsäkring och 

tecknats av en manlig försäkringstagare mot normal premie. Vidare att 

ingen återbäring har utbetalats under löpande försäkringstid. 

Årspremier för och återbäring på en sammansatt kapitalförsäkring (D 65) 

u 10 000 kronor, tecknad den 1 juli 1945 och upphörd genom dödsfall 

eller återköp antingen den 1 juli 1958 eller den 1 juli 1959 
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Av sammanställningen framgår att återbäringen i angivna exempel va
rierar för de olika bolagen. För försäkringen med inträdesåldern 25 år 
utgjorde dödsfallsåterbäringen år 1958 lägst 1 500 och högst 1 990 kr 
samt dödsfallsåterbäringen år 1959 lägst 1 650 och högst 2 040 kr. Åter
bäringen vid återköp är lägre och utgjorde år 1958 lägst 450 och högst 
810 kr samt år 1959 lägst 510 och högst 900 kr. 

För personen som inträdde i 40-årsåldern och därför betalade en mot 
inträdesåldern svarande högre årspremie blir utslagen i skillnader för bo
lagen något större. Dödsfallsåterbäringen var 1958 lägst 1 500 och högst 
2 070 kr samt år 1959 lägst 1 680 och högst 2 140 kr. På ett motsvarande 
sätt varierar återköpsåterbäringen, när man annullerar försäkringsavtalet 
och återfår sin spardel av försäkringen. 

De angivna siffrorna anger försäkringstagarens dilemma. Vilket bolag 
är förmånligast? Svaret på en sådan fråga kan inte lämnas utan vidare. 
Ett bolag som idag ger god återbäring har kanske om 30 år inte samma 
möjligheter. Kostnadsutvecklingen är olika för företagen, företagsled
ningen olika skicklig, olika sparsam etc. Här finns blott en lösning, näm
ligen att försäkringstagarna inom samtliga bolag försöker bevaka sina rät
tigheter och söker främja en så skicklig och sparsam företagsledning som 
möjligt. Försäkringsidén bygger på ömsesidighet, gemensamt ansvarsta
gande, och då får försäkringskonsumenternas egen aktivitet vid bevak
ningen av sina egna angelägenheter inte förbigås. 

Försäkringstagarnas rättigheter och bolagens skyldigheter regleras som 
förut nämnts genom lagen om försäkringsrörelse samt genom den över
vakning av lagens efterlevelse som försäkringsinspektionen utövar. 

Försäkringsinspektionen är därför att betrakta som försäkringskonsu
menternas eget organ, den viktigaste instansen vid skapandet av rättvisa 
och skälighet inom all försäkring vid sidan om försäkringstagarnas eget 
inflytande i bolagsledningarna. (Se vidare artikel Försäkringsväsendet 
och tillsynslagstiftningen s 85.) I detta sammanhang bör man också erin
ra sig att de enskilda bolagen och deras organisationer självfallet bedriver 
konsumentupplysning liksom även ombuden för försäkringsbolagen. I 
stigande grad kan man konstatera att det privata försäkringsväsendet sö
ker åstadkomma försäkringsskydd som står i rimlig överensstämmelse med 
försäkringstagarens behov i olika åldrar och med hänsyn till förpliktelser 
i förhållande till familj och andra. 

Att det här ar fråga om grannlaga och mycket svåra uppgifter inses 
lätt om man tänker på de ständigt växlande försäkringsbehoven, de hund
ratusentals skaderegleringar som varje år sker i vårt land, de många och 
i de enskilda fallen ytterst komplicerade och intrikata avgöranden som 
måste träffas när skada uppstår eller försäkringsavtal skall omregleras, 
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nya villkor tilläggas och bedömas utan att bolagen kanske på förhand 

vet särskilt mycket om riskerna och riskfördelningen. Ur denna synpunkt 

är livförsäkring inte alltför komplicerad. Här finns i lagen uttryckliga 

bestämmelser om grunder, förvaltningen av premierna, och även ett så

dant område som förvaltningskostnaderna har sina bestämda ramar. 

Det finns också anledning att betrakta den privata försäkringsrörel

sens ekonomiska omslutning ur mera allmänna synpunkter. Den samlade 

premiesumman inom direkttecknad privat försäkring i Sverige (exkl 

understödsföreningar) uppgick 1958 till i runt tal 2 200 milj kronor och 

fördelade sig på följande sätt: 

Livförsäkring utom tjänstepensionsförsäkring (SPP) 606 mkr 

Tjänstepensionsförsäkring (SPP) 486 » 

Skadeförsäkring (inkl sjuk- och olycksfallsförsäkring) . . . 1074 » 

Summa premier 2 166 » 

Som jämförelse kan lämnas några uppgifter beträffande de allmänna, 

inte privata socialförsäkringarna. 

Sjukförsäkring — utgifter 1958 1 057 mkr 

därav de försäkrades avgifter 503 » 

Arbetslöshetsförsäkring — utgifter 1958 140 » 

Folkpensioneringen — utgifter 1958 2 161 » 

därav de försäkrades avgifter 625 » 

Om de samlade socialutgifterna år 1958 betydde 14 % av nettonatio

nalinkomsten, innebär de samlade premieutgifterna inom den privata 

försäkringen en utgift om 4,5 %. Här bortses då ifrån annan samhälls

ekonomisk betydelse som det privata försäkringsväsendet har, t ex att 

svara för en inte oväsentlig del av nettosparandet i folkhushållet. 

Avslutningsvis må framhållas att konsumenterna på försäkringsområ

det liksom konsumenterna av andra varor är mest betjänta om de jäm

sides med hårt standardiserade, prisbilliga varor av tillfredsställande kva

litet också kan välja mera exklusiva varor med högre pris, bl a till följd av 

mera service. En sådan utveckling är idag i full gång inom försäkrings

väsendet. Grupplivförsäkring och andra former för kollektivförsäkring 

är ett exempel på standardvaror inom försäkringsområdet, sparbankernas 

möjligheter fr o m i år att sälja 10—20 % billigare livförsäkringar över 

disk är ett annat. Många fler exempel finns och framtiden kommer sä

kert att uppvisa nya. 

Konsumenterna av privatförsäkringar kan idag glädja sig åt att kon

kurrensen håller på att hårdna till inom försäkringsområdet. 
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Enskilt svenskt försäkringsväsende 

Kort orientering 

AV VERKST DIREKTÖREN I SVENSKA FÖRSÄKRINGSBOLAGS 

RIKSFÖRBUND ERIK BENDZ 

Kungl socialstyrelsens beslut att ägna utrymme i Sociala Meddelan

den åt det privata försäkringsväsendet hälsas med stor tillfredsställelse av 

denna verksamhets företrädare. De känner också stor tacksamhet mot 

socialstyrelsen och tidskriftens redaktion för att tillfälle heretts dem att 

förmedla en del upplysningar om och synpunkter på den enskilda försäk

ringsverksamheten i vårt land. Denna verksamhet kompletterar i väsent

liga hänseenden de socialförsäkringsförmåner som tillhandahålls av det 

allmänna. Mellan enskild försäkring och socialförsäkring förekommer ett 

ständigt växelspel, där nya initiativ tas av än den ena, än den andra 

sidan. Det är fördenskull önskvärt att socialvårdens och socialförsäkring

ens målsmän äger god kännedom om det privata försäkringsväsendet. Sak

lig information om den verksamhet som bedrivs av enskilda försäkrings

bolag är så mycket mera påkallad som allmänheten ofta har mycket brist

fälliga kunskaper härom. Försäkring är över huvud taget ett komplicerat 

och svårtillgängligt ämnesområde. Det är väl därför inte uteslutet att även 

Sociala Meddelandens läsekrets kan ha vissa luckor i sitt vetande om det 

enskilda försäkringsväsendet. 

Avsikten med dessa rader är blott att lämna en kort orientering som 

inledning till de artiklar rörande olika sidor av det privata försäkrings

väsendet som ingår i detta nummer. På grund av ämnets omfattning och 

branschens invecklade förhållanden — försäkring är i själva verket icke 

en utan många, delvis mycket olikartade branscher — blir en sådan orien

tering nödvändigtvis ytlig och ofullständig. 
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Någon entydig definition av begreppet försäkring finns inte. All för

säkringsverksamhet har dock till syfte att bereda skydd mot ekonomiska 

risker av olika slag, »risktäckning», genom riskernas spridning inom ett 

kollektiv av försäkringstagare. Försäkringsrörelse är i ordets egentliga me

ning en kooperativ verksamhet, präglad av samverkan och solidaritet mel

lan en större eller mindre grupp individer. Gruppens medlemmar inbe

talar avgifter — premier — till bolaget, »försäkringsgivaren», som förval

tar dessa medel och använder dem och avkastningen därå för att utbetala 

avtalat ersättningsbelopp, försäkringssumman, när någon av medlemmar

na drabbas av viss händelse, »försäkringsfall». Försäkringsbolaget åtar sig 

alltså att utbetala försäkringssumman, om och när försäkringsfallet in

träffar. 

De risker (»intressen») som kan försäkras är av mångahanda slag: död, 

sjukdom, olycksfall, bränd, inbrott, stöld, skadeståndsskyldighet etc. Man 

kan indela de många försäkringsgrenarna i två huvudgrupper: livförsäk

ring (varmed lagstiftningen jämställer s k lång sjukförsäkring) och skade

försäkring. Ibland dras gränsen i stället mellan personförsäkring — om

fattande liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring — å ena sidan samt sakför

säkring, å den andra. 

För livförsäkring resp skadeförsäkring gäller i stor utsträckning olika 

regler. Tillsammans täcker de olika försäkringsgrenarna många och vid

sträckta områden av mänsklig tillvaro och aktivitet »från vaggan till gra

ven». Helt allmänt kan sägas att livförsäkringen (och personförsäkringen 

över huvud taget) numera har till huvuduppgift att komplettera den so

cialvård och det socialförsäkringsskydd som tillhandahålls åt allmänheten 

i form av folkpension, allmän tilläggspension, allmän sjukförsäkring, yr

kesskadeförsäkring, allmänna och särskilda barnbidrag, moderskapshjälp 

o s v . Personförsäkringen fyller alltså härutinnan uppgiften att täcka de 

risker i samband med dödsfall och arbetsoförmåga till följd av hög ålder, 

sjukdom eller olycksfall som inte alls eller blott ofullständigt täcks av so

cialförsäkringen. 

Långsiktigt sparande till gagn för den försäkrade och samhället 

Men livförsäkringen fyller också en annan viktig funktion. Vissa former 

därav innebär nämligen — vid sidan av rent riskskydd — ett långsiktigt 

sparande till gagn för den försäkrade och för samhället. Genom sin meto

diska natur och den oftast långa försäkringstiden utgör livförsäkringsspa-
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randet en särskilt värdefull form av sparande. Den fortlöpande premie

betalningen vänjer försäkringstagarna vid regelbundna sparvanor. Och 

de hos bolagen samlade fondmedlen kan genom långsiktigheten på ett 

samhällsnyttigt sätt utlånas till långfristiga ändamål, t ex bostadsfinan

siering. 

Lagstiftningen har också på olika sätt tillerkänt livförsäkringssparandet 

en gynnad ställning. De flesta livförsäkringar är t ex utmätningsfria un

der försäkringstiden. En försäkringstagare kan genom s k förmånstagare-

förordnande åstadkomma att försäkringssumman inte ingår i hans kvar-

låtenskap utan tillfaller förmånstagaren direkt. För livförsäkring gäller 

dessutom förmånliga skattebestämmelser. Vid kapitalförsäkring får så

lunda försäkringstagaren i sin årliga självdeklaration dra av premier upp 

till 300 kronor, om han är ogift, och 600 kronor, om han är gift. Förmö

genhetsskatt utgår inte och utfallande försäkringsbelopp är inkomstskatte

fria. För s k pensionsförsäkring får avdrag göras för hela premien oavsett 

dess storlek. I stället beskattas utfallande belopp som inkomst. 

Ett ytterst allvarligt problem för livförsäkringssparandet utgör den se

dan många år tillbaka pågående penningvärdeförsämringen, som medfört 

betydande förluster för försäkringstagarna. Försäkringslagstiftningen utgår 

ifrån att penningvärdet kommer att vara någorlunda stabilt och ålägger 

därför bolagen att placera huvudparten av fondmedlen i nominella vär

den, såsom obligationer och inteckningar. För försäkringsbolagen fram

står inflationens bekämpande och penningvärdets bevarande som det an

gelägnaste av alla önskemål. Jag hänvisar vidare till direktör I Laurins 

artikel om livförsäkringssparandet och penningvärdet. 

Sakförsäkringen är näringslivets tjänare 

Av de många skadeförsäkringsgrenarna bereder en del riskskydd för 

skador som kan drabba vilken människa som helst. Men sakförsäkringen 

är också näringslivets tjänare och därmed en del av näringslivet självt. 

De risker som täcks är ofta av så betydande storleksordning att de genom 

återförsäkring (reassurans) måste spridas över många länder, ja, ibland 

över nästan hela jorden. Försäkringsväsendet måste alltid kunna anpassa 

sig efter näringslivets skiftande krav på adekvat riskskydd och måste där

för smidigt och snabbt följa den industriella och merkantila utvecklingen. 

Ett typiskt exempel härpå är det riskskydd som försäkringsbolagen i Sve

rige och andra länder, i stor omfattning genom internationell samverkan 

genom s k pooler och på annat sätt, snabbt och effektivt tillhandahållit 

åt innehavare av atomreaktoranläggningar, atomdrivna fartyg m m. Av 
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särskild vikt har det härvid varit att kunna täcka de risker för liv och 

hälsa som genom radioaktiv strålning kan drabba tredje man (ansvars

försäkring) . 

En »idévara» 

Försäkring — och särskilt livförsäkring — är en »idévara» som är avse

värt mera svårsåld än varor av mera vanligt och påtagligt slag. Livför

säkring och annan personförsäkring erbjuder trygghet och skydd vid döds

fall, sjukdom och olyckor av olika slag. Många människor har en benä

genhet att skjuta tanken på död och olyckor ifrån sig. Försäkringsmark

naden är i hög grad en köparens marknad. Men försäkring är en nyttig 

och nödvändig »vara». Bolagen måste därför bedriva en aktiv, uppsö

kande försäljningspolitik och hålla en stor kår av yrkesförsäljare och fri

tidsombud (s k »fältmän»). De klandras ibland för att de har för många 

försäljare och för att försäljningskostnaderna härigenom blir för höga. 

Denna kritik är i stort sett ogrundad. Det hindrar naturligtvis inte att yt

terligare rationaliseringar och besparingar kan göras. Inom bolagen pågår 

också en ständig rationaliseringsprocess i syfte att nedbringa kostnader

na. Antalet fritidsombud har avsevärt minskat under det senaste decen

niet. I fråga om elektroniska databehandlingsmaskiner och andra teknis

ka hjälpmedel ligger försäkringsbolagen i täten för utvecklingen. Genom 

ett flertal fusioner har antalet bolag på senare tid nedbringats avsevärt. 

Även genom andra former av samarbete och samverkan har driften ratio

naliserats. 

Garantier för försäkringstagarnas intressen 

Den enskilda försäkringsverksamheten är i detalj reglerad genom olika 

författningar, främst lagen den 17 juni 1948 om försäkringsrörelse (»för

säkringslagen») och lagen den 8 april 1927 om försäkringsavtal. Först

nämnda lag innehåller bl a bestämmelser om koncession för försäkrings

bolag och om de för rörelsen grundläggande soliditets- och skälighetsprin-

ciperna. Lagen om försäkringsavtal reglerar framför allt det civilrättsliga 

förhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare. Båda lagarna 

har till huvudsyfte att uppställa garantier för försäkringstagarnas intres

sen. 
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Verksamheten står sedan 1903 under tillsyn av en statlig myndighet, 

Kungl försäkringsinspektionen, som utövar en fortlöpande och ingående 

kontroll över rörelsen, bl a genom inspektioner på bolagen och gransk

ning av olika uppgifter som dessa årligen skall insända. (Se vidare gene

raldirektör Richard Sterners artikel Försäkringsväsendet och tillsynslag

stiftningen s 85.) I styrelsen för försäkringsaktiebolag skall finnas minst 

en ledamot med särskild uppgift att »vaka över att försäkringstagarnas 

intresse vederbörligen beaktas». Det finns i Sverige ingen annan närings

gren vars verksamhet är så reglerad, övervakad och kontrollerad som för

säkringsbranschen. Den är också ständigt föremål för statsmakternas upp

märksamhet. Under de senaste decennierna har sålunda ett flertal offent

liga utredningar underkastat branschen ingående granskning, som lett till 

undan för undan skärpta bestämmelser. För några veckor sedan har den 

senaste av dessa utredningar — »1958 års försäkringssakkunniga» — fram

lagt ett digert betänkande (SOU 1960: 11), som innehåller åtskilliga 

långtgående reformförslag i syfte att ytterligare tillgodose försäkringsta

garnas intressen och inspektionens kontrollbefogenhet. Särskild uppmärk

samhet har i betänkandet ägnats åt den svårlösta frågan att bereda för

säkringstagarna inflytande på rörelsen. I vilken mån dessa förslag kom

mer att föranleda författningsändringar är naturligtvis ovisst. 

Enligt försäkringslagen må försäkringsrörelse endast drivas av försäk

ringsaktiebolag eller ömsesidiga försäkringsbolag, som erhållit koncession 

av Kungl Maj:t. Ur försäkringstagarnas synpunkt är de båda företags

formerna likvärda. För närvarande finns det ett hundratal bolag som dri

ver rörelse i hela riket (»riksbolag»). Av dessa är ungefär hälften aktie

bolag och hälften ömsesidiga bolag. Dessutom finns ett stort antal bolag 

som driver rörelse endast inom begränsade områden (län, härad eller soc

ken). Läns- och häradsbolagen uppgår till omkring 125 och sockenbola

gen till omkring 900. Dessa lokala bolag, som alla är ömsesidiga, bedri

ver endast sakförsäkringsrörelse. 

Vid sidan av de svenska bolagen driver även ca 35 utländska försäk

ringsanstalter efter erhållen koncession försäkringsrörelse här i riket. 

Även denna rörelse hänför sig numera uteslutande till skadeförsäkrings

branscherna. 

Livförsäkring bedrivs för närvarande av 16 riksbolag. Av dessa är 5 

aktiebolag och de övriga ömsesidiga bolag. Ett av riksbolagen — SPP — 

bedriver enbart kollektiv tjänstepensionsförsäkring och ett annat — För

enade Liv — allenast grupplivförsäkring. Bolaget Sverige bedriver hu

vudsakligen livåterförsäkring. 
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För all livförsäkring gäller att verksamheten uteslutande drivs för för

säkringstagarnas räkning. De ömsesidiga bolagen ägs av försäkringstagar

na. I de fem aktiebolag som driver livförsäkringsrörelse är utdelningen 

till aktieägarna enligt av Kungl Maj :t fastställda bolagsordningar begrän

sad till 5 eller 4 % av aktiekapitalet. Sammanlagt uppgår den årliga ut

delningen till aktieägarna i de fem livaktiebolagen till endast 125 000 kro

nor. Dessa bolag redovisade 1958 en kapitalavkastning om ca 155 miljo

ner kronor och förvaltade tillgångar om tillhopa ca 4 miljarder kronor. 

Försäkringstagarna äger samtliga tillgångar utom de som motsvarar ak

tiekapitalet, som sammanlagt uppgår till ca 3 miljoner kronor. Man kan 

sålunda även för livförsäkringsaktiebolagens del konstatera att de driver 

sin rörelse för försäkringstagarnas räkning. 

Försäkringsbolagen och deras organisationer bedriver även en omfat

tande skadeförebyggande verksamhet: Genom ekonomiska bidrag och and

ra insatser stödjer de t ex brandskydd, trafiksäkerhet och trygghet på ar

betsplatserna och i hemmen. Innevarande år har de till Trafikförsäk

ringsföreningen anslutna bolagen anslagit 750 000 kronor till NTF att an

vändas för årets stora trafiksäkerhetskampanj. Stora anslag beviljas ock

så årligen till medicinsk och företagsekonomisk forskning samt till olika 

samhällsnyttiga ändamål. 

Försäkringsbranschens många organ och organisationer speglar på ett 

målande sätt verksamhetens mångfasetterade beskaffenhet och ambitio

ner. Endast några korta antydningar härom kan här göras. Det centrala 

organet är Svenska Försäkringsbolags Riksförbund, som handlägger frå

gor av gemensamt intresse för bolagen. Riksförbundet har bl a till upp

gift att »verka för ökad kännedom om den privata försäkringsverksam

hetens betydelse för samhället och enskilda» och att »i förhållande till 

utomstående institutioner eller eljest, då så finnes påkallat, giva uttryck 

åt bolagens gemensamma synpunkter». Livbolagen har ett särskilt forum 

i Svenska Livförsäkringsbolags Förening, i vilken samtliga livbolag är 

medlemmar. Svenska Försäkringsföreningen, som stiftades redan år 1875, 

har till syfte att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av för

säkringsväsendet i vårt land. Bland övriga organ kan nämnas Försäk

ringsbolagens företagsekonomiska forskningsnämnd, Livförsäkringsbolagens 

samhällsekonomiska nämnd, Svenska livförsäkringsbolags nämnd för me

dicinsk forskning och Svenska livförsäkringsbolags nämnd för försäkrings

teknisk och försäkringsstatistisk forskning. 
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Olika villkorsnämnder har till uppgift at t avge yttranden rörande tolk

ning av försäkringsvillkor och därmed sammanhängande rättsfrågor inom 

olika branscher. Andra nämnder verkar för enhetlig skadereglering. 

Försäkringsbolagens upplysningstjänst ( F U ) , som ingår i Riksförbun

det, handhar gemensam upplysnings- och informationsverksamhet i för

säkringsfrågor genom bl a broschyrer, filmer, särskilda kurser och kam

panjer etc. Genom F U utges också branschens »halvofficiella» organ, För

säkringstidningen, som avgiftsfritt distribueras till bl a riksdagens leda

möter och ett stort antal myndigheter, ämbetsmän, läkare, lärare med 

flera. 

Utbildning av kontorsanställda och fältmän har sedan många år be

drivits i såväl enskilda bolags som Försäkringsföreningens regi. Sedan 

1952 bedrivs föreningens utbildningsverksamhet i en särskild anstalt, Insti

tutet för försäkringsutbildning ( I F U ) , under inseende av Överstyrelsen 

för yrkesutbildning och med chefen för försäkringsinspektionen, general

direktören R. Sterner, som inspektor. Utbildningen har under senare år 

alltmera intensifierats i fråga om både kursernas och elevernas antal. Den 

har verksamt bidragit till at t de försäkringsanställda på fält och huvud

kontor numera utgör en ansvarsmedveten, kunnig och i allmänhet högt 

uppskattad yrkeskår. 

Sammanfattningsvis torde kunna fastslås att det enskilda försäkrings

väsendet efter de sistförflutna decenniernas utveckling och omfattande 

rationaliseringsarbete fyller alla berättigade anspråk på ett gott och effek

tivt försäkringsskydd till försäkringstagarnas, näringslivets och samhällets 

bästa. Branschens företrädare ser även med tillförsikt och optimism på 

framtiden. Samhällsutvecklingen medför att vissa avsnitt av verksamhe

ten måste åtminstone tillfälligt begränsas eller läggas om, och många an

passningssvårigheter kan uppstå. Men samtidigt uppkommer nya markna

der och nya försäkringsbehov. Det privata försäkringsväsendet kommer sä

kerligen alltid att ha en betydelsefull uppgift att fylla i samhällsnyttans 

tjänst. 

Interiör från Institutet 
för försäkringsutbildning, 
IFU 



Elektronisk datamaskinanläggning i funktion på ett svenskt försäkringsbolag. 

Miljonslukande elektronhjärnor förbilligar 

försäkringspremierna 

Försäkringsbolagen har i vårt land liksom i flera andra länder gått i spetsen att 
införa tekniska nyheter för rationalisering och automatisering av kontorsarbete. 
Detta gäller även det sista steget i utvecklingen på detta område, nämligen de 
automatiska datamaskinerna. Folksam var det första försäkringsföretaget i Norden 
som anskaffade en s k elektronhjärna — av typ IBM 650. Trygg-Fylgia var först 
av svenska försäkringsbolag att beordra en komplett elektronmaskinanläggning av 
engelskt märke. Flera andra bolag har sedermera installerat datamaskiner, andra 
förbereder installationer. Som regel har man utgått från principen att först börja 
med en mindre maskin. Maskinen har satts in på speciella arbetsuppgifter, varige
nom den arbetskrävande planläggningen av arbetet kunnat ske successivt. Samti
digt har man kunnat göra nyttiga erfarenheter för en fortsatt automatisering. Inom 
Thulebolagen har en datamaskin av typen IBM 650 varit i oavbrutet arbete i 
mer än tre år. Bolaget har nu beställt en mycket stor datamaskinanläggning IBM 
7070 i prisklassen 8 miljoner kronor, vilken kommer att installeras inom en nära 
framtid. Planeringen för denna maskin är mycket omfattande och har pågått i 
flera år. Man avser nämligen att helt revolutionera det traditionella kontorsarbe
tet, varvid bland annat praktiskt taget alla bolagets kortregister med ca fem mil
joner kort skall slopas. I stället kommer registren att bestå av ett 40-tal magnet-
bandrullar. I genomsnitt får 14 000 livförsäkringar plats på en rulle. (Se om
slagsbilden.) 
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Försäkringsväsendet och tillsynslagstiftningen 

AV GENERALDIREKTÖR RICHARD STERNER 

Historik 

Redan från äldsta tider har samhället lämnat sin medverkan till försäk

ringsväsendets utveckling. I vissa landskapslagar och i landslagen från 

medeltiden reglerades brandstoden, som helt enkelt betyder brandstödet 

eller brandhjälpen. Den innebar förpliktelse för allmänheten i ett härad 

eller del av ett härad att med naturahjälp eller pengar bistå den som 

fått sin egendom förstörd eller skadad genom brand. Den hade sålunda 

karaktär av en obligatorisk socialförsäkring. I princip bestod denna ord

ning ända till mitten av 1800-talet. Långt dessförinnan hade den dock 

på olika håll börjat avlösas eller kompletteras genom andra former av 

brandförsäkring. I städerna gällde den inte. Där hade från 1733 börjat 

komma till stånd en del brandkassor, som från början närmast hade 

kommunal karaktär. På grund av stadsbränderna, som till följd av tidens 

byggnadssätt och brist på brandförsvar inte sällan kunde vålla avsevärd 

förstörelse, hade flertalet av dem dock svårt att bestå. Kvar finns bl a 

Stockholms stads brandförsäkringskontor, som grundades 1746. Från 1766 

började på landsbygden att bildas sockenbrandkassor med i stort sett 

obligatorisk anslutning. Från 1782 tillkom en statlig brandförsäkrings

fond, som ägde bestånd under ett 40-tal år och som verkade både i stä

derna och på landsbygden. Den efterträddes av tre enskilda försäkrings

anstalter, som finns kvar eller ingått i nu existerande ömsesidiga bolag 

(Städernas, Skånska Brand-Hermes och Brandförsäkringsverket). Från 

början på 1800-talet bildades en rad läns- och häradsbolag för brand

försäkring, vanligen på offentlig tillskyndan och ofta med ämbetsmän i 

ledningen. Under tiden 1739—1865 verkade en statligt organiserad sjö

försäkringsanstalt. 

Från mitten av 1800-talet kom ett genombrott för en mera affärsmäs

sigt inriktad enskild försäkringsverksamhet driven av riksbolag. Även till 

denna utveckling lämnade staten sin medverkan. Det hade t o m varit 

meningen att skapa ett statligt livförsäkringsbolag efter mönster av den 

danska Statsanstalten for Livsforsikring, och 1854 hemställde riksdagen 

om proposition härom till 1856 års riksdag. År 1855 bildades emellertid 

Försäkringsaktiebolaget Skandia, som upptog verksamhet i såväl brand-

som livförsäkring. Därmed ansågs behovet av ett statligt företag på områ-

6—600090. SocM 
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det vara undanröjt . Skandia fick efter hand konkurrenter. Även på sjö

försäkringsområdet började snart enskilda företag at t komma till. Bakom 

denna utveckling låg bl a de ökade krav på försäkringsskydd, som ställdes 

i och med industrialismens genombrott och som inte tillräckligt smidigt 

hade kunnat tillgodoses av tidigare verkande försäkringsinrättningar. 

En tidstypisk vinjett på försäkringsbrev från Skandia i Stockholm, »stadfästad genom 
Kungl Resolution den 12 januari 1855». 

Redan från början insågs emellertid at t även denna moderna försäk

ringsverksamhet ställde krav på viss tillsyn. I bolagsordningarna för de 

nya bolagen infördes en bestämmelse, som gav regeringen rät t att vid be

hov förordna ett ombud för civilministern med uppgift at t granska veder

börande bolags verksamhet. Denna rätt blev också ibland utnyttjad. Ef

ter hand ställdes emellertid, särskilt från branschens egna talesmän, allt

mer energiskt krav på en permanent tillsyn grundad på en tillsynslag

stiftning. 

Det ta krav bot tnar i försäkringsverksamhetens säregna natur . Det gäl

ler visserligen allmänt, att konsumenten endast i begränsad utsträckning 

kan besitta den expertkunskap, som gör det möjligt för honom at t bedö

ma en varas kvalitet och relationen mellan pris och valuta. Men går han 

i en butik och köper en vara, får han dock denna vara i handen när han 

betalar den. I de allra flesta fall köper han samma vara åtskilliga gånger 

under livet och anser sig åtminstone få någon praktisk erfarenhet av vil

ka varor han helst vill ha. Men när han köper försäkring för at t täcka en 

risk betalar han i förskott för en vara som består i skydd, för den händelse 

att ett försäkringsfall inträffar. Och går det så väl at t inget försäkrings

fall inträffar, får han aldrig någon egen personlig erfarenhet av vad detta 

skydd är värt. Köper han en livförsäkring med sparmoment, s k samman

satt kapitalförsäkring, eller en uppskjuten livränta skall visserligen under 

alla förhållanden ett kapitalbelopp eller en ålders- eller efterlevandepen-
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sion utfalla, men denna »varuleverans» kommer i regel långt senare, näm

ligen antingen vid dödsfall eller här viss ålder uppnåtts. Särskilt numera 

kan det då visa sig att det utfallande beloppet på grund av återbäring 

blir t ex 15 eller 25 procent större än vad som står på försäkringsbrevet, 

men därom kan kunden inte ha någon säker kunskap i förväg, och inte 

heller har han eller hans efterlevande möjlighet att själva i efterhand 

kontrollera, att det fulla återbäringsbeloppet betalas ut. 

I äldre tider tillkom dessutom den svårigheten att försäkringsbolagen 

själva hade en mycket begränsad erfarenhet. På grund av bristande risk-

statistisk kunskap kunde en del bolag lockas att sänka premierna ned till 

en nivå, som gjorde det omöjligt för dem att i längden svara för sina för

pliktelser. Eller man underlät att i erforderlig utsträckning avtäcka topp

risker genom återförsäkring, vilket lätt ledde till samma resultat. Inte 

minst inom sjöförsäkring, där det inte sällan bänder att en rad av goda 

år plötsligt följs av flera år med stora skador, förekom rätt ofta fallisse-

mang — ett av dem i karikerad form skildrat av Strindberg i Röda 

rummet. Det är självklart att de försäkringsmän, som ville bygga upp en 

sund verksamhet, i hög grad kände sig besvärade av en konkurrens som 

gjorde det lätt för sig genom att avstå från att tillgodose kraven på finan

siell soliditet. Och även om sådana konkurrenter i de enskilda fallen an

tingen utmönstrades eller efterhand lärde sig bättre, såg problemet dock 

inte ut att försvinna, ty så snart en försäkringsverksamhet gått bra en 

tid kunde nya konkurrenter av det slaget lockas att etablera sig. 

Trots att det redan 1879 framlagts förslag till lag om försäkringsrörelse 

nöjde sig emellertid regeringen med att 1886 utfärda en kungörelse om 

viss tillsyn och att för ändamålet inrätta en liten avdelning inom civilde

partementet, som väsentligen fullgjorde statistiska uppgifter. Efter ytter

ligare framstötar från försäkringshåll och ett kommittéarbete som — i 

motsats till vad som skett vid senare utredningar i ämnet — ägde rum i 

samarbete med en motsvarande planering i Danmark och Norge, antogs 

vid 1903 års riksdag en lag om försäkringsrörelse, som trädde i kraft föl

jande år, då även försäkringsinspektionen kom till såsom ett självständigt 

ämbetsverk. 

Denna första tillsynslagstiftning hade som enda syfte att trygga försäk

ringsbolagens soliditet och möjligheter att infria sina utfästelser. Den 

uppgiften måste ju också vara grundläggande i varje sådan lagstiftning. 

Emellertid befanns att lagen inte gav tillräckliga befogenheter i detta hän

seende. Därför antogs en ny lag med ungefär samma allmänna inriktning 

1917. 

Under den fortsatta utvecklingen kom emellertid att framföras ytterli

gare krav på tillsynslagstiftningen. En lag som ger befogenhet att ingripa, 
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om soliditeten är otillfredsställande, kan därmed också ge befogenhet för 

ett tillsynsorgan att göra något om premier är för låga. Om däremot pre

mier eller omkostnader skulle vara för höga, kan tillsynsorganet inte vid

ta någon åtgärd. Tidigast aktualiserades detta problem i lagen om trafik

försäkring av år 1929. Eftersom det här gällde en obligatorisk försäkring, 

ehuru driven av enskilda försäkringsanstalter, ansåg man sig i denna lag 

böra ge tillsynsmyndigheten visst medansvar även för premiernas skälig

het. 

Under loppet av 30-talet ställdes i olika riksdagsmotioner krav på att 

en motsvarande skälighetsprincip skulle tillämpas även i fråga om annan 

enskild försäkring. I det sambandet riktades kritik bl a mot omkostnader 

i försäkringsverksamheten och mot avsaknaden av en offentlig kontroll 

avseende återbäringen i livförsäkring, t ex i vad mån utfästelser om full

ständig återbäring av varje överskott i livförsäkring till livförsäkringsta

garna alltid fullgjordes. Denna kritik, som efterhand delvis fick ett stöd 

också från försäkringsinspektionen, gav anledning till ett omfattande ut

redningsarbete under ledning av generaldirektör O A Åkesson, vilket re

sulterade i 1948 års lag om försäkringsrörelse, vari bl a skälighetsprincipen 

i livförsäkring stadfästes. Innan Åkessonkommittén slutfört sitt uppdrag, 

tillsattes en annan utredning med uppgift att bl a utreda frågan om i vad 

mån hel eller partiell socialisering av försäkringsväsendet borde komma 

till stånd. Denna senare utredning föreslog dels att trafikförsäkringen 

borde anförtros åt ett monopolbolag, som även skulle få driva annan bil

försäkring, och dels ytterligare lagändringar. Medan det förra förslaget 

lämnades åt sidan, gav det senare förslaget anledning till lagändringar år 

1950, som bl a gick ut på att skälighetsprincipen stadfästes även för fler

talet skadeförsäkringsbranscher. 

Denna historik vilken bara kunnat ange några av konturerna kan inte 

säga tillräckligt om den rika utveckling som ägt rum i svenskt försäkrings

väsende såväl ur kvantitativa som ur kvalitativa synpunkter. Denna ut

veckling är naturligtvis till väsentlig del ett resultat av det allmänna eko

nomiska och sociala framåtskridandet — och har i sin tur främjat detta 

allmänna framåtskridande och skapat förutsättningar för det. Den har 

berott på insatserna från alla dem som verkat inom branschen och som 

drivit igenom mängder av förbättringar av olika slag, t ex i fråga om för

säkringsformer, villkor, premiepolitik, skaderegleringsförfaranden. Dessa 

människor har naturligtvis inte varit oberoende av den miljö de arbetat 

i. Kundernas anspråk, liksom den offentliga kritik som i den allmänna 

debatten riktats mot branschen, har väl ibland skjutit över målet och 

verkat irriterande. Men det har säkert också i hög grad stimulerat. På 

samma sätt har lagstiftningen och dess förarbeten och tillämpning under 
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årtiondenas lopp inverkat på den utformning försäkringsverksamheten 

fått. Vilken relativ betydelse man än tillmäter olika faktorer som här 

samverkat, är det under alla förhållanden säkert, att den reform- och ra

tionaliseringsverksamhet som försäkringsväsendet undergått varit bety

dande och att den fortsätter i snabbt tempo; vidare att svenskt enskilt 

försäkringsväsende står sig utomordentligt väl vid jämförelse med förhål

landena i andra länder, även de som är ledande på området. Som delvis 

skall beröras i det följande hindrar inte detta att branschen har flera kvar

stående problem, dels sådana som ligger i dess egna förhållanden men 

dels också sådana som har att göra med yttre förutsättningar, särskilt in

flationsriskerna. 

Den följande framställningen inskränks till ett par huvudpunkter i till

synslagstiftningen samt till vissa därmed sammanhängande problem. 

Behovsprövningsprincipen 

Tidigare rådde etableringsfrihet inom försäkringsverksamheten. Varje 

grupp av stiftare, som uppfyllde vissa formella föreskrifter och kunde stäl

la erforderligt garanti- eller aktiekapital, fick utan inskränkning grunda 

nya företag. Numera krävs behovsprövning vid bildandet av nya företag 

eller när befintliga företag vill utsträcka sin verksamhet till nya branscher. 

Rörelsen skall vara »behövlig och även eljest ägnad att främja en sund 

utveckling av försäkringsväsendet». Bakom denna bestämmelse ligger 

uppfattningen, att vi i allmänhet har åtminstone tillräckligt många före

tag inom branschen — nu ca 1 100, varav dock omkring 700 sockenbolag 

för kreatursförsäkring, som inte står under tillsyn. Av övriga 400 som står 

under tillsyn är 300 läns- och häradsbolag för brandförsäkring, kreaturs

försäkring, sjöförsäkring o d eller sockenbolag för brand- eller sjöförsäk

ring; och omkring 100 riksbolag, därav 16 livbolag. Man menar också 

att det i flera fall skulle vara av värde, bl a ur omkostnadssynpunkt, om 

en koncentration av verksamheten till färre enheter komme till stånd. En 

sådan koncentration genom fusionering pågår också ständigt, och under 

senare år i ökat tempo. F ö är företagsstrukturen redan nu mindre splitt

rad än vad antalsuppgifterna ger vid handen; 90 procent av premiein

täkten uppbärs sålunda av de 20 koncerner och bolag som har den högsta 

premieinkomsten. 

Varje koncessionsärende prövas först av försäkringsinspektionen. Den 

vidarebefordrar ansökningen med sin motiverade till- eller avstyrkan till 

regeringen, som har att fatta det slutliga avgörandet. I vissa fall tillämpas 

fortfarande en liberal linje, t ex om ett brandförsäkringsbolag vill utvidga 

sin rörelse till sådana mindre branscher, som numera ofta brukar inbe-
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gripas tillsammans med brandförsäkring i s k kombinationsförsäkringar. 

I flertalet andra fall erfordras dock alldeles speciella skäl för ny konces

sion. Nyligen beviljades tillstånd att driva vagnskadeförsäkring för ett 

till Volvokoncernen anslutet bolag Volvia. Motiveringen var den att 

Volvokoncernen borde ha möjligheter att genom tillhandahållande av 

billiga reservdelar och utbytesvagnar samt genom kontroll av ett nät re

parationsverkstäder och standardisering av olika reparationsarbeten hålla 

relativt låga premier. Ränte- och kapitalförsäkringsanstalten, som tillhör 

livförsäkringsområdet men tidigare inte haft koncession för vanlig livför

säkring, erhöll nyligen sådan koncession på villkor att försäkringarna säljs 

över disk i sparbank eller å anstaltens huvudkontor till lägre premier än 

de vanliga. I detta beslut ligger inget misstroende till den aktiva försälj

ningen av försäkringar genom provisionsbetalda ombud. Denna försälj

ning har tvärtom varit omistlig för uppbyggandet av det livförsäkrings

skydd som svenska folket åtnjuter. Den alltmer utökade utbildning som 

ombuden och särskilt yrkesfältmän erhåller är också ägnad att sätta dem 

i stånd att ge allmänheten allt bättre vägledning i valet av försäkringar, 

som är anpassade efter olika kunders behov och möjligheter. Även med 

erkännande av fördelarna med ombudsförsäljningen har det likväl an

setts önskvärt att dessutom ge allmänheten tillgång till ett standardiserat 

sortiment av livförsäkringar, vilkas försäljningskostnader inte påverkas av 

provisionssystem. 

Man gör allt för att utan diskrimination behandla in- och utländska 

koncessionssökare lika; nya koncessioner är i båda fallen ungefär lika säll

synta. Det är emellertid inte uteslutet att i framtiden kan uppstå vissa 

problem i detta avseende, t ex om vi kommer med i ett allmänt euro

peiskt ekonomiskt samarbete, som leder till att det blir ömsesidig etable-

ringsfrihet för medlemsländernas försäkringsbolag. Det skulle då ha be

tydelse inte bara såtillvida, att bolag i andra länder skulle kunna få 

vida större frihet att uppträda på den svenska marknaden — och svenska 

bolag större frihet att uppträda i andra länder. Det skulle dessutom bli 

svårt att tillämpa behovsprincipen, som vi anser värdefull, vid prövningen 

av inhemska koncessionsansökningar. Det är att märka att flertalet väst

europeiska länder inte har någon behovsprincip i sin lagstiftning. •— Sä

kerligen skulle i flera avseenden ett behov av »harmonisering» av olika 

länders lagstiftning göra sig gällande. Men detta skulle kräva mycket ar

bete, också mycken självövervinnelse. Så t ex tror vi för vår del, med rätt 

eller orätt, att vår lagstiftning har värden som vi ogärna vill uppoffra 

för något som vi skulle betrakta såsom »mindre avancerat». Och i andra 

länder kan man känna precis på motsvarande sätt. Även om representan

ter för västeuropeiska länder, bl a inom OEEC, på sistone alltmer inten-
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sivt börjat göra jämförande studier av de olika ländernas försäkringslag
stiftning, är det ännu mycket som fattas innan man kommer till full öm
sesidig förståelse för varandras synpunkter. 

Livförsäkring 

För livförsäkring och s k lång sjukförsäkring gäller, vid sidan av lagen, 

s k tekniska grunder. Det är en rad tämligen detaljerade bestämmelser, 

utarbetade av varje bolag för sig, noga granskade av försäkringsinspektio

nen och godkända av regeringen. De rör olika förhållanden, bl a pre

mierna och återbäringen. I individuell försäkring, om man bortser från 

nyssnämnda s k sparbanksförsäkringar, är premiebestämmelserna desam

ma för alla bolag, vilket dock numera inte beror på att så krävs av till

synsmyndigheten. Återbäringsgrunderna är däremot mer oenhetliga. I 

grupplivförsäkring, där priskonkurrens förekommer, är även premiegrun

derna något oenhetliga. 

Grunderna är utformade med hänsyn till både soliditets- och skälig-

hetsprinciperna. Det skall finnas en säkerhetsmarginal i varje element i 

premieberäkningen (dödlighet, ränta och omkostnader) och dessutom en 

allmän säkerhetsmarginal. Men säkerhetsmarginalerna får inte vara för 

stora. Vid senaste större revision av premierna i vanlig individuell livför

säkring, som skedde 1955, verkställde inspektionen också en märkbar 

nedprutning på vissa punkter i bolagens ursprungliga förslag. 

I tabellen på följande sida återges de tillåtna belastningarna enligt 

grunderna i några vanliga typer av individuell livförsäkring, nämligen 

D 65 och T 65 — det förra en s k sparförsäkring, som utfaller vid döds

fall eller senast vid 65 års ålder, och det senare en riskförsäkring, som en

dast utbetalas om dödsfall inträffar före uppnåendet av 65 år. Anskaff

ningskostnaden utgör genomgående inemot hälften av de totala omkost

naderna. Det årliga totala omkostnadsbeloppet för en D-försäkring å 

1 000 kronor av denna art stiger från kr 3,48 vid en inträdesålder av 25 

år till kr 7,94 om inträdesåldern är 55 år. Förklaringen ligger givetvis i 

att det blir färre år att fördela omkostnadsbelastningen på ju senare för

säkringen tas. Vissa kostnader, såsom inkassokostnader, torde visserligen 

variera i proportion med försäkringstidens längd, men andra gör det inte. 

Räknat i procent av helårspremien blir kostnaderna däremot relativt läg

re vid kortare försäkringstid. Det får naturligtvis ses mot bakgrunden av 

det förhållandet att årspremien blir högre vid kortare försäkringstid. 

Ser man på siffrorna för T-försäkring finner man liknande variationer. 

Dessutom är omkostnadsbelastningarna i detta fall genomgående lägre i 

kronor än för motsvarande D-försäkring, särskilt vid högre inträdesålder. 

Procentuellt sett är belastningarna större i T-försäkring än i D-försäkring 
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Enligt grunderna tillåtna omkostnadsbelastningar i vanlig livförsäkring 

(inte s k folkförsäkring). 

Försäkringssumma 1 000 kronor. 

D 65 = en försäkring vars belopp utfaller vid dödsfall eller senast 

vid 65 års ålder. 

T 65 = en försäkring vars belopp utfaller vid dödsfall före 65 års ål

der; inget kapitalbelopp utgår i detta fall om åldern 65 år 

uppnås. 

— t ex 30 procent, när inträdesåldern i det valda exemplet är 35 år. Det 

har givetvis sin bakgrund i det förhållandet att premierna i T-försäkring 

är så mycket mindre än i D-försäkring. 

Några drag i den tillåtna kostnadsstrukturen kan te sig överraskande. 

Varför blir kapitalvärdet av anskaffningskostnaden per 1 000 kronors för

säkringssumma högre vid lägre inträdesålder? En förklaring är att man 

i försäljningsarbetet vill stimulera anskaffningen av försäkringar med lång 

varaktighet. Ett annat problem ligger i det förhållandet, att omkostnads

belastningarna är proportionella mot försäkringarnas storlek, trots att det 

i verkligheten säkert finns vissa styckekostnader, som inte varierar efter en 

sådan grund. Till försvar för detta brukar bl a anföras sociala synpunkter 

och även behovet av enkelhet i premiesystem och beräkningar. På samma 

sätt får den tillåtna inkassokostnaden uppgå till samma procentsats (ca 

2 procent av helårspremien) inte bara i försäkringar av olika storlek utan 

även i D- och T-försäkringar. Vissa av dessa problem är f n föremål för 

forskning och överväganden. 

Hur förhåller sig de verkliga omkostnaderna i förhållande till de i 

grunderna tillåtna? År 1958 uppgick de i vanlig individuell livförsäkring 
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(inte s k folkförsäkring) till 96 procent. I genomsnitt höll sig bolagen 

sålunda 4 procent under »taket». I fråga om andra kostnader än anskaff

ningskostnader höll man sig t o m 30 procent under den tillåtna gränsen. 

Men i gengäld låg anskaffningskostnaderna 15 procent högre än som 

egentligen skulle vara tillåtet och fick sålunda i motsvarande grad finan

sieras ur de överskott som uppkom på dödlighets- och ränteplanet eller 

genom kontorsrationaliseringen. Till stor del torde detta bero på den 

växande annullationsfrekvensen, ty när försäkringar i förtid bortfaller 

ur beståndet måste det påverka möjligheterna att få täckning för försälj

ningskostnader på det sätt som varit avsett. Annullationerna utgör ett av 

livförsäkringens svåraste aktuella problem, som säkert har sin bakgrund i 

olika förhållanden: tillkomsten av nya försäkringsformer, bl a gruppliv

försäkring och individuell riskförsäkring; den ökade uppmärksamhet som 

penningvärdesriskerna tilldragit sig, bl a på grund av ATP-debatten; 

kanske också att konkurrensen hårdnat och i en del fall kan få mindre 

önskvärda former. Det händer f ö att även bolag med höga medelförsäk

ringssummor, som ger höga belastningsintäkter för försäljningen, i ännu 

högre grad än genomsnittsbolaget överskrider ramen för försäljningskost

naderna. Sådana förhållanden är knappast ur alla synpunkter helt till

fredsställande. 

I grupplivförsäkring utmäts omkostnadsbelastningen efter andra grun

der. Ett bolag som har särskilt låg omkostnadsbelastning lägger för om

kostnadskontot på dels en styckekostnad av 120 kronor per grupp och dels 

10 procent av riskpremien, dvs den med säkerhetsmarginal beräknade 

dödsfallskostnaden; för mycket stora kollektiv reduceras denna senare 

faktor. 

Om utfallet i fråga om dödlighet, ränta och omkostnader motsvarar 

förväntningarna, skall säkerhetsmarginalerna i premierna ge överskott. 

Det är detta förhållande, att bruttopriset för försäkringen måste grundas 

på en preliminär förutberäkning, som gör det så angeläget att återbä

ringen blir fullständig. I detta avseende är bestämmelserna synnerligen 

strikta. Det får t ex inte förekomma att återbäringen för en försäkrings

tagare minskas genom sådana nedskrivningar av tillgångar som döljer 

överskott. Där det, innan nuvarande stränga bestämmelser trädde i kraft, 

tidigare företagits nedskrivningar, som reducerat den återbäring försäk

ringstagaren borde få tillgodoräkna sig, har en korrigering i efterhand 

verkställts, i den mån försäkringstagaren fortfarande tillhört beståndet och 

den åtgärd som skulle korrigeras inte legat alltför långt tillbaka i tiden; 

härvidlag har man dock åtminstone gått tillbaka till slutet av 30-talet, 

ofta ännu längre. 

För en person, som tagit en försäkring vid 45 års ålder och den 1/7 
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1959 fyllde 65 år och därvid fått utkvittera försäkringsbeloppet å en 

1 000-kronorsförsäkring i bolag, vilket driver vanlig livförsäkring (och inte 

dessutom s k folkförsäkring), skulle återbäringsbeloppet (som utgår ut

över 1 000-lappen) uppgå till följande tal (kronor), som avser samtliga 

bolag som drivit sådan försäkring (men inte folkförsäkring) under minst 

20 år: 

Bolag A 249 
B 246 
C 241 
D 240 
E 230 
F 228 

Bolag G 207 
H 202 
I 201 
J 197 
K 169—172 

De tillgångar som motsvarar försäkringsfonden, dvs huvuddelen av de 

medel, som utgör försäkringstagarnas tillgodohavanden i försäkringsbo

lag, skall till 90 procent vara placerade i »guldkantade» tillgångar, som 

är särskilt uppräknade i lagen; återstående 10 procent kan placeras i 

vilka slags värdehandlingar som helst, dock inte i aktier. De värdehand

lingar som svarar mot dessa tillgångar skall förvaras i ett särskilt fack, som 

endast kan öppnas med två nycklar, varav ett ombud för inspektionen har 

den ena. Detta ombud har ansvar för att försäkringsfonden alltid helt 

motsvaras av sådana värdehandlingar som lagen anger. 

I det avseendet är sålunda allt väl beställt — om man bortser från pen

ningvärdesriskerna. Men även om många ekonomer tror, att inflationen 

framdeles blir svagare än den varit hittills under efterkrigstiden, kan man 

dock inte utan vidare bortse från sådana risker. Medvetandet om deras 

betydelse i sammanhanget har också ökat under senare år, till stor del 

till följd av debatten om pensionsfrågan. Det har medverkat till att spar-

försäkringar förlorat i betydelse, samtidigt som försäljningen av gruppliv

försäkring och individuell riskförsäkring kommit att svara för en avsevärt 

ökad del av det hela. Till följd därav har försäkringssparandet i vanliga 

livbolag inte alls stigit i takt med inkomsterna. Däremot har det ökat vä

sentligt i SPP, som 1958 svarade för nära två tredjedelar av det totala 

försäkringssparandet i livbolagen. Men till följd av ATP kan man nu 

förvänta, att detta nysparande i SPP åtminstone efter hand försvinner — 

varvid emellertid i gengäld en avsevärd kapitalbildning kommer till stånd 

inom ATP-systemet. Under alla förhållanden är det angeläget, att det om 

möjligt skapas bättre förutsättningar för det frivilliga livförsäkringssparan

de som kommer att bli kvar. Det är ett problem som delvis är mycket 

komplicerat och erbjuder betydande svårigheter. F ö berörs vissa andra 

viktiga sparformer av samma problem. Som alla vet ligger den enklaste 

och bästa lösningen i att penningvärdet hålls någorlunda stabilt. I första 

hand måste det därför gälla att tillvarata de möjligheter som under fred-
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liga förhållanden borde föreligga att genom samverkan mellan skilda par

ter nå resultat på den vägen. Det hindrar inte att även andra lösningar 

måste övervägas. Den utredning som arbetar med denna fråga om pen-

ningvärdessäkra placeringar har en både omfattande och besvärlig upp

gift, så mycket mer som ämnet till stor del kan ha betydelse för olika in

tressen på kapital- och lånemarknaden, inom näringslivet och på bostads

marknaden. Men det skulle vara välgörande om det trots svårigheterna 

ändå kunde lyckas att finna lösningar som inte innebär alltför stora kom

plikationer och som kan bli acceptabla för skilda parter och samtidigt 

någorlunda kan tillgodose åtminstone det väsentliga i det viktiga behov 

det här rör sig om. 

Skadeförsäkring 

I skadeförsäkring finns, med små undantag, ingen motsvarighet till de 
tekniska grunderna i livförsäkring och s k lång sjukförsäkring och inte 
heller någon motsvarighet till de för livförsäkring etc gällande reglerna 
om placeringen av tillgångar. Skälighetsprincipen gäller även här, men 
bestämmelserna är — utom i obligatorisk trafikförsäkring — avsevärt 
mer vaga än för livförsäkring. Ansvaret för skälighetsprincipens tillämp
ning läggs i första hand på vederbörande bolagsstyrelse och verkställande 
direktör, och inspektionens medverkan inskränker -sig tiH att den i efter
hand kan inhämta redogörelse för erfarenheterna av denna kontroll. 

Vid kontrollen av t ex kapitalplaceringarna får tillsynen sålunda utgå 
från mera allmänna regler, t ex att placeringarna skall tillgodose kraven 
på riskutjämning, att uppenbart osäkra placeringar skall undvikas etc. 
Vidare kontrolleras att återförsäkring tas i tillbörlig utsträckning och att 
återförsäkringskontrakten ger det skydd som är erforderligt. Vad skälig-
hetskontrollen beträffar begärs alltmer ingående analyser och uppgifter, 
som dock ännu så länge i stort sett är av relativt summarisk karaktär. En 
av svårigheterna ligger i att skadeförsäkringsbranscherna tillsammans om
fattar en oerhörd mängd av olika försäkringstyper, som gör det svårt att 
vinna en överblick. I sjö- och transportförsäkring, som har ett starkt in
slag av internationell konkurrens, är skälighetsprincipen f ö inte giltig. 
Särskilt inom transportförsäkring har under en stor del av efterkrigstiden 
höga överskott förekommit, men till följd av bl a den intensiva konkur
rensen, under vissa år dessutom på grund av kraftig anhopning av stora 
skador, har dessa överskott i stort sett väsentligt reducerats och inte säl
lan helt utplånats. 

I flera fall finns säkert utrymme för en mera intensiv skälighetskon-
troll. I vissa branscher, t ex individuell kort olycksfallsförsäkring, kan för
valtningskostnaderna svara för en betydande del av premierna. Summan 
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av dem för 30 bolag uppgick 1957 till 46 procent av premierna och över

steg något summan av skadeersättningar (44 procent). I flera fall var 

denna skillnad avsevärd. Även om det här ofta gäller småförsäkringar, så 

att även en hög förvaltningskostnadsprocent inte behöver väga så tungt 

när man räknar i kronor och ören, finns det dock anledning att bl a i 

sådana fall underkasta skäligheten en mer ingående granskning än vad 

inspektionens resurser hittills räckt till för. Emellertid kan man även på 

detta område spåra välgörande verkningar av konkurrensen. Det finns 

även s k kollektiv kort olycksfallsförsäkring. Även den drar i flertalet bo

lag, procentuellt sett, rätt höga förvaltningskostnader, men den ojämförligt 

större delen av affären ligger i ett bolag, som har stora kollektiv, och där 

är förvaltningskostnadsprocenten väsentligt mer begränsad (12 procent 

1957), dock kanske delvis därför att kollektiven själva svarar för en del 

av förvaltningsarbetet. 

Även på flera andra områden har konkurrensen haft många välgöran

de verkningar. Den har bl a lett till att brandförsäkringspremierna i vårt 

land i flera fall torde höra till de allra lägsta i världen. Den har också lett 

till att Sverige torde leda utvecklingen när det gäller övergång till mo

derna s k kombinationsförsäkringar, som på ett och samma försäkringsr 

brev inbegriper skydd mot brand, inbrott, vattenledningsskador, ansvars

skador etc. Detta innebär på många sätt en rationalisering, bl a därige

nom att hanteringskostnaderna för småförsäkringar för den stora allmän

heten begränsas i och med att de på detta sätt samlas i något större en

heter. Och det får kommas ihåg, att även om förvaltningskostnadsprocen

ten också i sådana fall inte sällan kan te sig hög, så betyder det dock i 

praktiken mindre när premien blir lägre. 

Givetvis finns också karteller, s k tarifföreningar. Men till stor del be

gränsas deras makt av att det finns konkurrensvilliga fristående företag. 

Dessutom tar även kartellföretagen flera värdefulla initiativ. Kartellerna 

gör dessutom ofta stor nytta genom att skapa en omfattande riskstatistik, 

som dock i regel inte hålls offentlig. F ö har försäkringsinspektionen i sin 

egenskap av monopolutredningsmyndighet enligt lagen om motverkande 

av skadlig konkurrensbegränsning möjlighet att utnyttja deras material 

för mera ingående studier och har dessutom enligt lagen om försäkrings

rörelse befogenhet att ingripa, om så skulle visa sig erforderligt. Härvidlag 

gäller dock i praktiken den viktiga begränsningen att inspektionen givetvis 

inte kan utföra ett analysarbete, som ställer krav på större resurser än vad 

verket har till förfogande. 

I fråga om trafikförsäkring har inspektionen, som sagt, vida större le

gala befogenheter att utöva skälighetskontroll än i fråga om andra skade

försäkringsbranscher. Eftersom det här dessutom gäller en obligatorisk 
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försäkring, har inspektionens skälighetsövervakning i skadeförsäkring ock

så till övervägande del koncentrerats till denna bransch. Vid det utred

ningsarbete som bolagen — till stor del samfällt — utför, innan en större 

premierevision företas, har det förfaringssättet tillämpats att inspektionen 

successivt hållits informerad om utredningsresultaten i den mån de blivit 

färdiga, så att inspektionens slutliga kontroll kan bli grundad på ingående 

kännedom om de sakliga förutsättningarna. Emellertid är det inte riktigt 

tillfredsställande att inspektionen inte samtidigt förmår utöva en rimlig 

kontroll också över premiesättningen i frivillig motorfordonsförsäkring. 

Ty dessa båda branscher har dock till stor del gemensamma omkostnader. 

När det gäller att hålla nere ersättningskostnaderna för vagnskador och 

bilförsäkringen överhuvud, kan också föreligga det problemet att bola

gen, på grund av konkurrensförhållanden sinsemellan, kan ha svårt att 

alltid hävda sina intressen gentemot bilbranschen. Ty bolagen känner sig 

ofta beroende av den bilförsäkringsförsäljning som — med hänsyn till 

allmänhetens bekvämlighet — drivs genom bilhandeln. Ett bolag som t ex 

vill pruta på en reparationsräkning kan, med rätt eller orätt, frukta att 

det skulle leda till att andra bolag i stället rekommenderas i denna för

säkringsförsäljning. 

Några framtidsperspektiv 

Till följd av den snabba rationalisering som förekommit och fortfarande 
förekommer står svensk enskild försäkringsverksamhet i flera avseenden 
väl rustad när det gäller fortsatt anpassning till näringslivets och allmän
hetens krav. Den kommer bl a säkert att visa sig ha förmåga att tillgodo
se de behov av kompletteringsförsäkringar av olika slag, som kommer att 
föreligga på liv- och pensionsförsäkringsområdet även efter tillkomsten 
av ATP. 

De förbättringsbehov som finns kvar har till stor del beaktats genom ut
redningar som är i gång dels inom branschen och dels i offentliga kom
mittéer. Av stort värde är t ex den översyn av lagstiftningen rörande stif
telser som pågår; även om pensionsstiftelserna kommer att få minskad be
tydelse efter ATP är dock en förbättring i stiftelseinstitutets legala grund
valar ofrånkomlig. Ett av de utredningsbehov som ännu inte tillgodosetts 
gäller lagen om understödsföreningar. Även på detta område är försäk
ringsinspektionen numera tillsynsmyndighet. Den erfarenhet vi erhållit 
stöder kravet på att det också i detta fall krävs ändrade legala förutsätt
ningar. När det gäller vissa små understödsföreningar som ger små för
måner och som inte vänder sig till allmänheten kan man rent av ifråga
sätta om de alls behöver stå under speciell lagreglering och tillsyn. I and
ra fall är däremot en förbättrad reglering erforderlig; den nuvarande la-
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gen har t ex inte stadfäst någon skälighetsprincip för understödsför

eningarnas del, och detta ter sig numera inte riktigt tillfredsställande. Det 

kan t o m övervägas om det inte borde bli en gemensam lagstiftning för 

sådana försäkringsbolag och understödsföreningar (exkl arbetslöshetskas

sor) som behöver närmare regleras; själva benämningen understödsför

ening, som är missvisande, kunde i det sammanhanget också utmönstras. 

Vad gäller det omfattande förslag till ändringar i lagen om försäkrings

rörelse, som nyligen framlagts av en särskild utredning, är tiden ännu inte 

inne att ta någon närmare ställning. Som redan framgått av det föregå

ende, är det dock tämligen givet att skälighetskontrollen i skadeförsäkring 

i flera fall behöver bli mera omfattande. Det skulle bl a också vara önsk

värt att inspektionen i vissa avseenden kunde göra väsentligt mer än som 

hittills skett när det gäller konsumentupplysning. Emellertid blir man 

tvungen att härvidlag inte ställa anspråken alltför högt i början. Det gäl

ler att gå fram steg för steg. På detta stora, komplicerade och dessutom 

olikformade fält krävs det oerhört mycket arbete, innan ens de för all

mänheten allra viktigaste områdena kunnat täckas av en upplysning som 

blir sakligt invändningsfri och samtidigt inte är så kringgärdad med tek

niska reservationer att den blir intetsägande för allmänheten utan tvärt

om kan ge någon verklig ledning. 

I betänkandet har dessutom framlagts förslag till andra omfattande ar

betsuppgifter för inspektionen — förslag som det kanske helt eller delvis 

kan ligga något i men som här inte närmare skall värderas. Detta kan 

emellertid sägas redan nu: inspektionen kommer inte att kunna åta sig 

ett väsentligt ökat ansvar utan att erhålla däremot svarande personalre

surser. Denna praktiskt viktiga sida av problemet har utredningen knap

past behandlat. 

Försäkringstagarnas inflytande i försäkringsföretagen 

Av intresse är bl a också de förslag rörande försäkringstagarrepresenta-

tionen som framlagts av utredningen. Den frågan är utomordentligt vik

tig. Den är också svår. Åtminstone hittills har det varit ogörligt att hos 

konsumenterna av privat försäkring utveckla något allmänt aktivt in

tresse för att göra inflytande gällande. I en del försäkringsbolag före

ligger dock ett indirekt försäkringstagarinflytande så tillvida att före

tagen är anknutna till folkrörelser av olika slag. Även i en del andra 

fall har ibland, inte alldeles utan framgång, försök gjorts att aktivera 

försäkringstagarintresset. I mindre lokala bolag kan detta intresse inte 

sällan ha större möjligheter att göra sig gällande än eljest. Men om svå

righeterna ofta är stora, hindrar det inte att alla uppslag som kan ge 

hopp om en mera allmän förbättring bör omsorgsfullt prövas. 
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Frivillig livförsäkring och statliga pensioner — 
ett anpassningsproblem 

AV FÖRSÄKRINGSDIREKTÖR NILS NATT OCH DAG 

När den svenska livförsäkringsrörelsen var ungefär 50 år gammal kom 

den första lagen om folkpension. En och annan spådde då att livförsäk

ringsbolagen snart skulle ha spelat ut sin roll. Utvecklingen under rörel

sens andra halvsekel har kommit den spådomen på skam. 

Men, frågar någon, vad händer nu? Under de senaste 50 åren har 

samhällets välfärdsanordningar undan för undan utbyggts. Har inte des

sa anordningar nu nått fullkomligheten? Skänker inte folkpension och 

ATP oss all den ekonomiska trygghet, vi behöver i fråga om ålderdoms

skydd och efterlevandeskydd? 

Med andra ord. Vilka uppgifter har livförsäkringsbolagen och deras 

fältmän att fylla i fortsättningen? 

Ja, i själva verket förhåller det sig så, att vissa krafter som under 50-

talet varit i rörelse inom samhällsekonomin kommit att starkt påverka liv

försäkringsbolagens försäljningsinriktning. Av dessa krafter är det allmän

na obligatoriska försäkringsskyddets utbyggnad endast en. 

Jag väljer därför att försöka besvara den uppställda frågan genom att 

ge en liten antydan om strukturförändringen och dess orsaker. 

Riskförsäkringens genombrott 

Vid tidpunkten för den s k »engångsinflationen» (1951) hade svensk 

livförsäkring i rappet 100 år på nacken. Genom ett metodiskt och vittut-

grenat försäljningsarbete hade man fått försäkringstanken att på allvar 

slå rot hos det svenska folket. 1948 hade individualförsäkringens målsmän 

funnit tiden mogen att introducera grupplivförsäkring på den svenska 

marknaden. 

I början av 1950-talet kom denna verksamhet i gång på allvar. Indi-

vidualförsäkringen hade banat väg åt försäkringstanken men samtidigt 

växte misstron mot penningvärdet. Marknaden blev mottaglig för rena 

riskförsäkringar. 

Under krigsåren och åren närmast därefter hade en markant nedgång 
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i dödligheten bland de försäkrade kunnat konstateras. Denna utveckling 

ledde till att livförsäkringsbolagen i mitten av 50-talet kunde sänka risk

premierna för dödsfallsförsäkringar tämligen radikalt. Helt naturligt ver

kade denna premiesänkning och den tilltagande misstron mot penning

värdet i samma riktning. Tidigare hade livbolagen nästan uteslutande sålt 

försäkringar, som utöver dödsfallsskyddet inrymde ett betydande mått av 

sparande. F r o m hösten 1955 blev emellertid de renodlade individuella 

riskförsäkringarna en mycket stor artikel. Jämsides expanderade grupp

livförsäkringen mycket kraftigt. 

ATP gör entré — folkpensionen förstärks 

I mitten av 50-talet vid tidpunkten för de enskilda och de kollektiva 

renodlade riskförsäkringarnas genombrott började frågan om obligatorisk, 

allmän tjänstepension att på allvar tas upp till debatt. 

Den 1 januari 1960 trädde så lagen om allmän tilläggspension i kraft. 

Under de två första åren av sin tillvaro ger dock denna allmänna försäk

ring praktiskt taget inte något skydd alls, och den hinner bli tre år gam

mal, innan några försäkringsbelopp kommer till utbetalning. 

Bottenskyddet utgörs emellertid inte av ATP utan av folkpensionen. År 

1957 fattade riksdagen principbeslut om successiva förbättringar av detta 

grundläggande allmänna försäkringsskydd. Enligt principbeslutet kan ut

byggnaden ske successivt men skall vara fullbordad senast den 1 juli 1968. 

Hur milstolparna utefter vägen mot detta mål kommer att se ut och när 

de kommer att resas, vet vi ännu inte. Politiska kannstöperier och stats

finansiella hänsyn blandar sig nämligen i leken. Att spå är under sådana 

förhållanden en ofruktbar uppgift. 

Härtill kommer att även reglerna för ATP kan komma att något juste

ras före den 1 januari 1963. 

Individuell försäkring och kollektiv försäkring 

Det är naturligt om många människor under den omställningsperiod vi 

nu upplever blir lätt förvirrade, när de börjar fundera över vilka privata 

livförsäkringar de — nu och framdeles — behöver vid sidan av de obliga

toriska. Livförsäkringsbolagens fältmän — både yrkesmän och fritidsom

bud — möter här många frågor, som det inte alltid är lätt att restlöst be

svara eller utreda. 

För att komma till rätta med anpassningsproblemet måste man först 

göra klart för sig skillnaden mellan individuell och kollektiv försäkring. 
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Vid individuell försäkring ansluter man individ efter individ till ett 

stort riskkollektiv och ser till att var och en får den försäkring han vill ha. 

Vid kollektiv försäkring ansluter man en hel grupp av individer på en 

gång och gruppens medlemmar får sina försäkringar utformade efter ett 

visst för kollektivet uppställt mönster. Ju större antal individer ett kollek

tivt försäkringsarrangemang omfattar, desto större blir behovet av indivi

duella tilläggsförsäkringar för kollektivets medlemmar. Det är lätt att be

lysa detta. 

En och samma pensionsålder inte lämplig för alla 

En firma tecknar en kollektiv pensionsförsäkring för sina anställda. När 

avtalet upprättas diskuterar man bl a vilken pensionsålder som är den 

lämpliga med hänsyn till arten av det arbete de anställda har att utföra. 

Är gruppen inte enhetlig i detta avseende kan i regel behovet av differens 

tillgodoses genom att man tillämpar två pensionsåldrar och grupperar de 

anställda kring dessa. 

När man nu genom ATP sammanför mängder av små försäkringskollek

tiv till ett enda jättestort sådant, blir önskemålen i fråga om pensionsålder 

så mångskiftande att de individuella anspråken måste lämnas åt sidan. Den 

naturliga lösningen blir då att man väljer en pensionsålder som inte är 

för låg för någon. De som finner den fastställda pensionsåldern för hög 

hänvisas till att på egen hand ordna med tidigare pension. 

Visserligen medger lagen om allmän tjänstepension att den försäkrade 

tar ut sin pension några år i förtid, men det står dock fast att sänkt pen

sionsålder kan vinnas endast till priset av sänkt pension. Alternativet höjd 

pensionsavgift och obeskuren pension vid tidigare ålder står inte öppen. 

Här föreligger alltså ett klart korrigeringsbehov som kan lösas genom 

tilläggsförsäkring. Naturligtvis kan sådan tilläggsförsäkring ordnas för en 

grupp av individer — t ex anställda inom ett företag — genom ett kollek

tivt, frivilligt försäkringsarrangemang. Andra gånger står emellertid inte 

en sådan lösning till buds. Då måste enskild, frivillig försäkring tillgripas. 

Kapitalunderstöd genom sparbetonade livförsäkringar 

I många frivilliga tjänstepensionsförsäkringar ingår s k kapitalunderstöd. 

Detta innebär att ett visst antal tusen kronor utbetalas, när den försäk

rade går i pension. Vid dödsfall därefter utbetalas ytterligare ett belopp, 

i regel lika stort som det förra. Vid dödsfall före pensionsåldern utbetalas 

ett belopp lika med summan av de båda föregående. 

Vid övergång till det stora folkkollektivet faller denna förmån bort. Den 
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som så önskar kan emellertid reparera skadan med hjälp av individuella 

livförsäkringar. 

Om vi ett ögonblick stannar inför dessa kapitalunderstöd finner vi att 

de försäkringar, som ger nyss beskrivna förmåner, i själva verket garan

terar att en viss summa pengar alltid kommer till utbetalning. Frågan 

är bara när. En sådan försäkring måste vara uppbyggd som en kombina

tion av riskförsäkring och sparande. Med en något förenklad beskrivning 

kan man kalla arrangemanget för en försäkrad sparplan. En person t ex 

35 år gammal beslutar sig för att spara 10 000 kronor till dess han blir 

65 år. Försäkringsbolaget hjälper honom då att lägga upp en sådan spar

plan. Det innebär att han varje år inbetalar en sparpremie, som upp

samlas på hans konto för att efter 30 år med ränta på ränta ha vuxit till 

minst 10 000 kronor. Utöver sparpremien får försäkringstagaren erlägga 

en riskpremie, som berättigar hans efterlevande att utfå 10 000 kronor, om 

han avlider innan han hinner fullfölja sparplanen. 

Försäkringar av här antydd och liknande konstruktion svarade som jag 

inledningsvis framhållit fram till hösten 1955 för den alldeles övervägan

de delen av livförsäkringsbolagens bestånd och nyförsäljning. (Konstruk

tionen behöver i princip inte påverkas av om försäkringen är en kapital

försäkring, där försäkringssumman utbetalas på en gång, eller en pen

sionsförsäkring, där den fördelas på rater.) 

Fifty — fifty 

Nyss framhölls att renodlade riskförsäkringar började säljas i större om

fattning fr o m hösten 1955. Med renodlad riskförsäkring förstår vi en 

försäkring, som t ex ger 10 000 kronor åt de efterlevande, om den för

säkrade avlider före 65 år. Uppnår den försäkrade 65 år träder försäk

ringen ur kraft utan att någon utbetalning sker. 

Under femårsperioden 1955—1959 sålde de svenska livförsäkringsbola

gen exklusive SPP — som ju arbetar uteslutande med kollektiv tjänstepen

sionsförsäkring — försäkringsskydd för ungefär 2 miljarder kronor per år. 

Av detta belopp faller numera ungefär hälften på de sparbetonade för

säkringarna och hälften på de renodlade riskförsäkringarna. 

Det är alltså fullt motiverat att här tala om en strukturförändring. Den 

uppfattning som man på sina håll synes ha, att de sparbetonade försäk

ringarnas tid skulle vara förbi, är emellertid helt felaktig. 

Spara eller inte spara 

Det skadar kanske inte att i diskussionen kring nominalsparande kontra 

realsparande komma ihåg, att all sparverksamhet medför risk för förlus-
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ter. Sparar jag i pengar kan pengarna sjunka i värde. Sparar jag i fast 

egendom kan värdet av den egendom jag förvärvat minska. 

Samtidigt som man alltså måste ha klart för sig att sparande alltid in

nebär förlustrisker, måste man emellertid ha lika klart för sig att urakt

låtenhet att spara innebär ännu större risker. Dessa risker heter bl a: 

sänkt standard 

ofrihet i ekonomiskt avseende 

umbäranden för efterlevande 

starkt försämrade framtidsutsikter för de barn man satt till världen och 

därmed har ansvar för. 

När man talar vitt och brett om risken för penningvärdets försämring 

och hur lönlöst det därför är att spara glömmer man ofta bort en mycket 

viktig synpunkt. Som en allmän regel gäller ju, att de pengar som ligger 

på toppen av våra inkomster går till förvärv av mindre viktiga varor eller 

tjänster. Beskär man dessa överflödsutgifter till förmån för sparande trans

formerar man pengar, som eljest skulle ha förbrukats på överflödsutgifter, 

till pengar, som senare kan tas i anspråk för nödvändighetsutgifter. Med 

andra ord: man glömmer så lätt bort att åldringar och änkor kan räkna 

med en subjektivt sett stark stegring av penningvärdet, som i högsta grad 

motsvarar en objektivt sett inträdd försämring i penningens köpkraft. Ett 

sådant konstaterande minskar naturligtvis inte värdeförsäkringsfrågans 

angelägenhetsgrad. 

Livförsäkringssparandet har många fördelar 

Vad det i livförsäkring ingående sparmomentet beträffar kan detta jäm

ställas med t ex banksparande och förvärv av obligationer, om man vid 

bedömandet av sparformens lämplighet övervägande tar hänsyn till de 

med nedgången i penningvärdet förknippade riskerna. Det är emellertid 

lätt att räkna upp många och betydelsefulla fördelar, som är alldeles spe

ciella för livförsäkringssparandet: 

1. Den som tecknar en livförsäkring bestämmer sig för ett långfristigt 

och regelbundet sparande. De pengar som genom livförsäkringen undan

läggs tas i regel inte i anspråk vid första bästa påfrestning eller vid en 

hastigt påkommen lust till förvärv av någon vara, som är för dyrbar för 

den löpande budgeten men icke strängt nödvändig. 

2. För livförsäkringssparandet gäller i särskilt hög grad att sparinsatser-

na (premierna) tas från inkomstens topp och att det hopsparade kapi

talet (försäkringssumman) finansierar inköp av nödvändighetsvaror. 

3. Försäkringssumman är i regel utmätningsfri såväl under löpande 

försäkringstid som vid utbetalning på grund av dödsfall. 
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4. Försäkringssparandet gynnas i beskattningshänseende. 

5. Försäkringen kan arrangeras så — och gör det nästan alltid — att 

sparplanen fullföljs utan att några premier behöver erläggas, om den för

säkrade blir långvarigt arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycks

fall. 

6. Först och sist. Sparmålet är uppnått när den försäkrade avlider, hur 
tidigt detta än sker. 

De fria företagarna och ATP 

Låt oss efter resonemanget om försäkring och sparande komma tillbaka 

till det stora ATP-kollektivet. 

Detta skär alla fria företagare över en kam och tillerkänner dem alla 

väsentligt lägre pensioner än en löntagare i motsvarande inkomstläge. 

Varför? Jo, helt enkelt därför, att man utgår ifrån att en betydande del 

av den fria företagarens inkomst är avkastning av kapital, och enligt la

gen är sådan inkomst inte pensionsgrundande. Många företagare tjänar 

emellertid sina pengar nästan helt genom arbete. För alla i denna belä

genhet är det naturligt att genom enskilda försäkringar bringa sina pen

sionsförmåner i nivå med dem som gäller för löntagare med motsvarande 

inkomster. 

I sammanhanget bör påpekas att en fri företagare själv ofta förväxlar 

begreppen inkomst av kapital och inkomst av arbete. Inte sällan anser t ex 

en företagare att han har en mycket hög avkastning på det kapital han 

investerar i sin rörelse men erkänner samtidigt villigt att denna avkast

ning skulle sjunka till ett minimum, om han själv inte vore verksam i rö

relsen. Vad är då den höga avkastningen annat än inkomst av arbete? 

Barnen och de statliga pensionsförmånerna 

Genom ATP får ett barn pension fram till 19 års ålder, om försörjaren 

dör dessförinnan. Motsvarande förmån i anslutning till folkpensionen pla

neras utgå till dess barnet fyller 16 år. Ett sådant skydd kan vara någor

lunda tillfredsställande för barn som går tidigt ut i förvärvslivet, men inte 

för barn som studerar fram till 25 års ålder eller därutöver. Lagen gör 

ingen åtskillnad. Föräldrar, som räknar med att deras barn skall studera, 

behöver därför gardera barnen med hjälp av enskilda försäkringar. 

Två inskränkningar 

Den allmänna tilläggspensionen växer successivt fram under en tid av 20 

år, och den ger ingen pension på inkomst över 30 000 kronor i 1957 års 
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penningvärde. Både övergångsåldrarna och inkomsttaket gör att många 
måste anlita den individuella livförsäkringen för att få ett tillfredsstäl
lande skydd. 

Kollektiv försäkring ger grundskyddet 

Det är en naturlig ordning, att en enskild individ som är ansluten till en 

kollektiv försäkring genom denna erhåller ett grundläggande skydd och 

att han med hjälp av individuell försäkring gör skyddet fullständigt. När 

man alltså från enskild försäkrings sida talar om det kompletteringsbehov, 

som finns i anslutning till folkpension och ATP, innebär detta inte att 

man söker påvisa några brister i det statliga, kollektiva försäkringssyste

met. 

Det förhåller sig i stället så, att varje kollektivt system ofrånkomligt 

måste arbeta med ett starkt standardiserat skyddsprogram och därför all

tid lämnar avsevärt utrymme för individuella påbyggnader. — Ju större 

kollektivet är, desto hårdare blir standardiseringen och desto betydelse

fullare därmed den individuella försäkringens uppgift. 

Försäkringsmannen utreder — kunden bestämmer 

Av det som här anförts torde framgå, att livförsäkringsbolagens fältmän 

av alla grader mer än någonsin har en viktig rådgivande uppgift att fylla 

gent emot den försäkringsbehövande allmänheten. 

I dagens läge händer det naturligtvis, att livförsäkringsmannen möter 

personer, som tror sig vara försäkrade till »fulla värdet» genom ATP och 

folkpension. En behovsprövning klargör emellertid nästan alltid, att så 

ingalunda är fallet. 

Livförsäkringsmannens uppgift är naturligtvis att utreda objektivt. Det 

blir sedan klientens sak att ta ställning till i vilket eller vilka avseenden 

han önskar en påbyggnad av de garantier de statliga försäkringarna ger 

honom. 

Gruppliv- och enskild försäkring behövs båda 

I dag säljer, såsom tidigare framhållits, livförsäkringsbolagens fältmän 
både sparbetonade försäkringar och rena riskförsäkringar — ungefär hälf
ten av vardera. Därtill svarar de i betydande utsträckning för gruppliv
försäkringens frammarsch. Emellanåt möter man den uppfattningen att 
de som genom sina arbetsgivare eller annorledes blivit delaktiga av grupp
livförsäkring inte längre är i behov av enskilda livförsäkringar. Sanning
en är emellertid nästan alltid den, att både grupplivförsäkring och indi
viduell försäkring behövs, om utfyllnaden av de statliga pensionerna skall 
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bli tillräcklig. Bl a måste m a n komma ihåg at t en grupplivförsäkring 

upphör , nä r den anställde går i pension. H ä r a v följer bl a, at t en grupp

livförsäkring aldrig kan ersätta en sparbetonad individuell livförsäkring. 

Fem punkter att minnas 

1. För dagen ger A T P inte något skydd alls. 

2. De som är födda 1913 eller tidigare kommer inte i å tnjutande av A T P 

i full utsträckning. 

3. Folkpensionsförmånerna blir inte slutgiltigt utbyggda förrän 1/7 1968. 

4. Alla kollektiva försäkringsarrangemang, såväl de statliga, t ex A T P , 

som de privata, t ex grupplivförsäkring, måste utformas efter gene

rella regler. 

Därför har så gott som varje individ inom kollektivet önskemål som 

inte blivit uppfyllda genom den kollektiva försäkringen. Dessa önskemål 

kan nästan alltid tillgodoses med hjälp av enskild, frivillig livförsäkring. 

5. Livförsäkringsbolagens fältmän står till den svenska allmänhetens 

tjänst för vägledning i livförsäkringsfrågor. Det är klokt at t utnyttja 

den sakkunskapen inför ställningstaganden av olika slag. 

Försäkringsbolagens upplysningstjänst 
har i dagarna färdigställt en stillfilm 
över försäkringsbolagens roll som lån
givare. »Till dubbel nytta» heter still
filmen, ur vilken här återgivna bil
der och textavsnitt är hämtade. Den 
är främst avsedd för visning i skolor 
och läroanstalter men kan även vi
sas inför en bred publik som infor
mation om en av försäkringsföreta
gens samhällsuppgifter. 

Försäkringspengar skall ge oss 
pengar — när vi bäst behöver dem. 
Det är en sida av saken. Den andra 
är att de stora kapital som kommer 
in till försäkringsbolagen i form av 
premier skall förvaltas. Överallt där 
kapital kan sättas in för att skapa 
trygghet och välstånd, där har för
säkringsbolagen en uppgift a t t fyl
la. Det gäller bl a där det skall 
byggas upp, hållas igång och för
nyas — inte bara bostäder och kon
tor utan också fabriker, kraftverk, 
fritidslokaler för at t stärka och be
vara människors hälsa och välbefin
nande, lekskolor och ungdomsgårdar 
för barnens fostran, moderna och 
ändamålsenliga skolor m m. 

Av försäkringstagarnas samlade sparkapital är 35 % utlånade 
till stat och kommun med säkerhet i obligationer och andra 
värdehandlingar. 

5 % disponeras för utlåning till försäkringstagarna själva. För
säkringstagarnas pengar bygger upp och ökar vår levnads
standard och vår trygghet. 



Livförsäkringssparandet och penningvärdet 

AV FÖRSÄKRINGSDIREKTÖR INGVAR LAURIN 

Vad betyder försämringen av penningvärdet — stegringen av den all

männa prisnivån — för livförsäkringsspararen? Den betyder precis det

samma som för en person, som sparar regelbundet på bank eller sparbank. 

För var och en, som sparar »i pengar», betyder en försämring av penning

värdet detsamma som en n e g a t i v r ä n t a . Om ett sparkonto under 

ett år tillförts 4,5 % ränta och konsumentprisindex stigit med 2 %, blir 

resultatet från spararens synpunkt ungefär detsamma som om räntan va

rit 4,5 — 2 = 2,5 °/o och penningvärdet konstant. Vi inser detta om vi 

betraktar ett sparkonto, som vid årets början uppgick till 1 000 kr och så

lunda (bortsett från årets insättningar och uttag) vid årets slut till 1 045 

kr. För sistnämnda belopp kan kontoinnehavaren inte köpa 4,5 % mer än 

för de 1 000 kr, han hade vid årets början. Varje krona ger honom ju vid 

årets slut endast 1 : 1,02 = ca 98 % av den köpkraft, kronan hade vid 

årets början, och de 1 045 kronorna vid årets slut ger honom sålunda 

samma köpkraft som 1 045 : 1,02 = ca 1 025 kr skulle ha givit honom 

vid årets början. Den »reala räntan» är med andra ord ca 2,5 %. Tar vi 

in beskattningen i bilden, blir utbytet sämre, ty staten utgår från att en 

krona är en krona och beskattar sålunda inte 25 utan 45 kr som kapital

avkastning. (Vi bortser i det följande från skatten.) 

Det bör uppmärksammas, att penningvärdeförsämringens skadliga in

flytande på penningsparandets lönsamhet e n d a s t består i detta, att 

inflationen verkar som en negativ ränta. Detta bör framhållas, ty i debat

ten uppträder inte sällan överdrivna föreställningar om livförsäkringsta

garnas inflationsförluster. Man säger t ex att en person, som år 1930 tog 

en livförsäkring på 10 000 kr med årlig premie och lyfter försäkringssum

man år 1960, genom inflationen berövats två tredjedelar av de premier, 

som han under årens lopp inbetalat. Härvid utgår man från att penning

värdet år 1960 är ungefär en tredjedel av penningvärdet år 1930. Men 

man förbiser: 1) att premien inte i sin helhet går till sparande utan delvis 

till risktäckning, och för denna senare del, riskpremien, får försäkrings

tagaren motprestation i form av försäkringsskydd s a m t i d i g t som risk

premien betalas — här kan några inflationsförluster sålunda inte upp

komma, 2) att den del av premien som sparas, sparpremien, har betalats 

in successivt under de 30 åren och sålunda ingalunda enbart eller ens över-
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vägande i 1930 års penningvärde. Dessutom förbiser man att det utfal

lande försäkringsbeloppet inte är 10 000 utan kanske 12 000 kr tack vare 

återbäringen, och återbäringen härrör till betydande del från överränta, 

som ju direkt har motverkat penningvärdeförsämringens negativa ränta. 

Sanningen är emellertid allvarlig nog, i synnerhet som inflationen vissa 

år i början av 1950-talet var så kraftig att den negativa inflationsräntan 

var, absolut taget, större än den synliga räntan i pengar. Livbolagen gav 

i en skrivelse till regeringen år 1952 uttryck för sina allvarliga farhågor 

om inflationens hämmande inverkan på det långsiktiga sparandet — far

hågor som (såsom nedan påvisas) bekräftats av den faktiska utveckling

en. Vid den tiden höll statsmakterna ju ännu fast vid den olycksaliga låg

räntepolitiken, som medförde att sparandets avkastning pressades ned 

både synligt, nämligen genom att räntan hölls nere med artificiella medel, 

och osynligt, nämligen genom penningvärdets fall, vilket just till följd av 

lågräntepolitiken blev starkare än det eljest skulle ha blivit. Under några 

år var penningsparandets reala avkastning, »realräntan», sålunda negativ. 

Sedermera blev det emellertid betydligt bättre, och sedan två år tillbaka 

har spararna åtnjutit både en hög penningränta och ett nästan fast pen

ningvärde, om vi (såsom skäligt är) bortser från den prisstegring, som in

trädde i början av 1960 i omsens spår. 

Trots den gynnsamma utvecklingen på sista tiden hyser allmänheten 

otvivelaktigt starka tvivel om penningvärdets framtid. Om det är någon

ting som den mångåriga debatten i pensionsfrågan lärt svenska folket, så 

är det att tänka i »realer» i stället för i kronor. Såsom den förnämsta 

egenskapen hos den nya allmänna tilläggspensioneringen (ATP) har näm

ligen pensionernas utlovade värdebeständighet framhållits. Allmänhetens 

bristande förtroende för kronan har bl a tagit sig uttryck i ett minskat till

flöde av nytt livförsäkringssparande: nyteckningen av livförsäkringar är 

visserligen alltjämt mycket livlig, men de nya försäkringarna innehåller i 

allmänhet ett svagare sparmoment än som var vanligt ännu i mitten av 

1950-talet. 

Livförsäkringsbolagen har länge ägnat frågan om skydd av livförsäk

ringstagarnas sparmedel mot inflationsförluster stor uppmärksamhet. Så 

småningom mognade övertygelsen, att det långsiktiga sparandets beroende 

av penningvärdet måste brytas genom införande av värdefasta former för 

kapitalplacering. Sitt officiella uttryck fick livbolagens uppfattning i en 

skrivelse till regeringen den 20 maj 1959, några dagar efter riksdagens 

beslut i ATP-frågan. I denna skrivelse yrkades på skyndsam utredning av 

frågan om värdesäkring av långsiktigt sparande. Några dagar senare biföll 

riksdagen enhälligt några motioner med samma syfte, och i oktober 
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1959 tillkallade finansministern ett antal sakkunniga, värdesäkringskom-

mittén, med landshövding Per Eckerberg som ordförande, för att utreda 

frågan. Bland de sakkunniga (som enbart består av icke-riksdagsmän) in

går en representant för livförsäkringsverksamheten. 

Livbolagens intresse för värdesäkra låneformer, »reallån» — d v s låne

former, där kapitalets eller räntans storlek regleras av något prisindex — 

bottnar i två motiv, som logiskt bör hållas isär: 

1) realräntan på penninglån, »nominallån», kan på grund av då och 

då insättande penningvärdeförsämring bli alltför 1 å g, 

2) realräntan på penninglån är o s ä k e r . 

Den första punkten innebär inte en spekulation i att införandet av vär

desäkra låneformer kommer att medföra en stegring av långivarnas (liv

försäkringsbolagens, d v s ytterst livförsäkringstagarnas) ränteintäkter. 

M a n måste nämligen räkna med att den avtalade realräntan på ett real

lån kommer att vara lägre än nominalräntan på ett motsvarande nomi

nallån, därför att folk anser att en försämring av penningvärdet är mera 

sannolik än en förbättring. O m penningvärdet sedan i själva verket sta

biliseras eller sjunker långsammare än som motsvarar skillnaden mellan 

»nominallåneränta» och »reallåneränta», kommer ränteintäkterna att bli 

lägre än om pengarna hade placerats i nominallån. Endast om penning

värdet faller snabbare än nyss sagts ger reallån högre ränteintäkt åt lån

givaren än likvärdiga nominallån. Värdesäkra placeringar kan sålunda 

under långa perioder ge lägre avkastning än placeringar i penningford

ringar, men de är skyddade mot förluster vid ev kommande inflations

vågor. 

Därmed har vi kommit in på det andra motivet. Önskan om värdefas

ta låneformer bottnar inte i någon spekulation utan i motsatsen, i strävan 

efter t r y g g h e t för spararna — trygghet mot oberäkneliga penning

värdeförluster. Försäkringens idé är trygghet, och nu begär livbolagen att 

kunna erbjuda sina försäkringstagare trygghet mot en risk, som bolagen 

inte kan betvinga genom försäkringsmässiga anordningar. De gör det i 

medvetande om att trygghet är värd ett visst pris, och vad man är be

redd att satsa är en del av den nuvarande avkastningen på nominalpla-

ceringar. De gör det också i förvissning om att de härmed företräder en 

stark opinion bland försäkringstagarna: gärna en något lägre ränta än 

den nuvarande om vi får garanti för att denna ränta blir en realitet även 

om penningvärdet sviktar. 

Vi har svårt att tro annat än att staten efter utredningens avslutande 

skall vara villig att såsom låntagare tillmötesgå en så rimlig önskan från 

spararnas sida. 
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Hur placeras försäkringstagarnas pengar? 

AV KAMRER BENGT NYBERG 

Det totala nettosparandet i vårt land under de senaste åren kan enligt 

Konjunkturinstitutets beräkningar uppskattas till i runt tal 7 miljarder 

kronor årligen. Av detta belopp avser 4 1 / 2 miljarder företagssparande 

och 2 1/2 miljarder personligt sparande. Något offentligt nettosparande 

har inte ägt rum under de senaste åren. Sparandet hos livförsäkringsbo

lagen utgjorde 1959 ca 1 miljard kronor, varav SPP svarade för drygt 

60 %. Livförsäkringssparandet representerade alltså ungefär 15 % av det 

totala nettosparandet och 40 % av det personliga sparandet. Livförsäk

ringssparandet har här definierats som skillnaden mellan å ena sidan in

betalda premier och kapitalavkastning och å andra sidan utbetalningar 

för försäkringsfall, återbäring, förvaltningskostnader, skatter m m. Sak

bolagens fondökning kan för 1959 uppskattas till 150 å 200 miljoner 

kronor. 

Placeringsreglerna 

Livförsäkringsbolagen placerar försäkringstagarnas medel till den högsta 

ränta, som är förenlig med kravet på betryggande säkerhet. I försäkrings

lagen finns detaljerade regler för dessa sparmedels placering. Sålunda 

skall medel motsvarande livförsäkringsfonden, d v s de medel, som upp

samlats för kommande utbetalningar av försäkringsbeloppen, placeras i 

statens, hypoteksinrättningars, kommuners och industriföretags obligatio

ner, reverslån till kommuner, inteckningslån inom två tredjedelar av taxe

ringsvärdet, livförsäkringslån, banktillgodohavanden samt vissa andra 

med de här nämnda jämförliga placeringar. En tiondel av fonden får 

emellertid placeras fritt i andra slag av värdehandlingar än de här upp

räknade, t ex i inteckningslån över två tredjedelar av taxeringsvärdet och 

förlagsbevis, dock inte i aktier. Egna fastigheter behandlas i detta avse

ende på samma sätt som inteckningslån. De mot livförsäkringsfonden sva

rande tillgångarna är pantförskrivna till förmån för livförsäkringstagarna 

och deponerade under försäkringsinspektionens kontroll. Medel motsva

rande övriga s k fria fonder, d v s vissa konsoliderings- och återbärings

fonder, får däremot placeras helt fritt, alltså även i aktier. Dessa fria fon-
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der utgör ca 10 % av samtliga fonder. Möjligheterna att köpa aktier är 

således relativt begränsade, medan fastigheter kan förvärvas i avsevärt 

större omfattning. 

Med nuvarande struktur på kapitalmarknaden innebär försäkringsla

gens placeringsbestämmelser, att den övervägande delen av livbolagens 

medel måste placeras i nominaltillgångar. Värdefasta obligationer och 

lån finns inte i vårt land bortsett från några enstaka fall. Placeringsreg

lerna har som underförstådd förutsättning, att penningvärdet skall vara 

stabilt i framtiden. Det bör i detta sammanhang påpekas, att livbolagens 

samtliga tillgångar utom i förekommande fall aktiekapitalen, som uppgår 

till helt obetydliga belopp och för vilka utdelningen är starkt begränsad, 

tillhör försäkringstagarna. 

Sakförsäkringsbolagens fonder består av eget kapital samt avsättningar 

för premier belöpande på nästföljande år och oreglerade skador. Här sker 

ingen uppsamling av sparmedel för försäkringstagarna, varför sakbola

gens medel praktiskt taget i sin helhet får placeras fritt. Denna möjlighet 

att placera i aktier kan emellertid ej utnyttjas i särskilt hög grad, då en 

stor del av tillgångarna av likviditetsskäl måste hållas i banktillgodoha

vanden och obligationer. Vidare bör inköpta aktier alltid skrivas ned till 

betryggande värden, vilket förutsätter, att vinstmedel står till förfogande 

för detta ändamål. 

Under de senaste åren har emellertid livbolagen vid sidan av försäk

ringslagens regler även varit bundna av vissa direktiv från riksbanken. 

Sålunda träffade banken 1952 som ett led i den ekonomiska politiken en 

överenskommelse med livbolagen, enligt vilken huvuddelen av livförsäk

ringsfondens ökning skulle placeras i statens och hypoteksinrättningars 

obligationer samt inteckningslån i nya bostadsfastigheter. På detta sätt 

skulle emissionerna av statsobligationer och finansierandet av bostadsbyg

gandet underlättas. Detta innebar givetvis, att livbolagens möjligheter att 

lämna lån till näringslivet samtidigt begränsades. Vidare inskränktes de 

möjligheter att köpa aktier, som försäkringslagen medger. Denna överens

kommelse ersattes så småningom av en rekommendation med ungefär 

samma innebörd. I samband med diskontohöjningen i januari 1960 fick 

denna rekommendation en annan utformning, som för de flesta bolagen 

innebar en skärpning, och numera gäller, att livbolagen skall placera 75 % 

av den årliga tillgångsökningen i statens och hypoteksinrättningars obliga

tioner och inteckningslån i nya bostadsfastigheter, medan återstående 

25 % kan disponeras för utlåning till näringslivet, kommuner m m samt 

för aktieköp. För sakbolagen är motsvarande siffror 50—50 %. 
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Kapitalplaceringarna 

Liv- och sakbolagens kapitalplaceringar utgjorde vid 1959 års slut ca 

16,5 miljarder kronor, varav 13,3 avsåg livbolagen och 3,2 miljarder 

sakbolagen. Av livbolagens placeringar kom 40 % på SPP. Beloppen av

ser nominella värden. Fastigheterna har dock upptagits till taxeringsvär

dena och aktierna, för vilka de nominella värdena inte är lämpliga, till 

uppskattade marknadsvärden. Aktier i svenska försäkringsbolag har för 

undvikande av dubbelräkning inte medtagits. 

I följande diagram har placeringarna fördelats på olika slag av till

gångar. 

TOTALT 
f6 -530 MKR 

Som framgår av diagrammet, utgör obligationer och inteckningslån till

sammans 75 % av tillgångarna. Till inteckningslån har här även hän

förts posten andra värdehandlingar, som nästan uteslutande är inteck

ningslån, vilka av formella skäl redovisas under särskild rubrik i bolagens 

balansräkningar. Aktier och fastigheter representerar tillsammans 10 % 

av tillgångarna. 

Obligationsportföljen består till nära 80 % av statens och hypoteksin-

rättningars obligationer. Återstoden utgörs huvudsakligen av industri-

och kommunobligationer. Av inteckningslånen avser drygt hälften bo

stadsfastigheter och återstoden industri- och kontorsfastigheter m m. Prak

tiskt taget samtliga inteckningslån är bottenlån med en löptid av i regel 

10 år. Även kommunlånen är långfristiga. 
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Omedelbart före andra världskriget utgjorde försäkringsbolagens pla

ceringar avseende offentliga ändamål och bostadsmarknaden 78 % av de 

totala tillgångarna (exkl livförsäkringslån). Under kriget steg denna an

del på grund av det stora statliga lånebehovet och den minskade industri

ella investeringsverksamheten och utgjorde vid 1946 års slut 88 %. Efter 

kriget ökades näringslivets kapitalbehov och 1952 hade andelen åter sjun

kit till 77 %. Några större förskjutningar har därefter inte ägt rum och 

motsvarande siffra kan för 1959 uppskattas till ca 75 %. De här angivna 

siffrorna är räknade på de bokförda värdena, eftersom uppgifter om nomi

nella belopp ej finns tillgängliga för de tidigare åren. 

Som framgår av det förestående har försäkringsbolagen i regel place

rat medlen i långfristiga värdehandlingar. Detta medför givetvis kursfall 

vid en höjning av det allmänna ränteläget och omvänt kursstegringar vid 

räntesänkning. Enligt försäkringslagen behöver livbolagen i regel inte på 

grund av inträffade kursfall skriva ned tillgångar motsvarande livför

säkringsfonden, eftersom försäkringsförpliktelsema oftast är mycket lång

fristiga och tillgångarna så småningom kommer att lösas in till nominella 

värdet. Livbolagen har dock företagit vissa nedskrivningar, framför allt 

på obligationer, varför bokföringsvärdet är betydligt lägre än det tidigare 

angivna nominella värdet. Aktier och fastigheter får däremot inte bok

föras över marknadsvärdet och denna regel gäller även sakbolagens samt

liga tillgångar. 

Aktier och fastigheter 

Tillkomsten av den nu gällande 1948 års försäkringslag innebar en viss 

liberalisering av placeringsbestämmelserna, varigenom livbolagen erhöll 

ökat utrymme för placeringar i aktier och fastigheter. Lagen blev emeller

tid inte tillämplig på flertalet livbolag förrän 1952 och de nya, liberalare 

reglerna trädde alltså i kraft, samtidigt som överenskommelsen med riks

banken kom till. Detta torde vara huvudorsaken till att livbolagen endast 

i viss utsträckning utnyttjat sina möjligheter till aktieköp enligt försäk

ringslagen. 

Vidare skulle bolagen kunna investera ett många gånger större belopp 

i fastigheter än vad som faktiskt skett. Bolagens återhållsamhet härvidlag 

beror naturligtvis främst på hyresregleringslagen, som starkt försämrat 

fastigheternas värdebeständighet och minskat intresset för sådana place

ringar. Denna utveckling är mycket beklaglig, då särskilt bostadsfastig

heter är mycket lämpliga placeringsobjekt för livbolagen och dessa har 

lång erfarenhet av sådana investeringar. 
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Vävaren Gcsta Karlsson i Malmö och hans hustru och två barn drabbades av polio 
1952. Genom ersättning från bl a Folksams rehabiliteringsförsäkring kunde Gösta 
Karlsson efter omskolning återgå till aktivt arbete. O m dessa rehabiliteringsåtgärder 
inte effektivt genomförts hade samhället kunnat få vidkännas en årlig nettoutgift på 
omkring 25 000 kronor. 

Försäkringsbolagen har också 
bidragit till en förbättrad 
sjukvård i vårt land, bl a 
genom donation av tre konst
gjorda njurar. En av njurarna 
har placerats i Umeå och är 
nu i tjänst. 
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Sjukförsäkring i dagens situation 

AV FIL DR OVE LUNDBERG 

Behovet av hjälp vid sjukdom hör till de elementära hjälpbehoven. Re

dan under förra århundradet bildade man hjälpföreningar eller sjukkas

sor för att lämna bistånd vid sjukdom. Genom förordningar av 1931 bil

dades statsunderstödda erkända sjukkassor, vilka år 1955 — när allmän 

och obligatorisk sjukförsäkring infördes — ombildades och blev benämnda 

allmänna sjukkassor. 

Från början har sjukkassorna framförallt siktat på att täcka de vanli

gaste hjälpbehoven vid sjukdom. För att inte avgifterna skulle bli alltför 

betungande begränsades sjukhjälpen från sjukkassan till att börja med till 

de första 13 eller 26 sjukveckorna. Varade sjukdomen längre fick den då

tida fattigvården träda in. Successivt har sjukhjälpstiden utsträckts, så att 

den i de erkända sjukkassorna som regel blev tvåårig, men även treårig 

och längre sjukhjälpstid förekom. I den allmänna sjukförsäkringen utgår 

sjukpenning under högst två år, dock med lägre sjukpenning efter 180 

dagar. 

Frågan om hjälp åt långtidssjuka och invalider kom — som framgick 

redan av ålderdomsförsäkringskommitténs betänkande 1912 — naturligt 

in i bilden när frågan om ålderdomsförsörjningen behandlades. Det är 

naturligt från samhällsekonomisk synpunkt att uppfatta ålderspension 

som gränsfall av invalidpension, motiverad av invaliditet på grund av ål

dern. Folkpensionen inrymmer därför naturligt nog inte bara ålderspen

sion utan även invalidpension, men fortfarande, märkligt nog, med samma 

gränsålder 67 år för åldersinvaliditet som beslutades redan 1913. 

Inom socialförsäkringen lämnas alltså vid kort och medellång arbets

oförmåga på grund av sjukdom och olycksfall ersättning enligt lagen om 

allmän sjukförsäkring och vid medellång och s k varaktig arbetsoförmåga 

kan pension eller sjukbidrag utgå enligt lagen om folkpensionering samt 

från 1963 förtidspension enligt lagen om försäkring för allmän tilläggs

pension (ATP). Med hänsyn till lagarnas helt olika utformning måste na

turligt nog skärningar och skarvar uppkomma som är svåra att överbryg

ga. Dessa svåra frågor behandlas av en utredning, den s k Strandska kom

mittén, vars överväganden och förslag emotses med det största intresse, 

inte minst inom privat försäkring. 

Från privat försäkringshåll har man sökt erbjuda skydd vid arbetsoför-
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måga på olika sätt och härvid närmat sig problemet längs andra vägar 

än inom socialförsäkringen. Liksom olycksfallen i arbete tidigt tilldragit 

sig intresse inom socialförsäkringen, riktades försäkringsbolagens uppmärk

samhet från början på behoven av ersättning vid olycksfall i och utom 

arbetet och därmed på meddelandet av olycksfallsförsäkring. Sådana för

säkringar har kunnat kompletteras med sjukförsäkring med sjukersättning 

under begränsad tid (numera som regel två år). Denna försäkring har av

talats för kort tid, för ett, två eller fem år i sänder (kort sjukförsäkring). 

Kort sjukförsäkring betraktas vanligen som ett komplement till olycks

fallsförsäkringen och kommer inte att närmare här behandlas. Olycks

fallsförsäkringen har fått en mycket stor utbredning med 3,9 milj kollek

tivt försäkrade och 1,7 milj individuella försäkringar, varav 1 milj s k fö

rarplatsförsäkringar (1958 års siffror). 

I början av detta århundrade framkom från vissa livbolag intresse för 

att erbjuda en mer allsidig sjukförsäkring, som skulle ge ersättning vid 

inkomstförlust på grund av sjukdom och olycksfall. Sjukförsäkringen upp

byggdes efter mönster av livförsäkringen så långt detta ansågs förenligt 

med sjukförsäkringens egenart. Man eftersträvade att göra sjukförsäk

ringen effektiv genom att lägga huvudvikten på de långvariga sjukfallen, 

betryggande genom en omsorgsfullt utarbetad försäkringsteknik samt bil

lig genom ackvisition och premieuppbörd efter mönster av livbolagen. 

Liksom livförsäkring meddelades denna form av sjukförsäkring, som 

senare blivit benämnd »lång sjukförsäkring», att gälla för lång tid, som 

regel till viss slutålder 60, 65 eller 67 år.1 Bolaget är bundet av avtalet, 

både beträffande villkor och premier, medan den försäkrade kan upphöra 

med försäkringen när ny premie förfaller till betalning, enbart genom att 

underlåta att erlägga premien. En sådan form av sjukförsäkring borde ha 

haft alla förutsättningar att bli betryggande, men penningvärdets försäm

ring har medfört att detta beklagligtvis inte blivit fallet i åsyftad omfatt

ning. 

Det torde vara uppenbart att premiesättningen för en sjukförsäkring 

med utfästelser på lång tid blir synnerligen vansklig. Det gällde därför från 

början att på bredare bas än tidigare undersöka det statistiska material 

som stod till buds. Innan det äldsta av specialbolagen bildades år 1911 

fick Axel Rydin, som sedermera blev sekreterare i Socialstyrelsens sjuk

kassebyrå, uppdrag att tillsammans med bolagets grundare bl a undersöka 

sjukfrekvenser och sjuktider för Norrköpings och Eskilstunas sjukkassor, 

vilka kassor i första hand valdes, emedan ersättningen här inte var tidsbe

gränsad. Man sökte även använda utländskt material, bl a statistik från 

engelska sjukkassor. 

Så småningom har bolagen själva vunnit erfarenheter som blivit väg-
^Åven slutålder 70 år förekommer för vissa yrkeskategorier. 
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ledande för utarbetande av matematiska grunder för beräkning inte bara 

av premier utan även av premiereserv och fribrev (vid förtidsutträde). 

Eftersom bolagen utan att kunna höja premierna ikläder sig förpliktel

ser för många årtionden framåt med för en bransch som sjukförsäkring 

synnerligen ovissa riskförhållanden, måste uppenbarligen premierna in

rymma väl tilltagna säkerhetstillägg. Dessa säkerhetstillägg skall i den mån 

de inte behöver tas i anspråk — liksom i livförsäkring — återbäras till 

försäkringstagarna senast vid försäkringstidens slut. Försäkringens pris är 

därför inte de sammanlagda premierna utan premierna med avdrag för 

framtida återbäring. Sjukkassorna som kan höja premierna ställs inte in

för samma krav beträffande säkerhetsmarginaler i premierna. 

Medan den korta sjukförsäkringen meddelas av skadeförsäkringsbolag, 

meddelas den långa av livförsäkringsbolag eller särskilda specialbolag. 

Samtliga livbolag i Sverige meddelar direkt eller förmedlar lång sjukför

säkring. 

Lång sjukförsäkring meddelas såväl individuellt som kollektivt. Den kol

lektiva formen har som ett viktigt led i den privata tjänstepensionsförsäk

ringen inom exempelvis SPP blivit av särskild betydelse. Den benämns 

härvid som regel invalidpensionsförsäkring, enligt vilken sjuk- eller inva

lidpension utbetalas vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och olycks

fall före den ålder när ålderspension börjar utgå enligt reglemente eller 

avtal. Denna översikt tar emellertid närmast sikte på sådan lång sjukför

säkring som inte utgör ett led i tjänstepensionsförsäkring. 

I detta sammanhang bör också omnämnas att som vanligt komplement 

till livförsäkring finns premiebefrielseförsäkring, vilken vid arbetsoförmå

ga på grund av sjukdom och olycksfall ger den försäkrade premiebefrielse. 

Medan den i tjänstepensionsförsäkringen ingående försäkringen av in

validpension liksom även premiebefrielseförsäkring sedan länge omfattat 

såväl fullständig som partiell arbetsoförmåga har tidigare den individuella 

långa sjukförsäkringen i regel gällt fullständig arbetsoförmåga. I och med 

att i den allmänna sjukförsäkringen även infördes halv sjukpenning vid 

partiell arbetsoförmåga av lägst 50 %, har även den individuella långa 

sjukförsäkringen utvidgats till ersättning även vid partiell arbetsoförmåga, 

så att praktiskt taget all lång sjukförsäkring numera meddelas med rätt 

tiU ersättning även vid partiell arbetsoförmåga av minst 50 %, såväl över

gående som bestående och med gradering efter arbetsoförmågan. 

Ett villkor inom lång sjukförsäkring av intresse i detta sammanhang 

är att under de två första sjukåren eller under skälig övergångstid arbets

oförmåga bedöms under beaktande av den försäkrades färdigheter och ut

bildning samt arten av hans vanliga förvärvsarbete samt att därefter be

dömningen sker under beaktande jämväl av möjligheterna att utföra an

nat arbete. 
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Den långa sjukförsäkringen avser att täcka inkomstförlust vid arbets

oförmåga på grund av sjukdom och olycksfall. Den är emellertid konstru

erad som en summaförsäkring med viss begränsning för det fall den för

säkrade skulle bli överförsäkrad i förhållande till sin förvärvsinkomst. 

Skaderegleringen innebär många problem. Väsentligt för denna är att 

graden av arbetsoförmåga fortlöpande bedöms allsidigt och på objektivt 

underlag genom inte bara läkarintyg utan även utlåtanden och egna de

klarationer och att endast undantagsvis invaliditet fastställs för längre tid. 

Eftersom försäkringen avser att täcka inkomstförlust, måste invaliditeten 

bedömas inte enbart medicinskt utan även ur ekonomisk synpunkt. Bola

gen är anslutna till gemensamma villkors- och skadeprövningsnämnder, 

som verkar för objektiva och enhetliga bedömningsprinciper vid skade

regleringen. 

Fördelningen på sjukorsaker framgår av följande diagram enligt ett 

bolags statistik: 
3 mån 24 mån 

Rygg- och ledsjukdomar 

Hjärt- och kärlsjukdomar 

Nervsjukdomar 

Olycksfall 

Mag- och tarmsjukdomar 

Ej specificerade sjukdomar 

Tbc och infektionssjukdomar 

Andningsorganens sjukdomar 

Tumörer 

Diagrammet visar hur skadefall, som slutreglerats 1958, fördelar sig på 

olika orsaker. Bilden till vänster visar samtliga, som varat minst 3 måna

der. Av den högra bilden framgår fördelningen av de fall som varat 24 

månader eller mera. Man kan konstatera att rygg- och ledsjukdomarna 

är de vanligast förekommande bland de förra fallen men att hjärt- och 

kärlsjukdomar samt nervsjukdomar (inkl sinnessjukdomar) på grund av 

sin varaktighet väger tyngre i det långa loppet. 

Lång sjukförsäkring kan meddelas med längre eller kortare ersättnings

karens. Ersättningskarensen är den tid en sjukperiod skall pågå innan 

rätt till ersättning börjar utgå. Bolagen rekommenderar i första hand 

sjukförsäkring med tämligen lång ersättningskarens (1 eller 3 månader) 

för att kunna erbjuda en effektiv försäkring till så låg premie som möj

ligt. Behovet av lång eller kort ersättningskarens växlar emellertid med 

klientelets ekonomiska bakgrund, t ex sjuklönevillkor och placering i sjuk-
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penningklass. Inget bolag som meddelar lång sjukförsäkring torde erbjuda 

kortare ersättningskarens än en vecka. 

Inom privat tjänstepensionsförsäkring är ersättningskarensen som regel 

tre månader. Även för premiebefrielseförsäkring gäller som regel numera 

tre månaders karenstid. 

Redan innan den allmänna sjukförsäkringen kom till erbjöd vissa bo

lag sjukförsäkring som komplement till sjukpenning i sjukkassa. När den 

allmänna sjukförsäkringen trädde i kraft den 1 januari 1955 började kom

pletteringsförsäkringar att systematiskt meddelas. Det blev naturligt för 

bolagen att erbjuda sådan lång sjukförsäkring som tog vid när sjukpen

ningen i sjukkassa reducerades (efter 90, numera 180 dagar) och som 

ökades när sjukpenningen efter 730 dagar helt bortföll. Påbyggnads

tariffer har därför konstruerats med 3, 6 och 24 månaders ersättnings

karens. Ehuru det inte varit möjligt att låta försäkringsvillkoren följa be

stämmelserna för sjukpenningen med dess komplicerade regler för sam

manräkning, har det i tillämpningen dock varit möjligt att på ett — så 

vitt bedömas kan — tillfredsställande sätt komplettera sjukkassans ersätt

ning. 

Anpassning av enskild försäkring till socialförsäkring erbjuder många 

vanskliga problem. Antag att en lång sjukförsäkring vid tecknandet an

passas till rådande utformning av allmän sjukförsäkring. Sedan ändras 

lagen, såsom skedde den 1 januari 1959 när tiden för den högre sjukpen

ningen utsträcktes från 90 till 180 dagar, och försäkringen får lov att 

ändras för att fortfarande vara anpassad enligt samma princip som vid 

dess tecknande. Det innebär emellertid för bolagen vid ändringar av so

cialförsäkringen mycket arbete och kostnader att underhandla om gällan

de försäkringar och få dem anpassade till de nya lagbestämmelserna. Man 

kan inte i vårt dynamiska samhälle rimligtvis driva krav på anpassning 

hur långt som helst och därför får man i praktiken begränsa sig till att 

söka anpassning i det väsentliga. 

Problemet har blivit än mer brännande i och med tillkomsten av ATP. 

Endast nivån hos förtidspensionen är fastställd; däremot är villkoren pro

visoriska och föremål för utredning. Bolagen har här ställts inför vansk

liga problem hur även nya försäkringar skall meddelas. Behov kommer 

att föreligga för många kategorier av försäkring som kan ge ytterligare 

skydd utöver vad ATP kan beräknas ge fr o m 1963. Denna komplettering 

kan behöva vara inte enbart kvantitativ utan även kvalitativ (se nedan). 

Behoven av anpassning till socialförsäkringen talar starkt för önskvärd

heten att i de försäkrades intresse hålla fortlöpande kontakt mellan före

trädare för socialförsäkring och privat försäkring. En sådan samverkan 

har också föreslagits av 1958 års försäkringssakkunniga i deras nyligen 

avgivna betänkande. 
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Intresset för den långa sjukförsäkringen tilltog kraftigt när den allmän

na sjukförsäkringen infördes. Det visade sig härvid i viss utsträckning att 

de kategorier som haft de bästa förmånerna vid sjukdom har det största 

intresset att komplettera sitt skydd. Skäl finns därför att antaga att in

tresset inte mattas för lång sjukförsäkring genom tillkomsten av ATP 

utan tvärtom. Bolagen vakar emellertid över att man inte tecknar för 

stora försäkringar utan att den försäkrade står en självrisk av lägst 10— 

2 0 % . 

I jämförelse med den av sjukkassorna bedrivna obligatoriska sjukförsäk

ringen är den sjukförsäkring, som meddelas av de enskilda försäkrings

bolagen, givetvis av ringa omfattning. En jämförelse med sjukkassornas 

frivilliga försäkring kan däremot vara av visst intresse, ehuru sistnämnda 

försäkring är subventionerad dels genom direkta statsbidrag med 20 % 

av utbetalda ersättningar, dels därigenom att alla förvaltningskostnader 

lagts på den obligatoriska försäkringen. 

Enligt uppgifter om bestånden vid 1958 års slut skulle sjukkassornas 

frivilliga försäkring1 omfatta 98 000 företagare, 140 000 husmödrar samt 

6 600 studerande med en sammanlagd årlig premieinkomst av 17 miljo

ner kr, vartill kommer 2,8 miljoner kr i statsbidrag. Försäkringsbolagens 

s k långa sjukförsäkring, exklusive SPP:s invalidpensionsförsäkring även

som s k premiebefrielseförsäkring, omfattade vid samma tidpunkt 156 000 

försäkringar med 30 miljoner kr i premier. Dessa försäkringar avsåg hu

vudsakligen företagare, en inte obetydlig grupp löntagare, men ett myc

ket ringa antal husmödrar och studerande. Medan premierna i de all

männa sjukkassorna är desamma för män och kvinnor är de i försäk

ringsbolagen 50 % högre för kvinnor än för män. Med hänsyn alltså till 

att premierna för kvinnor är väsentligt lägre i sjukkassorna än i bolagen 

bör det ställa sig förmånligast för husmödrar och kvinnliga fria yrkesut

övare att i första hand söka frivillig försäkring i sjukkassa. 

Som den intressantaste nyheten senaste tiden har tillkomsten av s k 

gruppsjukförsäkring betecknats, en form som liksom grupplivförsäkring 

meddelas med naturliga premier (endast riskpremie) och som genom den

na konstruktion fått en låg premienivå och tilldragit sig växande intresse. 

Kollektiv sjukförsäkring med till två år begränsad ersättningstid har emel

lertid meddelats sedan flera år tillbaka såsom kort sjukförsäkring och som 

utbyggnad av den kollektiva olycksfallsförsäkringen. 

För sjukförsäkringsbehovet i framtiden kan följande konstateras: 

Studerande har utöver invalidpension och sjukbidrag intet långtids

skydd förrän de under två år haft inkomst som givit pensionspoäng. 

För personer med stigande inkomster blir ATP-nivån knapp. 

Husmödrar är inte försäkrade enligt ATP. 
1 Den s k T-försäkringen, som är en övergångsanordning, undantagen. 
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Personer med högre inkomster än 30 000 kr enligt 1957 års penningvärde 

behöver täckning för inkomster överstigande denna nivå. 

Företagarnas mångskiftande skyddsbehov kan givetvis inte täckas gene

rellt av allmän försäkring. 

Erfarenheterna vid införandet av den allmänna sjukförsäkringen ger 

vid handen att även löntagare stimuleras att förbättra det skydd som 

socialförsäkringen ger. 

Större möjligheter överhuvudtaget att inom privat försäkring ge ett 

skydd som passar individuella behov. 

För övergångsgenerationen, d v s personer födda 1913 och tidigare, fö

religger trots överkompensation behov av komplettering för att komma 

upp i samma pensionsnivå som yngre personer erhåller enligt ATP. 

Härtill kommer före 1963 de behov som sedermera kommer att täckas 

av ATP. För att täcka sistnämnda mer kortsiktiga behov kan bolagen 

för individuell försäkring erbjuda en form av korttidsförsäkring (men 

med ersättningstid till 67 år) med lägre premie. Får den försäkrade inte 

inträde i A T P eller har han av annan anledning fortfarande behov av 

försäkringen kan han fortsätta med den även efter 1962. 

Vid bedömningen av hur behovet av kompletterande sjukförsäkring i 

framtiden skall täckas bör man också ta med den korta försäkringen i 

bilden. Denna form kan i vissa situationer visa sig smidigare och lättare 

anpassbar efter varierande försäkringsbehov. Även kan möjligheten att 

från en period till en annan variera premien vara till fördel för försäkring 

av vissa behov. 1958 års försäkringssakkunniga föreslår lagändringar i 

fråga om gränsdragningen mellan kort och lång försäkring som kan ge 

många intressanta perspektiv på den framtida utvecklingen. 

Till slut skall nämnas några motsvarande försäkringsformer i utlandet. 

I Danmark och Norge finns möjlighet teckna invalidpensionsförsäkring 

med tre månaders ersättningskarens i kombination med liv- och pensions

försäkring. I Finland, där sjukkasserörelsen varit föga utvecklad, har liv

bolagen efter kriget meddelat sjukförsäkring i nästan lika stor utsträck

ning som livförsäkring. I Holland har en form av lång sjukförsäkring ny

ligen introducerats av en särskild pool bildad av ett 20-tal skadeförsäk

ringsbolag. I England finns en gammal men obetydlig rörelse av lång 

sjukförsäkring. Den amerikanska sjukförsäkringen fick en betydande om

fattning redan på 1910- och 1920-talen, men konkurrensen medförde här 

så kraftiga liberaliseringar av villkor och premier att när krisen kom i 

slutet på 20-talet många bolag åsamkades stora förluster, och verksam

heten vållades svårt avbräck. Sjukförsäkringsverksamheten hos de privata 

bolagen har emellertid under de senaste tio åren undergått en mycket 

kraftig utveckling framförallt när det gällt försäkring för täckande av 

sjukvårdskostnader. 
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Försäkringssamverkan över gränserna 

Direktör Erik Bendz: Några ord om atomansvarighet, reglering av bil

skador vid kollisioner mellan fordon från skilda länder, harmonisering 

av de olika ländernas försäkringslagstiftning, återbäring m m. 

Helt allmänt kan sägas att behovet av återförsäkring för alla mera betydande 
risker inom skadeförsäkringen nödvändiggör internationell samverkan. Som 
framgår av ett par av artiklarna i detta nr har dessutom vissa försäkringsgrenar 
i och för sig en stark internationell anknytning. Detta gäller främst sjö- och an
nan transportförsäkring samt på senare tid även atomförsäkringen. Dessa för
hållanden har lett till uppkomsten av ett flertal internationella sammanslut
ningar — som exempel kan nämnas International Union of Marine Insurance 
— och internationella eller internordiska pooler för gemensam avtäckning av 
risker. Denna samverkan över gränserna har av naturliga skäl fått allt större 
omfattning och betydelse under efterkrigstiden med dess olika marknadsplaner 
och integrationssträvanden. Av särskilt intresse är tillkomsten i början av 1950-
talet av Comité Européen des Assurances (CEA), som utgör en sammanslut
ning av de centrala försäkringsorganisationerna i de till OEEC anslutna väst
europeiska staterna, inklusive Finland. Svenska Försäkringsbolags Riksförbund 
ingår som medlem i CEA. Denna organisation, som varje år håller ett plenar
sammanträde, har tillsatt ett flertal kommissioner och arbetsgrupper för behand
ling av olika försäkringsfrågor. Av särskilt stor betydelse har den verksamhet 
varit som bedrivits av CEA:s atomkommission och den därtill knutna »Centre 
d'Etudes» i Geneve. Dessa instanser har bl a tillhandagått OEEC med råd 
och anvisningar vid utarbetandet av ett utkast till en internationell konvention 
angående skadeståndsskyldighet och försäkringsskydd för innehavare av atom-
reaktoranläggningar. Detta konventionsutkast, som i allt väsentligt överensstäm
mer med den nyligen antagna svenska atomansvarighetslagen, kommer inom 
kort att behandlas av OEEC:s råd. 

I den av OEEC antagna s k Code de la Liberation (annex 1) har intagits 
vissa bestämmelser rörande försäkringsväsendet, åsyftande frihet att transferera 
premier och skadeersättningsbelopp samt likställighet mellan inländska och ut
ländska försäkringsbolag i de olika medlemsstaterna, s k etableringsfrihet. Des
sa frihets- och likställighetsprinciper möter dock t v vissa hinder i de olika län
dernas nationella lagstiftning. 

Flera av de tankar som kommit till uttryck i OEEC:s frihetskod har även 
utnyttjats och vidare utvecklats av den genom Romtraktaten bildade Sexstats-
unionen (CEE = Communauté Economique Européenne), som bildat ett sär
skilt direktorat för samordning av de sex staternas bank- och försäkringsväsen 
samt inlett arbete för »harmonisering» av de olika medlemsländernas försäk
ringslagstiftning. Det finns anledning antaga att »De sju» (EFTA) i sinom tid 
kommer att förbereda motsvarande åtgärder. 

Även inom andra internationella organ och organisationer förekommer sam
arbete rörande försäkringsväsendet, såsom t ex Internationella Handelskamma
ren och ECE (FN:s ekonomiska Europakommission). 

(Forts s 127) 
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Kollektiva försäkringar 

AV FÖRSÄKRINGSDIREKTÖR STEN ERIKSSON 

Den ursprungliga formen för försäkringsskyddet var den individuella för
säkringen, tecknad av en person för att ge skydd mot en speciell risk, 
brand, inbrott och olycksfall etc. Denna form av försäkring ansågs till
räcklig under »den gamla goda tiden», då försäkringstanken ännu inte 
fått allmän utbredning och då behovet av försäkringsskydd koncentrera
des till vissa iögonfallande risker. Denna period, som ligger endast några 
tiotal år tillbaka i tiden, kännetecknades sålunda av att de omtänksamma 
medborgarna ofta hade ett flertal olika försäkringar. Trots detta kunde 
de riskera att de, när en skada inträffade, saknade just det försäkrings
skydd som hade behövts i den aktuella situationen. Detta system gav ett 
oöverskådligt och splittrat försäkringsskydd samtidigt som förvaltnings
kostnaderna var förhållandevis höga. I takt med samhällets utveckling 
och i den mån statliga obligatoriska försäkringar införts och byggts ut 
har det hos allmänheten växt fram ett behov av ett mera allsidigt och 
mera prisbilligt försäkringsskydd. Denna omständighet och den ökade 
konkurrensen mellan försäkringsföretagen har framskapat nya moderna 
försäkringsformer. 

Om man vill förbättra och förbilliga försäkringsskyddet, kan man gå i 
huvudsak två vägar. Antingen kan man såsom skett inom kollektiv för
säkring i ett och samma försäkringsavtal innesluta en grupp personer 
med i stort sett samma risker och samma behov eller också kan man så
som inom kombinerad försäkring åt en person eller en familj samman
föra ett flertal försäkringar eller »risksituationer» i ett enda avtal. 

I det följande kommer jag endast att redogöra för de kollektiva försäk
ringarna, deras utveckling mot ett mer omfattande skydd och hur detta 
från tid till annan fått anpassas till socialförsäkringen. Redogörelsen kom
mer i huvudsak att bygga på erfarenheter från det företag, vari jag är an
ställd och som under en lång följd av år varit dominerande inom kollek
tiv försäkring. 

Den kollektiva försäkringen infördes i Sverige under 20-talet. Ett av de 
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främsta skälen till dess tillkomst var att den möjliggjorde lägre avgifter 

genom att administrationen var enklare och mindre kostnadskrävande än 

inom den individuella försäkringen. Ett annat skäl var att den kollektiva 

formen lämpade sig bäst för de anställda på arbetsplatserna, där man 

länge haft behov av ett kompletteringsskydd till de statliga eller statsun

derstödda försäkringsformerna, vilka under 20-talet lämnade ett mycket 

begränsat och otillfredsställande skydd. 

Den kollektiva försäkringen omfattade från början ersättning endast 

vid olycksfall och fungerade som en påbyggnad till den s k lagolycksfalls

försäkringen inom arbetet. Ersättningen från denna uppgick år 1925 en

dast till kr 4: 39 per dag men höjdes ett par år senare till kr 5: 50. I takt 

med utvecklingen höjdes sedan ersättningarna successivt, såväl vid döds

fall och invaliditet som vid övergående arbetsoförmåga. 1942 steg dagser

sättningen sålunda till 7 kr, 1949 till kr 15: 50 och 1955 slutligen, då lag

olycksfallsförsäkringen delvis samordnades med den allmänna sjukförsäk

ringen, till 20 kr. 

Om man ser på utvecklingen av den kollektiva olycksfallsförsäkringen 

jämsides med lagolycksfallsförsäkringens kan man konstatera en stadig 

ökning av verksamheten t o m 1954. De höjningar av lagolycksfallsförsäk

ringens ersättningar som skedde under 40-talet — vilka höjningar var för 

sig var rätt betydande — inverkade sålunda inte på utvecklingen av den 

frivilliga påbyggnadsförsäkringen. Det var först år 1955, då den allmänna 

sjukförsäkringen kom till, som det inträdde en viss stagnation. Premiein

komsten i kollektiv olycksfalls- och sjukförsäkring, som under 1954 upp

gick till 32,7 milj kr, sjönk året därpå till 27,4 milj kr men har sedan ökat 

kraftigt varje år och var redan år 1957 uppe i samma nivå som 1954. År 

1958 uppgick premierna till 34,3 milj kr och ökningen under 1959 torde 

kunna uppskattas till 3,5 milj kr. 

Det ligger nära till hands att tro, att statsmakternas aktivitet på för

säkringsområdet skulle begränsa utvecklingen inom den frivilliga kollek

tiva försäkringen. Det tycks emellertid vara så, att kravet på ett tillfreds

ställande skydd för inkomstbortfall växer allteftersom behovet fylls. Ovan

stående siffror från den kollektiva försäkringens utveckling bekräftar det

ta påstående. 

Inom den kollektiva försäkringsformen kan man inte bara se tillbaka på 

en kvantitativt tillfredsställande utveckling. De senaste åren visar också 

en stark kvalitativ utveckling mot ett alltmer omfattande skydd. År 1947 

infördes polioersättning, till en början som ett komplement till skolbarns

olycksfallsförsäkringen och senare även till andra kollektiva försäkringar. 
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År 1948 utvidgades den kollektiva olycksfallsförsäkringen på arbetsplat

serna att omfatta ersättning för ryggsjukdomar, vilka som regel inte var er

sättningsberättigande inom yrkesskadeförsäkringen. Ungefär samtidigt till

kom såsom ett särskilt moment ersättningar för tandskador, invaliditets

hjälpmedel och läkarintyg. Den första kollektiva sjukförsäkringen teckna

des redan år 1948 för anläggningsarbetarna vid Harsprånget och följdes 

sedan av liknande försäkringar på arbetsplatser runt om i landet. 

År 1954 infördes, såsom ett komplement till det i olycksfallsförsäkring

arna ingående invaliditetsskyddet, rehabiliteringsförsäkring, vilken lämnar 

ersättning till de medlemmar i de kollektiva försäkringarna, som blivit 

handikappade genom olycksfall eller sjukdom. Denna speciella försäk

ringsform (som Sverige torde vara ensam om i hela världen) omfattar i 

dag 1,4 milj försäkrade, varav över 1 milj är arbetstagare och 200 000 

husmödrar. 

Som jag tidigare framhållit, har den kollektiva försäkringen som sin 
väsentliga uppgift att komplettera socialförsäkringen och har, i den mån 
den sistnämnda utvidgats att omfatta nya områden, fått anpassas till den
na utveckling. Så skedde år 1955, då den allmänna sjukförsäkringen in
nebar att alla anställda fick en tämligen tillfredsställande sjukersättning 
under de två första åren. Sjukpenningen var högre (maximalt 20 kr, var
till kommer s k barntillägg) under den första tiden av varje sjukdom, 
från början under de första 90 dagarna, vilken tidsperiod numera ut
sträckts till 180 dagar, och sänktes därefter med ca 40 %. Den allmänna 
sjukförsäkringen lämnar däremot inte ersättning vid långvariga kroniska 
sjukdomar och inte heller vid dödsfall. 

Den anpassning av de kollektiva olycksfalls- och sjukförsäkringarna, som 
skedde under 1955, kom därför att koncentreras på det långsiktiga skyd
det med en kompletterande sjukpenning efter de första 90 dagarna, då 
sjukpenningen från den allmänna sjukförsäkringen reduceras. De kollek
tiva komplementförsäkringarna omfattar dessutom dödsfalls- och inva
liditetsersättning vid olycksfall utom arbetet. Vid olycksfall inom arbetet 
lämnas motsvarande ersättningar enligt yrkesskadeförsäkringslagen. Inom 
de arbetstagargrupper, där den allmänna sjukförsäkringen med hänsyn 
till inkomstläget bland medlemmarna inte ger ett tillräckligt skydd under 
den första perioden, har försäkringarna kompletterats med en lägre dags
ersättning fr o m 4:e dagen. 

År 1948 infördes kollektiv dödsfallsförsäkring eller grupplivförsäkring, 
som den också kallas, i Sverige. Denna försäkring, som är en ren döds
fallsförsäkring, är liksom den individuella livförsäkringen underkastad 
krav på s k grunder för beräkning av premie, återbäring m m. De ur
sprungliga grunderna var detaljerade och beträffande försäkringens or-
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ganisation och verksamhetsområde synnerligen restriktiva. I den mån 

grupplivförsäkringen vunnit allmännare spridning och man fått erfaren 

het av verksamheten, har bestämmelserna i grunderna mjukats upp i åt

skilliga hänseenden och ger numera åt grupplivförsäkringen ett tämligen 

omfattande verksamhetsområde. 

Från en blygsam början år 1949 med något 10 000-tal försäkrade har 

grupplivförsäkringen vuxit mycket kraftigt i omfång och betydelse. Den 

omfattade vid slutet av år 1958 1,7 milj försäkrade, vilka under samma 

år betalade in premier på sammanlagt 39,4 milj kr. Utbetalningarna för 

dödsfall inkl tilldelad återbäring uppgick samma år till 30 milj kr. 

Den kollektiva formen av livförsäkring medger, speciellt om den teck

nas med obligatorisk anslutning, synnerligen låga förvaltningskostnader. 

För de stora riksomfattande försäkringarna och för lokala försäkringar, 

som tecknas att obligatoriskt omfatta alla medlemmar i en facklig orga

nisation, blir premieinkasseringen ytterligt enkel samtidigt som man inom 

den aktuella gruppen ernår 100-procentig riskutjämning. 

De premier, som tillämpades under grupplivförsäkringens första år, var 

förhållandevis höga. Man hade ingen erfarenhet av försäkringen tidigare 

och eftersom grunderna innebar att det överskott, som framkom efter 

grundenliga avsättningar till fonder, i sin helhet skulle återbäras till de 

försäkrade, fastställde man en premienivå med en relativt stor säkerhets

marginal. Premienivån har emellertid sedan dess sänkts i flera omgångar. 

Den första sänkningen skedde i maj 1953 och den följdes senare, alltef

tersom konkurrensen på området skärptes, av premiesänkningar åren 

1955, 1958 och nu senast i maj 1960. Den premienivå, som f n tillämpas 

bland grupplivförsäkringsföretagen, innehåller sålunda ganska snäva sä

kerhetsmarginaler både när det gäller den del av premien som svarar mot 

dödsfallsrisken och den del som avser att täcka omkostnaderna. 

Utvecklingen inom grupplivförsäkringen har sålunda präglats av en 

snabb utveckling mot lägre premier. Den konkurrens mellan grupplivför

säkringsföretagen, som präglat det senaste årtiondet, har lett till att de 

försäkrade numera behöver betala endast ungefär hälften av den premie 

som tillämpades år 1958. 

Min redogörelse över de kollektiva försäkringarna omfattar uteslutande 

s k kort försäkring, dvs försäkring med högst 10-årig avtalstid. Det före

tag, som undertecknad företräder, tecknar i fråga om kollektiva olycksfalls-

och sjukförsäkringar endast ettåriga avtal, vilket innebär att premierna 

när det gäller olycksfalls- och sjukförsäkring kontinuerligt kan anpassas 
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till det aktuella ekonomiska resultatet. De s k långa försäkringarna, grupp

sjukförsäkring och kollektiv tjänstepensionering, har behandlats på annat 

ställe i detta nummer av Sociala Meddelanden. 

Som framgår av min redogörelse har den kollektiva försäkringsformen 

i huvudsak kommit till användning på personförsäkringens område. Även 

om denna form hittills inte tillämpats inom sakförsäkringen i någon nämn

värd utsträckning, är det inte osannolikt att den även här kan komma 

till användning. Om man kan klara de organisatoriska och försäkrings-

mässiga förutsättningarna härför, skulle man i en enhetlig kollektiv för

säkring kunna förena de fördelar, som den kollektiva försäkringen erbju

der, med dem, som erhålls genom de s k kombinerade försäkringarna. 

Härigenom skulle ytterligare besparingar kunna vinnas åt försäkrings

tagarna. 

(Forts fr s 122) 
Inom särskilda områden av försäkringsväsendet har dessutom internationella 

överenskommelser kommit till stånd, angående bl a reglering av bilskador vid 
kollisioner mellan fordon från skilda länder. 

De kooperativa försäkringsföretagen i olika länder stöder varandra 

bl a genom återbäring. Företagen i de nordiska länderna samarbetar sedan länge 
såväl genom återbäring som för utbyte av erfarenheter. Vart tredje år samlas 
representanter för alla kooperativa försäkringsföretag i de fyra nordiska länderna 
till konferenser. Vart tredje år håller de kooperativa försäkringsföretagen i länder 
utanför Norden konferens i anslutning till Internationella Kooperativa Alliansens 
(ICA) världskongress. Alliansens försäkringskommitté är det sammanhållande or
ganet. I denna kommitté är f n representerade förutom Norden även England, 
Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz, Väst-Tyskland, Österrike, USA, Canada, 
Syd-Afrika, Australien, Israel, Pakistan och Indien. En internationell kooperativ 
återförsäkringsbyrå grundades efter ett beslut av denna exekutiv vid sammanträ
de i Stockholm 1949. Till byrån är nu anslutna 26 kooperativa försäkringsföretag 
i 16 länder i olika världsdelar. 

En av exekutivens och återförsäkringsbyråns mest aktuella arbetsuppgifter är 
att främja kooperativ försäkringsverksamhet i underutvecklade länder. 

Socialförsäkringen på internationell nivå 

Den internationella föreningen för social säkerhet (ISSA), som intill sin åtton
de generalförsamling kallades för Den internationella socialförsäkringskonferen
sen (IMAS), stiftades i Bryssel den 4 oktober 1927. Det är en internationell för
ening av socialförsäkringsinstitut, socialförsäkringskassor, ömsesidiga socialför
säkringskassor. Föreningen har f n 160 medlemsinstitutioner i 64 länder med 
något över 350 miljoner försäkrade personer. 

Dess väsentligaste ändamål är att stimulera utvecklingen av socialförsäkring
en på internationell nivå och att bistå i arbete med att förbättra de tekniska 
och administrativa metoderna. Föreningen utför på flerfaldiga sätt ett stort 
arbete för att samordna och öka »de ansträngningar som pågår runt om i värl
den för att öka och förbättra den sociala tryggheten». Föreningen ger sina med-

(Forts s 171) 
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Distriktschef Hjördis Karlström i arbete. Se vidare nästa sida där fru Karlström 
delger yrkeserfarenheter. 

»Försäkringsombudet utreder — kunden bestämmer» 

I dagens läge händer det naturligtvis att livförsäkringsombudet ofta möter per
soner som tror sig vara försäkrade till fulla värdet genom ATP och folkpensionen. 
En behovsutredning klargör emellertid nästan alltid att så ingalunda är fallet. Ett 
mycket stort antal familjer har ett rätt tillfredsställande försäkringsskydd på sakför
säkringsområdet men alltjämt är det en relativt liten grupp av människor både i 
högre och lägre inkomstklasser som har ett rationellt utformat liv-, sjuk- och olycks
fallsförsäkringsskydd utöver det grundskydd som socialförsäkringen ger. 

Livbolagens ombud av alla grader 
har mer än någonsin en viktig råd
givande uppgift att fylla gentemot den 
försäkringsbehövande allmänheten. Da
gens giv är att lära allmänheten att 
betrakta familjens personförsäkrings
skydd såsom en enhet och att bestäm
ma dess behov mot bakgrunden av de 
förmåner socialförsäkringen ger. 

— Vad man har att ta hänsyn till, 
erinrar ombudet, är bl a frågor som: 

Hur fördelar sig ansvarsbördan 
mellan makarna? Har hustrun in
komst av yrke eller tjänst? Kan hon 
för längre eller kortare tid släppa 
yrket och därefter återgå på goda 
villkor, eller är hon ekonomiskt helt 
beroende av mannen ? 

Hur många barn har familjen? 
Hur skall kostnaderna för livför

säkring avvägas i förhållande till 
andra försäkringspremier och till 
andra utgifter? 
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Försäkringsrådgivare i familjeekonomi 

AV DISTRIKTSCHEF HJÖRDIS KARLSTRÖM 

För den som i grund penetrerat försäkringsbehovet för några tusental familjer 
och som efter detaljerade utredningar lagt fram förslag till kompletteringar av 
deras försäkringsskydd blir tanken på långtgående generaliseringar alltmer 
främmande. 

Ett grundskydd för alla människor har varit av behovet påkallat och lämpar 
sig väl att ordnas kollektivt men de individuella behoven skiftar som män
niskors öden. I första hand beror de av om man är gift eller ogift, hur många 
barn eller andra personer som direkt eller indirekt är beroende av den in
komst man har, om man är inkomsttagare eller fri företagare och vilket skydd 
man har genom sin anställning eller sitt företag — behoven är inte alltid så 
lätta att kartlägga — inte ens för individerna själva. 

Själva har människor inga eller begränsade erfarenheter av de risker som 
skall täckas och fantasien tycks inte heller verksamt utnyttjas (kanske är det en 
naturens skyddsåtgärd), när det gäller att applicera andras erfarenheter som 
möjlighet för en själv och den egna familjen. Sjukdomar, olycksfall och död är 
länge sådant som man tycks tro drabbar endast andra — och man värjer sig 
spontant mot att behöva vidta åtgärder för att ordna ett ekonomiskt skydd mot 
sådana eventualiteter eller för de skulder man ådrar sig vid exempelvis villaköp. 

»Får man behålla hälsan och inkomsterna fortsätter som hittills så reder det 
sig» säger många, utan tanke på att det skulle kunna gå annorlunda. Skulle häl
san bytas mot långvarig sjukdom eller död blir de låneamorteringar som följer 
med flertalet villaköp svåra eller omöjliga för hustrun att fullfölja. En tempo
rär pension som ökar inkomsten under visst antal år kan ge en avsevärd lind
ring vid sådana bekymmer — det är en billig försäkringsform men ingenting 
säger att det är den rätta lösningen av problemen för varje familj. Man måste 
alltid ta hänsyn till individuella faktorer. 

Den som säljer försäkringar tar ofta den första kontakten per telefon men 
när det framgår att samtalet gäller försäkringsskyddet kan man vara säker om 
att svaren klart skall uttrycka bristande intresse — en positiv början kan möj
ligen registreras vid var tusende kontakt. 

Naturligtvis beror det inte bara på att man är helt ointresserad — istället 
bär nog alla människor på ett latent intresse, eftersom alla önskar sin egen väl
färd och trygghet — utan snarare på att det är oangenämt att inse att några 
risker föreligger och kanske också på att kontakten etableras vid ett tillfälle då 
man inte väntat den. 

Den som dröjer kvar i telefon och av artighet lyssnar till inledningen av sam
talet konstaterar ofta att det finns en hel del som han inte känner till om för
säkringarna. Naturligtvis trodde han att det egna skyddet var någorlunda till
fredsställande ordnat, men så får han veta att hemförsäkringen mot en facil 
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premiehöjning kan ändras att omfatta betydligt mer — att olycksfallsförsäk 
ringen för barn blivit billigare och att det finns en del former av livförsäkring 
som han inte hört talas om t ex. Utan alla förpliktelser kan det kanske vara 
värt att medge ett sammanträffande — huvudsakligen i allmänbildande syfte . . . 

När detta väl kommer till stånd blir inte bara försäljarens kunnighet utan 
också hans eller hennes erfarenhet av avgörande betydelse. En sekundär erfaren
het av den stora och växande kundkretsens öden ger insikter i var de ödesdigra 
luckorna i skyddet är att söka och även en intuition om att finna dem. 

Kunden får en hjälp att spegla sitt eget liv i andras — han får dessutom 
oftast en information om nyheterna inom socialförsäkringen och omfattningen 
av sina egna gällande försäkringar. Ytterst få människor känner omfattningen — 
och begränsningen — av sitt privata och sociala skydd och många har för-
månstagareförordnanden på sina liv- eller pensionsförsäkringar utformade efter 
en schablon som vid närmare eftertanke — eller efter upplysning om de rätts
liga verkningarna därav — visar sig illa stämma med deras önskemål. Också 
här behövs upplysning anpassad efter de individuella förhållandena. Trots att 
liv- och pensionsförsäkringarna som regel betingar stora värden för familjen 
är okunnigheten ofta skuld till att skyddet blir mindre ändamålsenligt och drar 
större kostnader än nödvändigt. 

Hur ofta ligger inte försäkringsbreven lösa i en skrivbordslåda! Att få dem 
prydligt ordnade i en pärm, med klar uppställning över belopp och förfalloda
gar har för många helt ändrat uppfattningen om hur deras försäkringsskydd bör 
utformas och hur de i sitt individuella fall bör fördela kostnaderna för att få 
bästa valuta för dem. 

Utan »agentens» arbete skulle säkert de kortsiktiga önskemålen i flertalet fall 
avgå med segern. Tyvärr händer det ändå alltför ofta att det går som det ny
ligen gjorde då en lantbrukare, efter påverkan av ombudet på platsen, beslöt 
att köpa en pensionsförsäkring för sig och sin hustru. Hustrun motsatte sig be
stämt detta beslut och tilltvingade sig istället på avbetalning en stor frysbox 
— och då mannen ett halvår senare dog stod hon utblottad och utan möjlig
heter att amortera lånen både på gården och frysboxen. 

Att kvinnorna är en stor eftersläpande grupp på grund av sin ekonomiska 
status märks inte minst i socialförsäkringarna — där ju husmödrarna är de 
mest missgynnade både beträffande olycksfalls-, sjuk- och pensionsförsäkringar. 

För änkan kvarstår många av de utgifter som tidigare varit gemensamma — 
det är alltid proportionsvis dyrare att leva ensam än att dela hushåll. Skäligt 
kan man tycka att det vore om den efterlevande hade ungefär 2/3-delar av den 
gemensamma inkomsten att leva på eller ca 66 %. Nu är det istället så att om 
mannen (inkomsttagaren) blir änkling har han 100 % av den gemensamma 
pensionen, medan hans änka vanligtvis har 50 % men i ATP kommer att få 
endast 40 % därav. 

Den stigande skilsmässofrekvensen gör det också dubbelt angeläget för kvin
norna att ha sitt eget försäkringsskydd. Med de svårigheter det innebär att kom
ma ut på arbetsmarknaden otränad eller helt utan yrkesutbildning kan försäk
ringen bli den tillgång som möjliggör en träningskurs eller ett avslutande av de 
studier som bröts vid äktenskapets ingående — eller det skydd för barnen som 
hon finner angeläget för att under en tid våga satsa helt på sin egen utbildning. 

I ett samhälle med allas välfärd på programmet och där det väl ingått i med-
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vetandet hos de flesta att en människa bör förunnas litet mer än livets »nöd
torft» borde försäkringsförsäljaren inte ha svårt att få gehör för sina förslag 
om kompensation för de missgynnade och kanske inte heller för tanken att även 
för inkomsttagaren övergången till pensionsåldern inte borde behöva innebära en 
så avsevärd sänkning av inkomstnivån som den för närvarande gör. Men om 
också de äldre klagar över svårigheterna att få debet och kredit att gå ihop — 
över att läkare och tandläkare kostar mer än i ungdomen och över att de sak
nar en viss komfort som var helt onödvändig vid yngre år — har ungdomen en 
annan uppfattning även med avseende på sin egen ålderdom. 

En svårighet för försäkringsförsäljaren är också att han själv som en främ
mande fågel slår ned mitt i familjens krets. 

Ärendet han kommer i är grannlaga. 
Det är lätt att såra självkänslan hos den som inte kunnat eller inte velat ordna 

ett skydd för sig och det är lätt också att på annat sätt röra vid för ömtåliga 
strängar. Det rör sig inte bara om pengar, som det kanske ytligt sett förefaller 
att göra, utan om förhållandet mellan makar — om kärleken till barnen — 
oron för framtiden.. . Ingen kommer frivilligt och utlämnar sitt innersta till 
en främling — och om främlingen begår ett fel, om hans taktkänsla eller in
tuition sviker honom — är besöket förfelat och dörren stängs. Om eller när för
säkringsförsäljaren kommit till insikt om var och hur en komplettering behövs 
kommer en ny svårighet, nämligen den att påvisa bristen utan att uppträda som 
förmyndare för »kunden in spe», att visa det så att denne känner upptäckten 
som sin egen och inte som en påverkan utifrån, som han motvilligt ger efter 
för. Han måste övertygas inifrån sig själv. Kanske är detta den svåraste upp
giften, ty när man har respekt för en människas självbestämmanderätt är det 
alltid för försäljaren en frestelse att ge upp den kamp, som möts av långvarigt 
motstånd. 

Men det är också en skakande upplevelse att senare erfara att just den för
säkringen saknas i ett fall där den skulle behövts. Och för den som några gång
er upplevt att se försäkringarna i funktion — att se sjukpensioner eller änke
pensioner komma till utbetalning — framstår som i en vision på nytt motstån
det som måste övervinnas den gången då försäkringen tecknades, och han upp
lever med tillfredsställelse medvetandet om att ändå ha varit till nytta och be
tydelse för en medmänniska. 

ökad förståelse och respekt för varandras sätt att lösa problemen kan skapas ge
nom studieutbyte mellan tjänstemännen i de olika ländernas försäkringsväsen. 
Det fann i övertygande grad avdelningschefen Elsie Ericsson, som förestår för
säkringsavdelningen vid Göteborgs Allmänna Centralsjukkassa (med 110 anställ
da), när hon för någon tid sedan blev i tillfälle att studera organisation och ar
betssätt samt speciella problemställningar i norska rikstrygdeverket, i Oslo Tryg-
dekasse och Trygdekassen for sjömenn. Studiebesöket möjliggjordes genom ett 
stipendium på 500 norska kronor ur Den Svensk-Norska Samarbetsfonden, byggd 
på överblivna medel ur den svenska Norgehjälpen. 

Elsie Ericsson har berättat om besöket i det norska socialförsäkringsväsendets 
organ Sosial Trygd. Inte minst utbyte hade hon haft av att få diskutera spörsmål 
rörande den praktiska tillämpningen av vissa nordiska konventioner. Tack vare 
det räknar hon med att hennes avdelning skall kunna få en bättre personkon
takt vid handläggningen av ärenden som gäller personer vilka flyttar mellan län
derna eller i övrigt berörs av konventionsbestämmelserna. 
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Hemmets försäkringsskydd 

AV FÖRSÄKRINGSDIREKTÖR OLLE RYDBERG 

Vid sekelskiftet hörde det till ovanligheterna at t en arbetarfamilj hade 

sitt lösöre brandförsäkrat. Bohaget var ofta torftigt. Somliga saker var 

kanske produkter av eget hantverk, annat var kanske arvegods. Någon 

uppskattning av hemmets värde i pengar kom på så sätt inte i fråga. 

På landsbygden var man sedan generationer van vid brandförsäkring 

eller försäkringsliknande system för ömsesidig hjälp. Men föremål för om

sorgen var främst byggnader och lantbrukets driftsinventarier. Försäkring

en av personligt lösöre var även där i viss grad försummad. 

Förhållandena ändrades under de första årtiondena av 1900-talet. Med 

stigande levnadsstandard, alltmera utpräglad penninghushållning samt 

stark aktivitet från försäkringsföretagens sida dröjde det inte länge förrän 

det blev ett oförsäkrat hem som var en ovanlighet. 

Lösörebrandförsäkringens blomstring blev således snabb. Men även 

kort, nämligen om man ser den som isolerad form. En nybildad familj i 

våra dagar finner det naturligt at t ha, inte en brandförsäkring utan en 

hemförsäkring, vilken omfattar brand men också mycket annat . 

Fram till början av 40-talet hade också inbrotts-, vattenledningsskade-, 

privatansvars- m fl försäkringsformer fått en viss utbredning, företrädes

vis i de större tätorterna, där riskerna var mest påtagliga. Ett framsteg 

var tillkomsten av de kombinerade försäkringarna för hem och villa. På 

ett och samma försäkringsbrev kunde man teckna två eller flera försäk

ringsbranscher. Det blev bekvämare — en handling och en premie — och 

billigare: de omkostnader som sparades hos bolagen motiverade en rabatt 

på premien. 

Objektförsäkringar 

Fortfarande var det dock fråga om skilda avtal — t ex en brandförsäk

ring, en inbrottsförsäkring osv — ehuru de utfärdades på samma hand

ling och ehuru de olika premierna slogs samman till en totalpremie. 

Under 50-talet togs nästa viktiga steg i utvecklingen. De gamla bran

scherna sammanbakades till nya former med i stort sett fast sammansätt

ning. En modern hemförsäkring ger ungefär samma skydd för lösöret som 

tidigare erhölls genom brand-, inbrotts-, vattenledningsskade-, cykel- och 
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resgodsförsäkringar. Några möjligheter att utesluta en eller flera riskde

lar finns sålunda inte i en hemförsäkring. 

Denna långtgående standardisering ger många fördelar. När en gam

maldags kombinerad villaförsäkring kunde omfatta ett dussintal olika 

branscher, bland vilka försäkringstagaren kunde välja, uppstod ett väl

digt antal varianter i sammansättningen. Den nu på förhand givna sam

mansättningen förenklar både försäljning och administration. 

Vidare kan man räkna med en bättre utjämning genom att alla får 

samma risker täckta och alltså ingen kan utesluta just de risker som han 

— med rätt eller orätt — anser sig vara minst utsatt för. 

Detta system ger ytterligare förenkling. Låt tankegången illustreras med 

ett schematiskt exempel. Brandfaran för ett lösöre i Sydsverige är större 

på landsbygden än i tätorter med gott brandförsvar. Skillnaden är så på

taglig att man vid enbart brandförsäkring låter den medföra skillnad i 

premien. Är brandförsäkringen åter bara en del i en standardiserad hem

försäkring får skillnaden i brandrisk mindre betydelse i det totala. Redan 

detta kan motivera en enhetlig premie. Går man så till inbrottsrisken vi

sar det sig att härvidlag finns en skillnad till landsbygdens favör. Den ut

jämnar, helt eller delvis, skillnaden i brandrisk och en enhetspremie blir 

än mer befogad. 

Resultatet blir ett ytterligare förbilligande, som i första hand innebär 

att försäkringstagaren får mer valuta för sin premie. Ett komplett skydd 

blir i längden billigast. 

Enligt samma modell som för hemmet har standardförsäkringar ord

nats för fastigheter, sportstugor, butiker m m. De brukar kallas objektför

säkringar, eftersom man tar fasta på det försäkrade objektet, inte på fa

rans art (brand, inbrott osv). 

Objektförsäkringarnas värde ligger inte minst i att var och en får ett 

effektivt skydd utan de luckor, som tidigare gärna uppstod och som vål

lade obehagliga överraskningar när olyckan var framme. 

Den nyttiga självrisken 

Fotgängaren eller cyklisten som gör sig skyldig till en oförsiktighet i trafi

ken eller villaägaren som försummar att sanda sin trappa en vinterdag 

kan bli utsatta för ruinerande skadeståndskrav. Ansvarsdelen av deras för

säkring blir således av största vikt. Den får även en social betydelse, ty den 

som lider svår skada och blir berättigad till stort skadestånd kan få ut 

detta även om skadevållaren är medellös. 

Det viktiga ansvarsförsäkringsskyddet för privatperson blev under 40-

talet utnyttjat vid mängder av vardagens små missöden. En inte oväsent-
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lig del av hela antalet skador rörde bagateller på 10—:20 kr. Det är klart 

att detta medförde oproportionerligt höga administrationskostnader. En 

sanering kom till stånd genom att en självrisk av 50 kr infördes vid varje 

skada. 

Att självrisken här minskar administrationskostnaderna är uppenbart. 

Den kan också ha andra gynnsamma effekter. Försäkringstagaren som ti

digare underlät att anmäla bagateller fick dock genom sin premie bidra 

till att betala andras bagatellskador. 

Självrisken får på så sätt ses som ett naturligt inslag i det moderna för

säkringsskyddet. Utformningen av skyddet bör styras inte av skadans or

sak — om det är brand, inbrott osv — utan av dess storlek. 

En ständig utveckling 

Skyddet måste då och då vidgas i takt med samhällslivets förändringar. 

Eldhärjades en lägenhet förr kunde familjen första tiden ta in hos en 

granne eller rentav i ett eget gårdshus. Nu blir hotellkostnader ofta ofrån

komliga. Den geografiska begränsningen kunde förr vara ganska snäv. Nu 

gäller hemförsäkringen vid resor i hela Norden. Stegringarna av bygg-

nadskostnadsindex ställer villaägaren inför en vansklighet, som lättast be

mästras genom värdestegringsgaranti i försäkringen. 

Målet är allriskförsäkring med självrisk. Det lär kanske aldrig kunna 

nås helt — alla risker syns inte vara försäkringsbara — men det är ett 

mål värt att sträva mot. 

De skador som årligen orsakas av brand är större än vad man i all

mänhet kanske tror. År 1958 omkom i Sverige 100 människor i samband 

med eldsvådor och egendom till ett värde av ungefär 125 milj kronor 

förstördes. Ca 17 000 bränder inträffade under året. Siffran innebär att 

varje halvtimme en enskild människa eller ett företag drabbades av en 

brand. 
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Något om bilförsäkringssystemet 

AV JUR KAND HILDING ÅBERG 

Tidningarnas nyhetssidor står fulla med skildringar av olyckor. Mest bil
olyckor. En fotgängare har blivit påkörd och dödad. Två bilar har kolli
derat front mot front. Förarna och passagerarna svårt skadade, några 
livsfarligt. Bilarna totalkvaddade. Mänskligt lidande och förstörelse av 
egendom passerar revy. Strömmen av nyheter av detta slag sinar aldrig. 

Nyheterna speglar en verklighet som, komprimerad i få siffror, ter sig 
så här. Var tredje minut inträffar en trafikolycka av den art att den blir 
anmäld till trafikförsäkringsbolagen. Den nationalekonomiska förlusten 
genom trafikolyckorna har beräknats uppgå till inemot en miljard kro
nor. Förlusten stiger år från år som följd av bilismens starka expansion. 
Det är därför en samhällsfråga av hög angelägenhetsgrad att förlusten 
begränsas, men också att den fördelas så rationellt som möjligt. Framför 
allt i det senare avseendet spelar försäkring en betydande roll. 

Vilken roll försäkring spelar på detta område och i någon mån även 
vilken roll den kan komma att spela avser denna artikel att söka belysa. 
När en trafikskada sker — en bil kör t ex i diket, varvid föraren och en 
passagerare blir skadade — uppstår förluster av skilda slag. Produktionen 
undandras förarens och passagerarens arbetskraft under sjuktiden, stat el
ler kommun får kostnader för sjukhusvård, föraren och passageraren mis
ter sin arbetsinkomst och bilägaren får en kostnad för reparation av bi
len. Genom skadeståndsreglernas utformning kan vidare passagerarens 
och bilägarens förluster flyttas över på föraren och passagerarens dess
utom på bilägaren. 

Den förlust som uppstår för det allmänna, direkt eller i form av en pro
duktionsminskning, täcks praktiskt taget inte alls genom försäkring. För
säkringens betydelse ligger därför nästan uteslutande på det privateko
nomiska pianet. Detta betyder naturligtvis inte att försäkringssystemets 
utformning skulle vara utan egentligt samhälleligt intresse. Tvärtom. 

Det samhälleliga intresset varierar emellertid i styrka. På områden där 
behovet av skydd för den enskilde bedömts som särskilt framträdande har 
statsmakterna ingripit med direkt, tvingande lagstiftning. Inom bilförsäk
ringssystemet är detta fallet med trafikförsäkringen. På andra områden 
åter tar sig intresset andra uttryck. Det kan t ex tillgodoses genom statlig 
övervakning eller tillsyn över försäkringsbolagens verksamhet. 

För att återgå till exemplet med bilen som körde i diket anses passage-
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rarens skyddsbehov vara störst. Det tillgodoses genom bilens trafikförsäk

ring. Trafikförsäkringen har dubbel funktion. Dels garanteras den som li

dit skada vid trafikolycka rätt att från försäkringsbolaget få ut den ersätt

ning som han enligt skadeståndsregler är berättigad till. Dels skyddar tra

fikförsäkringen bilens förare och ägare på det sättet, att de i normala fall 

slipper att själva betala ut någon del av det skadestånd de enligt gällande 

rätt är skyldiga att betala. 

Passagerarens rätt till ersättning från bilens trafikförsäkring beror så

ledes på om han har rätt till skadestånd — av bilens ägare eller förare. 

En särskild lag, den s k bilansvarighetslagen, reglerar denna fråga. Lagen 

utgår från antagandet, presumerar, att bilens ägare eller förare vållat 

skadan och att därför skadeståndsskyldighet föreligger mot den som lidit 

skadan. För att undgå skadeståndsskyldighet måste bilisten kunna bevisa 

att han inte har vållat skadan. Om det å andra sidan kan bevisas att den 

skadelidande själv medverkat till skadans uppkomst, varit medvållande, 

kan ersättningen jämkas. Jämkningen kan t o m i ytterlighetsfall innebära 

att ingen ersättning utgår eftersom jämkningsskalan anses omfatta hela 

området från 0 till 100 %. 

Eftersom det av naturliga skäl knappast finns anledning att räkna med 

ett medvållande från passagerarens sida kan denne få sin förlust — bort

fallet av arbetsinkomst — täckt genom bilens trafikförsäkring. Dessutom 

får han ersättning för viss icke-ekonomisk skada. På grund härav och då 

hela den ersättning han får i varje fall tills vidare är skattefri kan han 

sägas ha ett exklusivt försäkringsskydd, en sorts olycksfallsförsäkring med 

ersättningsbeloppet bestämt enligt skadeståndsregler. Trots detta, och i 

visst fall på grund av detta, kan det finnas fog för påståendet att försäk

ringsskyddet inte är utan luckor. Det förhåller sig nämligen så — och det 

gäller för alla skadelidande som får sin ersättningsfråga reglerad efter 

skadeståndsrättsliga grunder — att om ersättningen utgår i form av liv

ränta ersättningsrätten inte anses innefatta rätt till indexreglering av 

livräntan eller annan form av kompensation för penningvärdeförsäm

ring, varför en ersättning som från början varit tillfredsställande med 

tiden kan bli helt otillräcklig. Om vidare det anförda exemplet ändras 

endast på det sättet att trafikolyckan antas ha skett utomlands blir passa

gerarens ställning genast sämre. Medan passageraren i Sverige är det 

av »trafikens offer» som intar den mest gynnade positionen är förhål

landet utomlands ofta det motsatta. 

Rent rättsligt och försäkringsmässigt har även exempelvis fotgängare 

och cyklister samma ställning som passagerarna, men för dessa kategorier 

skadelidande medför bilansvarighetslagens jämkningsbestämmelser inte 

sällan.att ersättningen endast kompenserar en bråkdel av förlusten. 
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Föraren i den dikeskörda bilen är på grund av lagbestämmelse utesluten 
från skydd av bilens trafikförsäkring. Den försäkringsmöjlighet som er
bjuder sig för honom är, förutom vanlig olycksfallsförsäkring, den speciel
la form av olycksfallsförsäkring som kallas förarskydd eller förarplatsför
säkring. Även om värdet av denna försäkringsform på intet sätt bör för
ringas — ersättningsbeloppen är i vissa lägen betydande — kan den inte 
sägas vara ett fullgott försäkringsskydd. Den innebär inte något skydd vid 
övergående arbetsoförmåga och därför nödgas föraren i stor utsträckning 
stå sin förlust själv. Ett system som får en sådan konsekvens kan inte be
tecknas som fullt tillfredsställande. Det förhållandet att föraren, om han 
kommer till skada genom vållande från annan bilists sida vid en kolli
sionsolycka, kan få full ersättning ur den andre bilistens trafikförsäkring 
ändrar inte detta omdöme. Även i kollisionsfallen är f ö föraren i sämre 
läge än andra skadelidande på grund av en särbestämmelse i bilansva
righetslagen. 

Trafikförsäkringens funktion av ansvarsförsäkring skyddar som ovan 
nämnts i vanliga fall bilisten från risken att själv nödgas bära även passa
gerarens förlust. Ända tills för några veckor sedan löpte bilisten risken att 
få betala den del av passagerarens och andra skadelidandes skadestånd, 
som översteg de i trafikförsäkringslagen angivna högsta ansvarsbelopp som 
trafikförsäkringen svarar för vid en trafikolycka. Då eliminerades emel
lertid denna risk genom att försäkringsbolagen på eget initiativ höjde 
ansvarsbeloppen till obegränsade belopp. Trafikförsäkringen skyddar där
emot inte föraren mot de skadeståndskrav som bilens ägare kan rikta mot 
honom för skadorna på bilen. Förarens enda möjlighet att skydda sig mot 
denna risk är att se till att bilen är vagnskadeförsäkrad. Att inte heller 
denna försäkring i alla lägen ger fullständigt skydd kan här bortses ifrån. 

Ägarens förlust kan som ovan berörts flyttas över på föraren. Förutsätt
ningen härför är dock att föraren bevisligen vållat skadan och naturligt
vis också att föraren är i stånd att betala. Inträffar skadan vid kollision 
med annan bil står möjligheten öppen för ägaren att få ut skadestånd av 
den andra bilens trafikförsäkringsgivare. Chansen att på dessa vägar få 
full ersättning för den lidna förlusten är dock så osäker att flertalet bil
ägare, vars bilar inte är alltför gamla, väljer att själva ta försäkring för 
att skydda sig. Denna försäkring, vagnskadeförsäkring, finns i olika ut
formning och kan nog sägas i stort sett svara mot de varierande försäk
ringsbehov som olika bilägare kan ha. Undantag härifrån bildar kanske 
dock den kategori av bilägare som för sin försörjning är beroende av att 
bilen kan användas. Motsvarighet till den avbrottsförsäkring som finns på 
annat håll inom försäkringssystemet saknas här. 

Förutom de nu nämnda försäkringarna, trafikförsäkring, förarförsäk-
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ring och vagnskadeförsäkring, ingår i bilens försäkringsbatteri även stöld-, 

brand- och glasruteförsäkring. 

Bilens försäkringssystem är således i stort sett uppbyggt så att förluster 

som vid trafikolyckor drabbar enskilda skadelidande icke-bilister fördelas 

med den övervägande delen på bilägarkollektivet och med en vida mindre 

del på de skadelidande själva. Förluster som drabbar bilägare vid skada 

på den egna bilen fördelas förutom på hela bilägarkollektivet via trafik

försäkringen på den enskilde bilägaren eller på det kollektiv av bilägare 

som har vagnskadeförsäkring, stöldförsäkring etc. Den fördelning av för-. 

lusterna som på detta sätt kommer till stånd anses väl i allmänhet vara 

rimlig och rättvis. Det som kan diskuteras, och som också har diskuterats, 

är om inte bilägarkollektivet borde bära ännu större del av de skador 

som uppstår vid trafikolyckor. 

Utan överdrift står sig svensk bilförsäkring väl vid en internationell 

jämförelse. Enligt mångas mening borde den dock kunna göras till ett 

ännu effektivare instrument. Som framhållits tidigare företer försäkrings

skyddet vissa luckor. I det stora hela sammanhänger detta med anknyt

ningen till skadeståndsregler. Här skall inte diskuteras de nuvarande ska

deståndsreglernas ändamålsenlighet. Det står emellertid klart att före

fintligheten av ett väl utbyggt försäkringssystem underlättar anpassningen 

till ersättningsregler av annan, kanske mer tidsenlig och ur det allmännas 

synpunkt mer ändamålsenlig typ. 

Den rätta vägen att gå när det gäller att ändra trafikförsäkringens om

fattning eller om det gäller att radikalt förändra ersättningssystemets ka

raktär är givetvis genom ny lagstiftning. Viss statlig aktivitet i denna rikt

ning har också visats de senaste åren. Sålunda lades förslag till ny lag om 

trafikförsäkring fram i ett betänkande år 1957, men förslaget har ännu 

inte föranlett någon proposition. Förslaget innebar dock inte att något 

helt nytt ersättningssystem grundat på försäkring skulle träda i stället för 

det nuvarande på skadeståndsrättslig grund. Enligt förslaget skulle bl a 

föraren fortfarande stå utan skydd från bilens egen trafikförsäkring och 

systemet med jämkning vid medvållande skulle fortfarande finnas, låt 

vara i något modifierad form. 

Försäkringsbolagens möjlighet att själva genom frivilliga försäkringsan

ordningar på ett effektivt sätt täcka luckor som kan finnas inom den ob

ligatoriska trafikförsäkringen är begränsad. Det hänger bl a samman med 

svårigheten att få tillräckligt stor anslutning till en frivillig försäkring, 

som inte i något avseende direkt gynnar bilägaren. Förarförsäkringen och 

höjningen av ansvarssummorna är däremot exempel på sådan utbyggnad 

som varit möjlig att genomföra. Utan stöd av tvingande lag går det dock 

med all säkerhet inte att fortsätta utfyllnaden av luckorna i systemet stort 

längre än vad som nu skett. 
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Våra socialförsäkringar täcker i stort sett 
hela socialvårdsfältet 

Vikt iga reformer i kraft 1 juli 1960 

Som erinras om i den inledande artikeln bygger socialvården i dag främst på 

socialförsäkringarna som tillförsäkrar alla när arbetsförtjänsten sviker av varje 

som helst orsak en grundläggande inkomst, en minimistandard sedd i relation 

till hela folkets standard. Vi har nu ett standardskydd omkring 65 procent i fler

talet socialförsäkringar. De situationer vilka uppställts som förutsättning för hjälp 

från dessa speciella hjälpformer är utvalda med hänsyn till situationens betydelse 

för människornas ekonomiska ställning. Dominerande är sjukdom, invaliditet, mo

derskap, ålderdom och arbetslöshet. Våra socialförsäkringar täcker i stort sett hela 

socialvårdsfältet, vilket följande notiser om aktuella ändringar och utbyggnader 

av dem åsyftar att belysa. 

Til läggspensioneringen 

Denna försäkring avser att utöver folkpensionen tillförsäkra alla förvärvsarbetande 
rätt till åldeps-, förtids- och familjepension avvägd i förhållande till den tidigare 
arbetsinkomsten. Rät t till tilläggspension skall kunna förvärvas av svensk medbor
gare och av här mantalsskriven utlänning. Tilläggspensionen grundas på arbets
inkomst, som förvärvas i åldern 16—65 år, evad den årliga arbetsinkomsten ligger 
mellan 4 000 och 30 000 kr i 1957 års penningvärde. Beträffande inkomst av annat 
förvärvsarbete än anställning är regeln, att det belopp som överskjuter 8 000 kr 
räknas som pensionsgrundande till två tredjedelar. Den pensionsgrundande in
komsten beräknas på grundval av taxeringen till statlig inkomstskatt. I likhet med 
folkpensionen skall tilläggspensionen vara värdebeständig. Även de ovan nämnda 
inkomstgränserna skall följa ändringar i prisnivån. 

En försäkrad kan göra anmälan om undantagande från försäkringen såvitt angår 
inkomst av annat förvärvsarbete. Sådant undantagande innebär att hänsyn inte 
skall tas till inkomst av annat förvärvsarbete vid beräkning av hans pensionsgrun
dande inkomst. 

En huvudorganisation av arbetstagare kan före den 1 juli 1961 under vissa 
förutsättningar genom kollektivavtal komma överens med arbetsgivarparten om 
undantagande från försäkringen såvitt rör inkomst av arbete, som avses med av
talet. Sådan inkomst hos en av avtalet bunden arbetsgivare skall inte inräknas i 
den pensionsgrundande inkomsten för arbetstagare, på vilken avtalet är tillämpligt. 

Under i lagen angivna förutsättningar föreligger rätt till ålderspension fr o m 
den månad, varunder den försäkrade fyller 67 år. Den försäkrade äger dock val
frihet att uttaga ålderspensionen före eller efter den nu angivna generella pen
sionsåldern, dock tidigast fr o m den månad, varunder han uppnår 63 år. Ålders
pensionen utgör 60 procent av den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten 
under de 15 bästa åren. För full ålderspension fordras i inledningsskedet 20 pen
sionsgrundande år, vilket krav successivt höjs till att avse 30 år. Jämte folkpen
sionen kommer full ålderspension från tilläggspensioneringen att i stort sett mot
svara två tredjedelar av hela arbetsinkomsten. 

Förtidspension utgår till den som åtnjuter invalidförmån från folkpensioneringen. 
Vid förlust av arbetsförmågan utgår hel förtidspension med samma belopp som 
vederbörande skulle erhålla i ålderspension från 67 års ålder. Vid höggradig ned
sättning av arbetsförmågan utgår 60 procent av hel förtidspension. 
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Familjepension utgår i form av änkepension och barnpension. Änkepension utgåi 
förutsatt att äktenskapet ingåtts senast den dag då mannen fyllde 60 år och att det 
varat i minst fem år. Efterlämnar den försäkrade barn eller adoptivbarn, som tillika 
är barn till änkan eller adopterat av henne, utgår dock änkepension oavsett om 
dessa förutsättningar föreligger eller inte. Rätten till änkepension upphör, om än
kan ingår nytt äktenskap. Familjepensionen motsvarar en viss del av den tilläggs
pension, som den avlidne uppbar eller skulle ha uppburit, om han blivit invalid 
(egenpension). Finns ett eller flera pensionsberättigade barn är änkepensionen 
35 procent av den försäkrades egenpension och i annat fall 40 procent av nämnda 
pension. Barnpension tillkommer försäkrads barn, som ej fyllt 19 år. Om pensions-
berättigad efterlämnar maka och ett barn blir barnets pension 15 procent av fa
derns egenpension. Är ett barn ensamt pensionsberättigat blir dess pension 40 pro
cent av den avlidnes egenpension. Finns flera barn än ett ökas de nu angivna 
procenttalen med 10 för varje barn utöver det första och det sammanlagda barn
pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. De sammanlagda familjepensions
förmånerna får ej överstiga 80 procent av den avlidnes egenpension. 

I Kungl. Majrts proposition nr 100 till 1959 års vårriksdag, vilken proposition 
ligger till grund för lagen om försäkring för allmän tilläggspension, har förutsatts 
att den nya lagstiftningen kommer att kompletteras på en del punkter, främst be
träffande förtids- och familjepensionerna. Utredning i berörda avseenden pågår 
inom 1958 års socialförsäkringskommitté. 

Tilläggspensioneringen finansieras genom avgifter och avkastning av den med av
gifter uppbyggda allmänna pensionsfonden. Avgifter för inkomst av anställning 
erläggs av vederbörande arbetsgivare och avgifter för inkomst av annat förvärvs
arbete av den försäkrade själv. 

Tilläggspensioneringen trädde i kraft den 1 januari 1960. Pension skall dock 
inte utgå före den 1 januari 1963. 

Folkpensioneringen byggs ut 

Genom ändrad lydelse av lagen den 1 juni 1956 om höjning av folkpensioner 
m m utgör allmän ålderspension fr o m den 1 juli 1960 för gift folkpensionsberät-
tigad, vars make jämväl åtnjuter viss pensionsförmån, 2 175 kr om året och för en
samstående pensionsberättigad 2 750 kr. 

Invalidpension utgår där arbetsförmågan är nedsatt med 2/3 med dels grundpension, 
som inte är behovsprövad och dels tilläggspension som är behovsprövad. Full pen
sion utgår med samma belopp som ålderspensionen. 

Enligt ett preliminärt beslut från 1958 års socialförsäkringskommitté kommer 
kommittén sannolikt att föreslå att invalidpensionen skall kunna utgå redan vid en 
nedsättning av arbetsförmågan med 50 procent. Den nuvarande gränsen inom 
folkpensioneringen är som ovan angivits 2/3. En motsvarande bestämmelse av 
ATP-gränsen är att vänta. Beslut torde inte kunna fattas förrän vid riksdagen 1962. 

Hustrutillägg kan fr o m den 1 juli 1960 utgå med maximalt 2 175 kr om året. 
Fr o m 1 juli 1960 har folkpensioneringens familjeförmåner undergått vissa för
ändringar. Sålunda har nya bestämmelser i folkpensioneringslagen tillkommit be
träffande änkepensioner. Vidare har utfärdats en lag om barnpensioner. 

De nya änkepensionerna. Beträffande pension till kvinna vars make avlider efter den 
30 juni 1960, utgår utan behovsprövning änkepension med 2 750 kr om året under 
förutsättning att hon har barn under 16 år i hemmet. Även änka med äldre barn 
eller utan barn får änkepension med sagda belopp om hon fyllt 50 år och varit 
gift med den avlidne i minst 5 år. Änka utan barn mellan 36 och 50 år, som 
varit gift med den avlidne i minst 5 år, får delpension d v s änkepensionen mins
kad med en femtondel för varje år hon vid mannens död är yngre än 50 år. 

140 



En kvinna som blir änka exempelvis vid 40 års ålder erhåller således fem fem
tondelar av den fulla änkepensionen. 

Har mannen avlidit före 1 juli 1960 utgår pensionen efter i stort sett samma 
regler med den inte oväsentliga skillnaden att i varje särskilt fall behovsprövning 
skall tillämpas. Den angivna änkepensionen är i sådana fall det högsta belopp 
som kan ifrågasättas. Vissa övergångsbestämmelser skall här gälla för dem som 
blivit änkor dels 1 juli 1958—30 juni 1959 och dels 1 juli 1959—30 juni 1960. 
För dessa fall gäller att pensionen vid behovsprövningen inte får understiga en 
tredjedel av pensionens maximibelopp om kvinnan blivit änka under tiden 1 
juli 1958—30 juni 1959. Har dödsfallet inträffat under tiden 1 juli 1959—30 
juni 1960 blir lägsta pensionsbeloppet två tredjedelar av full änkepension. För så
dana som blivit änkor före den 1 juli 1958 är hela pensionen behovsprövad. 

Inalles räknar man med att 62 000 änkor får änkepension i en eller annan form 
efter de nya reglerna. Av dessa har 34 000 förut helt saknat dylik rätt. De öv
riga får sina förmåner kraftigt ökade. 
Lagen den 5 maj 1960 om barnpensioner trädde i kraft 1 juli i år och ersätter 
nu gällande bestämmelser om särskilda barnbidrag till änkors och invaliders m fl 
barn i den mån det gäller faderlösa, föräldralösa eller med dem jämställda barn. 
I motsats till de särskilda barnbidragen, vilka delvis upphävts fr o m sistnämnda 
dag, omfattar lagen om barnpensioner i princip alla barn som förlorat sina för
äldrar eller någon av dem. Rätten till barnpension gäller oavsett om barnet är 
den avlidnas barn inom eller utom äktenskap och oavsett vem som är barnets 
vårdnadshavare och hos vem barnet vistas. Rätten till barnpension är även obe
roende av den efterlevande moderns eller faderns civilstånd. Om modern till ett 
barn, som åtnjuter barnpension, gifter sig resp gifter om sig medför detta alltså 
inte att pensionen dras in. I fråga om adoptivbarn är det dock adoptivföräldrarnas 
eller enderas död, som medför rätt till barnpension för barnet — inte de natur
liga föräldrarnas död. Styvbarn har inte rätt till barnpension med anledning av 
styvfaderns eller styvmoderns död, med mindre det är adopterat av den avlidna. 

Rätten till barnpension varar till och med den månad under vilken barnet fyl
ler 16 år. Barnpensionen, som utgår utan behovsprövning, utgör 1 400 kr per år 
och barn, som förlorat båda sina föräldrar, och 1 000 kr per år och barn som för
lorat en av sina föräldrar. Är barnet berättigat till livränta på den grund att nå
gon av föräldrarna avlidit som följd av yrkesskada skall barnpensionen emellertid 
minskas med livräntan; minst en fjärdedel av pensionen skall dock kvarstå. Mot
tagare är regelmässigt barnets förmyndare. Barnpensionen beräknas budgetåret 
1960—1961 omfatta omkring 97 000 barn. Av dessa torde omkring 14 000 vid nya 
lagstiftningens ikraftträdande åtnjuta särskilda barnbidrag, vilket omräknas till 
barnpension. 
Särskilda barnbidrag, som enligt den ändrade lagen, vilken nu rubriceras Lag om 
särskilda barnbidrag, skall även hädanefter utgå för 1) barn vars fader åtnjuter 
ålderspension, invalidpension eller sjukbidrag enligt lagen om folkpensionering 
2) barn vars moder åtnjuter sådan folkpension, då föräldrarna inte sammanlever 
samt modern har vårdnaden om eller stadigvarande bor tillsammans med bar
net samt 3) barn vars moder är gift med annan än barnets fader, då styvfadern 
åtnjuter folkpension samt modern har vårdnaden om eller stadigvarande bor till
sammans med barnet. Inkomstprövningen av det särskilda barnbidraget har bi
behållits men det maximala bidragsbeloppet har höjts från nuvarande 600 till 
996 kr per år eller 83 kr i månaden. Dessa återstående särskilda bidrag kan i sin 
nuvarande form betraktas som ett provisorium. Avsikten är att de skall tas upp 
till omprövning i samband med den tänkta reformeringen av invalidpensione
ringen. 

Maximibeloppet för bidragsförskottet har höjts från 720 till 996 kr per år (lagen 
den 5 maj 1960 angående ändring i bidragsförskottslagen den 11 juni 1943). 
Därmed har bidragsförskotten anpassats till de förhöjda särskilda barnbidragen. 

Alltsedan 1956 finns det möjlighet att bevilja bidragsförskott inte endast på 
underhållsbidrag från fader utan även på underhållsbidrag från moder. I fall där 
båda föräldrarna är skyldiga att betala underhållsbidrag har en rättspraxis ut-
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bildats, enligt vilken bidragsförskott kan utgå på båda underhållsbidragen sam
tidigt men inte med högre belopp sammanlagt än det i bidragsförskottslagen stad
gade maximibeloppet. De sedan den 1 juli 1957 gällande bestämmelserna om ut
fyllnadsbidrag tillämpas i konsekvens härmed så att utfyllnadsbidraget beräknas på 
det sammanlagda beloppet av föräldrarnas underhållsbidrag. 

Med lagändringen har också lagens tillämpningsområde utvidgats. De utom-
äktenskapliga barn med okänd fader, vilka tillhört tillämpningsområdet för la
gen om särskilda barnbidrag, har fr o m den 1 juli 1960 överförts till bidragsför
skottslagens tillämpningsområde. Den inkomstprövade hjälp som stått till buds 
för dessa barn har sålunda blivit utbytt mot en inte inkomstprövad sådan. Vid 
tillämpningen av bidragsförskottslagen skall det anses att fadern genom rättens 
beslut eller skriftligt av två personer bevittnat avtal blivit ålagd att utge under
hållsbidrag till barnet med 996 kr om året fr o m den månad, under vilken bar
net fyllt tre år till och med dagen före den då barnet fyller sexton år. Detta in
nebär att ett utomäktenskapligt barn för vilket faderskapet inte kunnat faststäl
las blir berättigat till bidragsförskott fr o m den månad under vilket barnet fyl
ler tre år. Rätten till bidragsförskott är alltså oberoende av vilka åtgärder sorr. 
vidtagits för faderskapets fastställande. Någon redovisning angående den fader
skapsutredning som förekommit behöver alltså inte ske. Detta medför emellertid 
inte något avkall på kravet att faderskapet för utomäktenskapliga barn skall fast
ställas. Bestämmelsen i 8 kap 6 § föräldrabalken att barnavårdsman skall sörja 
för att barnets börd fastställs är lika bindande i fortsättningen som hittills. 

Sjukförsäkringen 

är obligatorisk och ger goda förmåner. En reform av så pass genomgripande slag 
kan inte bli fullkomlig med en gång utan måste förbättras och förenklas efterhand. 
Den obligatoriska sjukpenningsförsäkringen för vissa gifta och tidigare gifta kvin
nor, den s k hemmafruförsäkringen, kommer att omfatta även ogift kvinna, som 
sammanlever med barn under 16 år, vilket är sjukförsäkrat som barn till henne. 
För rätt till grundsjukpenning erfordras sålunda inte för dessa kategorier att de 
har en årsinkomst av förvärvsarbete om minst 1 200 kr. 

Tillhörigheten till hemmafruförsäkringen innebär vidare rätt att enligt sjuk
försäkringslagen genom frivilliga avgifter försäkra sig för ett s k sjukpenningtill-
lägg. Detta tilläggsmaximum har höjts från 3 till 5 kr och följaktligen kommer 
hemmafruar och med dem likställda att kunna bli försäkrade maximalt för 8 kr 
per dag. 

1954 års lag om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa — som bl a 
ger folkpensionärer, vilka inte längre ingår i den obligatoriska sjukpenningför
säkringen rätt att teckna en frivillig sjukpenningförsäkring i sjukkassan som ger 
dem 3 kr per dag när de är sjuka -— har förlängts ytterligare med 5 år från 1 
juli 1960. 

Hemmadöttrarnas och de frånskilda kvinnornas pensionsrätt? 

I riksdagsmotioner har fästs uppmärksamhet på de s k hemmadöttrarnas prob
lem och deras behov av att på äldre dagar få sin försörjningsfråga ordnad. Man 
har emellertid inte ansett en lösning av den frågan möjlig inom den föreliggan
de ramen för folkpensioneringen utan förordar en utredning i anslutning till so
cialpolitiska kommitténs arbete. 

Inte heller frågan om de frånskilda kvinnornas pensionsrätt har man ansett 
kunna lösas nu. Där har departementschefen gett löfte om att frågan skall tas 
upp när man — troligen 1963 — gör en översyn av hela pensionslagptiftningen. 
Socialförsäkringslagstiftningen ger inte en änkling samma möjligheter till pension 
som en änka. Denna fråga torde även bli föremål för prövning. 
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Socialförsäkringen i Tyskland 

AV FIL DR ÅKE ELMÉR, LUND 

Fil dr Åke Elmer — välkänd för denna tidskrifts läsare — har i maj i år dispu
terat på en avhandling om Folkpensioneringen i Sverige med särskild hänsyn till 
ålderspensioneringen. Avhandlingen — den första historiken över vår folkpensio
nering — undersöker dessutom den effekt som folkpensionen kan ha haft på 
de ekonomiska förhållandena i landet, på t ex sparviljan. 

Åke Elmer framhåller att den första folkpensionslagen som tillkom år 1913 
utgör det första försöket i världen att skapa en allmän folkförsäkring, avsedd att 
komma alla till del oavsett yrke eller inkomst. Samtidigt får vi här i Åke El
mers artikel om Socialförsäkringen i Tyskland veta att den tyska socialförsäk
ringen har varit impulsgivande för Sverige och andra länder ända sedan Bis-
mareks dagar — ja att en socialförsäkring för den tyska gruvhanteringen sträc
ker sig tillbaka ända långt in i medeltiden. 

Vi får i dessa fakta en blixtbelysning av hur nätet av impulser och reform
strävanden griper över många länder och långa tider även i fråga om angelä
genheter som varje land löser till synes på egen hand. 

Det finns väl knappast någon som på ett eller annat sätt har studerat 

socialpolitik, som inte vet a t t den tyska socialförsäkringen har varit ban

brytande på sitt område och att den har varit förebild för många andra 

länder, bl a Sverige. Och det är nog ganska många som vet att social

försäkringarna infördes i Tyskland på 1880-talet som ett led i Bismarcks 

kamp mot socialismen. Formuleringarna i det kejserliga budskapet till 

riksdagen den 11 november 1881 har ofta citerats: »Det är vår överty

gelse att de sociala skadorna icke kunna botas uteslutande genom att un

dertrycka det socialdemokratiska ofoget utan lika mycket genom att posi

tivt befordra arbetarnas väl. Vi hålla det för vår kejserliga plikt att lägga 

riksdagen denna uppgift på hjärtat.» Och längre fram i budskapet: »Att 

finna de rät ta medlen och vägarna för denna omvårdnad (dvs social

försäkringarna) är en svår uppgift men också en av de högsta uppgifter

na för varje samhälle, som står på det kristna folklivets sedliga funda

ment. Den nära anslutningen till de reala krafterna inom detta folkliv 

och dessas sammanförande till korporativa organisationer under statligt 

skydd skall, hoppas vi, möjliggöra lösningen av uppgifter, som statsmak

ten ensam icke skulle vara vuxen.» 

Vad som hände på 1880-talet är som sagt relativt välkänt. Men när det 

gäller socialförsäkringens vidare utveckling och nuvarande utformning i 
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Tyskland tycks kunskaperna i vårt land vara mycket begränsade. Det är 

ytterst sällan, som man i svenskspråkig litteratur eller i svensk offentlig 

debatt läser eller hör någonting om den saken. Jag har därför trott att 

det kanske skulle kunna intressera tidskriftens läsare att få några upp

gifter om den nuvarande tyska socialförsäkringen. 

En sak, som man snart lägger märke till, när man studerar tysk social

försäkring, det är att det inte är riktigt sant att den började med Bis-

marek. Det fanns nämligen redan förut särskilda försäkringsformer för 

vissa yrken, i en del fall t o m obligatoriska enligt lag. Den viktigaste 

försäkringsformen av detta slag var den som gällde för gruvhanteringen. 

Den har sina rötter långt ner i medeltiden och den existerar vid sidan av 

den allmänna socialförsäkringen än idag. I sin moderna form har den va

rit obligatorisk i varje fall sedan 1850-talet. Den kallas Knappschaftsver-

sicherung (bergsmansförsäkring, fritt översatt) och den omfattar dels 

sjukförsäkring, dels ålders- och invalidpensionering. Förmånerna är nu

mera ungefär desamma som i den övriga socialförsäkringen men beräk

ningsgrunderna är i vissa fall mera fördelaktiga, vilket gör att gruvarbe

tarna kan sluta sitt arbete vid tidigare ålder än andra arbetare och ändå 

få en hygglig pension. (Men avgifterna är också större.) 

Delvis efter Knappschaftsförsäkringens förebild infördes alltså en all

män arbetarförsäkring på 1880-talet. Det blev en lag om sjukförsäkring, 

en annan om yrkesskadeförsäkring och en tredje om invaliditets- och ål

derspensionering. 1911 slog man ihop alla tre lagarna till en riksförsäk-

ringsordning, som emellertid i stort sett staplar lagarna på varandra och 

har bortåt två tusen paragrafer. Riksförsäkringsordningen gällde bara 

kroppsarbetare och vissa närstående grupper. Den kompletterades 1911 

med en särskild lag om tjänstemannaförsäkring. Båda dessa lagar gäller 

formellt fortfarande men de har givetvis ändrats många gånger sedan 

dess. Den senaste stora reformen genomfördes 1957. Från början hade 

tjänstemännen bättre förmåner än arbetarna, men på den allra sista tiden 

har det skett en utjämning. Efter 1957 års reform är principerna för so

cialförsäkringen i stort sett desamma för arbetare och tjänstemän. 

Utanför riksförsäkringsordningen står också — utom tjänstemannaför

säkringen och Knappschaftsförsäkringen — arbetslöshetsförsäkringen, som 

regleras genom lagen om arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring av 

år 1927. Den är alltså en skapelse av Weimarrepubliken. Formellt fristå

ende är också familjeutjämningskassorna, som infördes genom en lag av 

1954, men de är administrativt anknutna till yrkesskadeförsäkringen. 
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Jag bör kanske redan nu påpeka att när jag talar om aktuella förhål

landen, menar jag Västtyskland. Östtyskland bygger på samma traditio

ner, men där har utvecklingen på senare år åtminstone organisatoriskt 

gått i en annan riktning. För att kunna bedöma kvantitativa uppgifter 

bör man ha i minnet att Västtyskland har omkring 52 milj invånare, allt

så drygt sju gånger så stor befolkning som Sverige. Östtyskland har 18 

milj invånare eller 21/2 gånger Sverige. 

De karakteristiska principerna för den nuvarande tyska socialförsäk

ringen finns angivna redan i det kejserliga budskapet av år 1881, som jag 

nyss citerade. För det första är försäkringen genomgående tänkt för lön

tagare. I vissa fall tar man dock med självständiga företagare med mind

re inkomster. Socialförsäkringen gäller alltså huvudsakligen grupper som 

i budskapet kallades arbetare. Någon allmän socialförsäkring, som om

fattar hela folket, finns inte och har aldrig funnits i Tyskland. (I den 

aktuella diskussionen förekommer det att man yrkar på att man skall 

övergå till en sådan allmän socialförsäkring, men då kallar man den inte 

försäkring utan social säkerhet — soziale Sicherheit — efter mönster av 

det engelska uttrycket social security.) För det andra är samtliga socialför

säkringsgrenar överlämnade till självförvaltande organ. De sköts inte 

av statliga ämbetsverk eller kommunala nämnder utan av formellt fri

stående kassor, där arbetstagare och arbetsgivare i regel är lika repre

senterade i styrelse och representantskap. Detta är alltså i enlighet med 

det kejserliga budskapets hänvisning till de korporativa organisationer 

under statligt skydd, som antogs klara av socialförsäkringsuppgifterna 

bättre än vad staten själv skulle kunna göra. Man får naturligtvis här 

lägga stark tonvikt på det statliga skyddet, som innebär en ganska snäv 

reglering. Men skillnaden gentemot t ex svenska eller engelska förhållan

den är dock stor. 

Socialförsäkringsorganens självstyrelse regleras sedan 1951 genom en 

särskild lag med gemensamma bestämmelser för alla de olika försäkrings

grenarna. Lokala kassor, företagskassor, delstatskassor och riksomfattande 

kassor är i princip organiserade på samma sätt. Beslutande organ är ett 

representantskap, som väljs av arbetsgivarna och de försäkrade löntagar

na. Löntagarna väljer sina ombud vart fjärde år på samma sätt som vid 

allmänna val med kandidatlistor och proportionellt valsätt. Sommaren 

1958 var det val för innevarande fyraårsperiod, men nästan överallt var 

det gemensamma listor, vilket beklagas av många för att det minskar all

mänhetens intresse för socialförsäkringarna. Det var bara till tjänstemän

nens pensionsanstalt och en del tjänstemannasjukkassor, som det var verk

liga val med agitation och allt. Där gick det hett till, särskilt mellan de 

145 



tyska motsvarigheterna till TCO och LO. I representantskapet utser lön

tagarrepresentanterna och arbetsgivarrepresentanterna var för sig styrel

seledamöter. Styrelsen utser sedan verkställande direktör. 

Socialförsäkringsorganen övervakas av delstatsregeringarna. De kassor, 

som har medlemmar inom flera stater, står under tillsyn av en riksför-

säkringsstyrelse (Bundesversicherungsamt), som har sitt säte i Berlin. Men 

tvister om försäkringsförmåner och sådant mellan medlemmarna och 

kassorna slits numera inte av inspektionsmyndigheterna utan av särskilda 

socialdomstolar enligt en lag av år 1953. Man anser att maktfördelningen 

mellan den dömande och den verkställande makten skall upprätthållas 

även på socialförsäkringens område. Socialdomstolarna har tre instanser, 

högst är riksförsäkringsdomstolen (Bundessozialgericht) som har sitt säte 

i Kassel. 

Jag kommer så till de olika försäkringsgrenarna. Först i lagen står sjuk

försäkringen. Den gäller för alla arbetare utan inkomstgräns uppåt och 

dessutom för tjänstemän med högst 660 DM i månadsinkomst. Det gör 

7 920 DM om året eller omkring 10 000 kr. För närvarande diskuteras 

ett förslag om att införa begränsning uppåt även för arbetare och sam

tidigt höja gränsen. Det anses emellertid inte att det finns många egent

liga arbetare som har högre lön än 8 000 DM. Detta bör man ha i minnet, 

när man bedömer socialförmånernas storlek. Genomsnittslönen för en 

västtysk arbetare idag kan beräknas till 6 a 7 000 kr i svenskt mynt mot 

10 å 11 000 för en svensk. 

Det finns omkring 2 000 sjukkassor med kontor på de flesta orter. De 

flesta sjukkassemedlemmarna tillhör kassor, som är avsedda för ett be

stämt område, men de flesta kassorna är knutna till ett bestämt företag 

eller till ett visst yrke. Ungefär två tredjedelar av den vuxna befolkning

en är sjukförsäkrad, men den försäkrades maka och barn får också för

måner, så man beräknar att omkring 80 % av totalbefolkningen är med. 

Familjemedlemmarna har dock i allmänhet lägre förmåner än de som 

själva är försäkrade som löntagare. Sjukkassemedlemmarna har t ex helt 

fri läkarvård, men familjemedlemmarna har i regel bara halv och får 

ingen sjukpenning. Sjukpenningen utgår med hälften av den s k grund

lönen, som är lika med veckolönen delad på sju dagar eller månadslönen 

delad på 30 dagar. Den får dock inte räknas högre än 22 DM, varför 

den högsta sjukpenningen blir 11 DM eller omkring 14 kronor. Genom 

en ny lag från 1957 har sjukersättningen höjts under de första sex vec

korna av en sjukdomsperiod. Dels kan sjukkassorna höja sjukpenningen 

till 65 % under den tiden, dels skall arbetsgivarna betala en komplette

rande sjuklön upp till 90 % av lönen. Lagen är avsedd att jämställa arbe

tare med tjänstemän även i fråga om sjukersättning liksom i fråga om 
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ålderspension. Det har varit mycken diskussion om detta, både för och 

emot. Karenstiden är två dagar mot tre i Sverige och sjukhjälpstiden 26 

veckor, alltså ett halvt år mot två år i Sverige. En del kassor har dock 

förlängd sjukhjälpstid till ett år. 

Moderskapsförsäkringen är ordnad ungefär som den svenska, men man 

tycks förutsätta hemförlossning i större utsträckning än här. Grundpen

ningen utgår nämligen inte om förlossningen sker på barnbördshus. Till 

skillnad mot här finns det i Tyskland en särskild amningspenning, som ut

går i högst 12 veckor så länge modern ammar barnet, och den brukar för

enas med villkoret att modern skall besöka barnavårdscentral eller lik

nande. 

Vid dödsfall betalar sjukkassorna begravningshjälp med minst 100 

DM. Det är ju en försäkringsform som vi ännu inte har i vårt land. 

Sjukförsäkringen betalas nästan helt med avgifter. Statsbidragen är 

obetydliga. Arbetsgivarna betalar in 8 % av lönen och får dra av hälften 

från den anställdes lön. Avgifterna till pensionsförsäkringen betalas för

resten samtidigt och förmedlas av sjukkassorna till pensionsförsäkringsan

stalterna. Eftersom pensionsavgiften är 14 %, blir det 22 % tillsam

mans (med arbetslöshets- och barnbidragsavgifterna 24 % ) , vilket onek

ligen är en ganska hög siffra.1 Till pensionärers och arbetslösas sjukför

säkring utgår bidrag från pensions- och arbetslöshetskassorna. 

Yrkesskadeförsäkringen är organiserad i yrkeskassor (Berufsgenossen-

schaften). Dessa liknar närmast våra arbetsgivarbolag men med den vik

tiga skillnaden att de anställda utser hälften av representantskapet och 

styrelsen enligt självförvaltningslagen. Villkoren för försäkringen är i prin

cip ungefär desamma som de svenska. Försäkringen gäller för alla anställ

da utan inkomstgräns liksom i Sverige. Arbetsgivarna betalar givetvis 

premierna. En skillnad gentemot vårt land är att försäkringskassorna har 

hand om även det förebyggande arbetarskyddet. Det ligger ju i deras eko

nomiska intresse att det blir så få olyckor som möjligt. Kassorna bekostar 

och organiserar arbetarskyddspropaganda och det är de som står för 

yrkesinspektionen. 

En försäkringsgren som vi inte har här i Sverige är barnbidragsför

säkringen. Den är som jag redan har nämnt ganska ny, den trädde i kraft 

1955. Tidigare fanns det inga barnbidrag i Tyskland, men nu får man 

barnbidrag med 480 DM (dvs 600 kr) om året, dock bara från och med 

tredje barnet. Bidragen utgår till 18 års ålder, för studerande t o m till 

25 år. Men karakteristiskt nog utgår barnbidragen inte av skattemedel 

utan genom en avgift som arbetsgivare och flertalet självständiga före-
1 Om den nu föreslagna sjukkassereformen går igenom, räknar man med en total 
socialförsäkringsavgift på 28 % av arbetslönen. 
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tagare betalar in till särskilda familjeutjämningskassor, som administreras 

av yrkesskadekassorna. Eftersom ett- och tvåbarnsfamiljer inte får några 

bidrag, blir avgiften ganska låg. (Det bör tilläggas att det finns skatte

avdrag för barn, så att flertalet tvåbarnsfamiljer med låg inkomst inte 

betalar någon direkt skatt till staten. Men de betalar förstås höga social-

\försäkringsavgifter som jag nämnde nyss.) 

Arbetslöshetsförsäkringen är i Tyskland organiserad helt annorlunda 

än hos oss. Det är nämligen arbetsförmedlingen som sköter både den och 

arbetslöshetshjälpen. Eller kanske man hellre borde säga att det är ar

betslöshetskassorna som sköter om arbetsförmedlingen, eftersom självför

valtningslagen gäller också här. I varje kommun finns en arbetsbyrå (Ar-

beitsamt); i varje delstat en landsarbetsbyrå och för hela riket en för

bundsanstalt för arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring, som har 

sitt säte i Nurnberg. I alla tre instanserna är anställda och löntagare 

representerade i ledningen, men i detta fall är också det allmänna repre

senterat, alltså resp kommunen, delstaten och förbundsregeringen, så att 

man får en trepartsrepresentation i stället för den vanliga tvåpartsrepre-

sentationen. 

Kostnaderna för försäkringen är delade mellan arbetsgivare och ar

betstagare. Arbetsgivarna betalar in 1 % av lönen (före 1957 var det hög

re andel) och drar av hälften från den anställde. Detta räcker inte bara 

till att finansiera försäkringen utan statsbidrag utan även till att bekosta 

arbetsförmedling och arbetslöshetsförebyggande åtgärder. Arbetslöshets

understödet till utförsäkrade och oförsäkrade betalar däremot staten helt. 

Alla löntagare i enskild tjänst är obligatoriskt arbetslöshetsförsäkrade, men 

det är naturligtvis alltid en del som inte uppfyller kraven på antalet 

inbetalda avgifter. Den tyska arbetslöshetsförsäkringen är alltså mera 

omfattande än den svenska. Förmånerna är däremot i regel lägre än i 

Sverige. I Tyskland utgår arbetslöshetspenning med 55 % av nettolönen 

medan den svenska daghjälpen i regel är högre i förhållande till lönen, 

och lönen i sin tur också i allmänhet högre än i Tyskland. Karenstiden 

har nyligen sänkts till tre dagar, medan vi fortfarande har sex dagar i 

Sverige. 

Den mest omtalade socialförsäkringsgrenen är i Tyskland liksom i Sve

rige ålders- och invalidpensioneringen. Den motsvarar närmast vår folk

pensionering men den är liksom de andra socialförsäkringarna i princip 

en tjänstepensionering. Vissa företagargrupper, t ex småbönder och hant

verkare, är med men kan anmäla sitt utträde om de vill. För löntagare är 

den obligatorisk, men statstjänstemän och vissa andra grupper med ord

nad pension och personer med över 15 000 DM i årsinkomst är undan

tagna. 
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Organ för pensionsförsäkringen är 29 försäkringsanstalter: 18 för ar

betare i de olika delstaterna, en riksanstalt för tjänstemän med säte i Ber

lin, en riksanstalt för järnvägsmän i Frankfurt, en riksanstalt för sjöfolk 

i Hamburg och så de sju Knappschaftskassorrra för gruvindustrin. 

Jag har redan nämnt att avgiften är 14 % av lönen och betalas av ar

betsgivarna genom sjukkassorna. Man beräknar dock inte avgift på mer 

än 10 200 DM per år för varje person. Den som inte är löntagare betalar 

genom att köpa försäkringsmärken på posten (och det gäller också om 

man vill betala till den frivilliga tilläggsförsäkringen). Varje försäkrings

tagare har ett försäkringskort, där arbetsgivarna varje år antecknar in

komsten och arbetstiden eller försäkringstagarna själva klistrar in sina 

märken. Vart tredje år skall kortet bytas ut mot ett nytt. Tidigare skuile 

arbetsgivarna också klistra in märken, men det var ett fasligt besvär och 

det systemet har man alltså övergett. I motsats till de andra försäk

ringsgrenarna får pensionsförsäkringen ett stort statsbidrag, som täcker 

ungefär en tredjedel av kostnaden. 

Den noggranna bokföringen av avgifterna beror på att försäkringen ur

sprungligen var ordnad efter premiereservsystem, och allt fortfarande lå

ter man pensionernas storlek i någon mån bero på de inbetalda avgifter

na, trots att man har gått över till fördelningssystem. De gamla försäk

ringsanstalterna samlade miljardfonder, som under inflationen 1922— 

1923 förvandlades till noll, trots stora dyrtidstillägg. I november 1923 

kunde en pensionär efter avrundning uppåt, som det hette, ha en må

nadspension på en milj RM. Till det kom sedan ett dyrtidstillägg på 

100 milj RM. För månadspensionen på 101 milj RM kunde man då 

möjligen köpa en tändsticksask. 

Under mellankrigstiden började man på nytt samla fonder, men dessa 

förstördes i sin tur av andra världskriget. Nu har man ett modifierat för

delningssystem med fondbildning. Pensionernas storlek beror dels på ge

nomsnittslönen för alla löntagare i hela landet under de tre åren när

mast före pensionsansökningen och dels på hur många och hur stora av

gifter som har betalats eller, vilket är detsamma, vilken inkomstnivå pen

sionären tidigare haft och hur länge han har arbetat. För att överhuvud

taget få pension måste man ha varit försäkrad i minst 5 år för invalid

pension och minst 15 år för ålderspension. Från början hade tjänstemän

nen betydligt större förmåner än arbetarna, men nu är förmånerna i 

princip desamma, men tjänstemännen har naturligtvis i regel större tidi

gare inkomster att bygga beräkningen på. 

Pensionsförsäkringen (Rentenversicherung) omfattar ålders-, invalidi

tets-, änke- och barnpensioner. Ålderspension får man vid 65 år. I mot

sats till i Sverige utbyts inte invalid- och änkepensioner automatiskt mot 

10— 600090. SocM 
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ålderspensioner. Husmödrar utan förvärvsarbete kan inte få någon ålders

pension. Därför utgör ålderspensionerna en ganska liten del av totalanta

let pensionsförsäkringar. Någon inkomstprövning förekommer inte, vilket 

ytterligare understryker att det gäller tjänstepensionering. Högsta möjliga 

pension är för närvarande 9 000 DM, dvs 11 250 kr. Genomsnittet var 

1957 1 700 DM för arbetare och 3 300 DM för tjänstemän. För arbetare 

motsvarar detta ungefär den svenska folkpensionen, om man tar hänsyn 

till skillnaden i löneläge. 

I den tyska pensionsförsäkringen finns det två invaliditetsbegrepp. När 

man inte har inkomstprövning, måste man ju på något sätt gradera inva

liditeten. I Sverige har man diskuterat att överta yrkesskadeförsäkring

ens medicinska bedömning av invaliditetsgraden, men i Tyskland har 

man nöjt sig med två grader. Man talar om Berufsunfähigkeit och Er-

werbsunfähigkeit. Man kan kanske översätta med yrkesinvaliditet och to

talinvaliditet. Yrkesinvaliditeten härstammar från den gamla tjänsteman

naförsäkringen och innebär att man inte kan fortsätta i det gamla yrket 

och numera dessutom att man överhuvudtaget inte har mer än halv ar

betsförmåga. Tidigare fanns inte det begreppet i arbetarpensioneringen 

(eller invalidförsäkringen som den kallades då). Där krävdes det nedsätt

ning med minst två tredjedelar av arbetsförmågan för att man skulle räk

nas som invalid. (Den definitionen har kopierats i många andra länders 

pensionslagar och den gäller som bekant fortfarande i svensk bedöm

ningspraxis.) Numera finns båda invaliditetsformerna både i arbetar- och 

tjänstemannapensioneringen. Om man begär pension vid yrkesinvaliditet, 

dvs halv arbetsförmåga, får man ungefär två tredjedelar av vad man 

skulle ha fått vid total invaliditet. 

Det är en mycket omständlig procedur att räkna ut en tysk pension. 

För att ge en föreställning om det, skall jag försöka återge hur det går 

till i det allra enklaste fallet, nämligen när en person söker ålderspension 

(Altersruhegeld) efter de nu gällande bestämmelserna, dvs om han har 

blivit pensionsberättigad efter 1957 års ingång. Vi kan anta att han är 

född 1892, började arbeta vid 15 års ålder 1907 och sökte pension vid 65 

år 1957. För åren 1907 till 1942 skall man då räkna ut hur många veckor 

han har betalt avgifter i de då gällande avgiftsklasserna. Detta måste 

räknas ut för varje år, och sedan skall veckotalet för varje år multipliceras 

med förhållandet mellan avgiftsklassens mittinkomst och den genomsnitt

liga avlöningen för alla försäkrade under respektive år. Det finns tabeller 

över detta ända tillbaka till 1891. Man får då kanske fram följande tabell: 

150 



De 1 257 bidragsveckorna räknas = 290 bidragsmånader. 

Från och med juli 1942 räknar man i stället antalet arbetade månader 

och den verkliga årsinkomsten för varje år. Den inkomsten skall sedan 

uttryckas i procent av genomsnittslönen, och det skall också göras för var

je år. Man får då i det nyssnämnda exemplet följande tabell: 

På grundval av de två tabellerna får man följande uppställning: 

1907—juni 1942: 290 månader = 3 154,22 
juli 1942—1956: 154 » = 1359,64 

S:a 444 » = 4 513,86 

Ur detta räknar man sedan ut den genomsnittliga pensionspoängen per 

år så här: 

(Den uppmärksamme läsaren märker kanske att detta är en variant 

av det s k Åkessonska poängsystemet i det svenska förslaget till tjänste

pensionssystem. Det är bekant att man i Tyskland har studerat det Åkes

sonska förslaget innan det nuvarande systemet konstruerades.) 
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Genomsnittspoängen skall sedan tas i procent av den genomsnittliga 

årslönen för alla löntagare under åren 1953—1955. Denna var 4 281 DM 

(1960 räknar man med genomsnittet för 1957—1959 eller 5 072 DM). 

121 99 . 4 281 
Då får man IQQ = 5 2 2 2 > 4 0 D M P e r å r e l l e r 4 3 5 > 2 0 D M P e r 

månad som pensionsunderlag. 

Men än är det inte klart. Nästa steg är att försäkringstiden skall räknas 
ut. Den är inte densamma som avgiftstiden, ty i försäkringstiden räknas 
in även sådana tider, då inga avgifter har betalats men detta har skett 
av så att säga legitim anledning. 

Vi har redan 444 månader 
Därtill kommer för sjukdom etc ' 44 » 
Militärtjänst 1912—1914 24 » 
Krigstjänst 1914—1919 59 » 
Inflationstiden 1921—1923 27 » 

S:a 598 månader = 49 år, 10 mån 

vilket avrundas till 50 försäkringsår. 
När vi har kommit så långt är det, som det står i handboken, »ganska 

enkelt». Ålderspensionen är nämligen 1,5 % av pensionsunderlaget gång

er antalet försäkringsår eller 

50 . 1 , 5 - 435,20 
100 ' 

Pensionen per månad blir 326,30 DM, om det inte finns några frivil

liga tilläggsavgifter att ta hänsyn till. Det finns det ganska ofta och då 

börjar en ny procedur. Men det kan vi hoppa över här. 

Pensionären i exemplet får således 3 915 DM per år i pension. Det blir 

i svenska pengar omkring 5 000 kronor och det är omkring 80 % av hans 

senaste årsinkomst, vilket inte är så dåligt. Hur pass representativt det här 

exemplet är vågar jag inte uttala mig om, men det är taget ur en spridd 

handbok2 och kan väl inte vara alltför sällsynt, även om det förmodligen 

är något över genomsnittet. 

Pensionsreformen av år 1957 innebar en mycket stor höjning av pen

sionsbeloppen. Gamla pensioner kunde i vissa fall höjas med 60 % på 

en gång. I genomsnitt torde det ha rört sig om 35 å 40 %. Genom be

räkningsgrunderna sätts de nya pensionerna i relation till det rådande 

löneläget (eller i varje fall till det som rådde ett par år tillbaka). Men 

problemet att sedan hålla dem värde- och standardbeständiga återstår. I 

förslaget till reformen ingick att detta skulle ske automatiskt, men det 

ströks av riksdagen, som i stället beslöt att en anpassning efter national

inkomstens förändringar skulle ske genom årliga beslut av riksdagen. Frå-
1 För sjukdom m m görs för tiden före 1957 ett schablontillägg med 10 % av bidrags
månaderna. I fortsättningen skall de verkliga tiderna noteras. 
i w ^ m u s s jeder von der Rentenversicherung der Arbeiter wissen? Elfte Auflage. 
Essen-Bredeney 1957. 
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gan blev aktuell hösten 1958 för första gången. Enligt bestämmelserna 

skulle en rådgivande nämnd lägga fram ett förslag senast den 30 septem

ber. Men 1958 kunde den inte enas utan begärde i stället sitt entledigan

de. Så småningom har emellertid en lag om pensionshöjning beslutats, en

ligt vilken 1957 års pensioner höjts med 6,1 % fr o m januari 1959.1 

Pensionerna kostar givetvis stora pengar. 1957 var utgifterna omkring 

13 miljarder DM eller 16,5 miljarder kr, vilket är mera per invånare än 

vad folkpensionerna kostar i Sverige. Om man därtill lägger att Sverige 

har betydligt större inkomst per invånare än Västtyskland, så förstår man 

att pensionerna är ganska betungande och att det inte är så lätt att höja 

dem. Det komplicerade systemet gör att administrationskostnaderna blir 

relativt stora och man räknar med att det måste bli ytterligare ökning 

av funktionärsstaben. 

I det här sammanhanget får man dessutom inte glömma att Tyskland 

har stora sociala utgifter vid sidan om socialförsäkringarna. Man skiljer 

mellan Versicherung, Versorgung och Fiirsorge, dvs försäkring, statsför

sörjning och socialhjälp. Socialhjälpen är inte särskilt betungande men 

statsförsörjningen är desto mer. Den omfattar t ex 1,5 milj krigsskadade, 

2 milj efterlevande till krigsskadade, 800 000 flyktingar och andra perso

ner i liknande belägenhet. Dessutom görs utbetalningar till nazismens 

offer och ges ersättningar för materiella skador etc. Det rör sig omkring 

sex miljarder DM årligen för dessa ändamål. Ibland utgår socialförsäk

ring samtidigt, ibland inte. Det finns en djungel av bestämmelser, som få 

personer lär behärska. Man kan emellertid inte låta bli att beundra den 

offervilja som tyskarna visar, trots att den allmänna inkomstnivån är så 

förhållandevis låg. 

Till slut också några ord om Östtyskland. Där sammanslogs efter kriget 

de olika försäkringsgrenarna till en enhetsförsäkring med gemensam ad

ministration av alla försäkringsformerna. Senare har emellertid socialför

säkringen för löntagare överlämnats till fackföreningarna efter ryskt möns

ter. 1956 gjordes Östtysklands LO till centralorgan. Löntagarna får nu

mera sina försäkringsförmåner från arbetsplatsen. För övriga försäkrade 

finns en central försäkringsanstalt. Ett karakteristiskt drag är att social

försäkringen i ganska stor utsträckning betalar uppehåll på kurorter — 

också efter ryskt mönster. Själva försäkringsformerna är fortfarande un

gefär desamma som i Västtyskland. Det förefaller som om beloppen vore 

mindre men det är mycket vanskligt att göra jämförelser, när man inte 

kan bedöma lönenivå, priser, ransoneringar och sådant. 

Berlin står ju på sätt och vis mittemellan Öst- och Västtyskland. Även 
1 1959 har en nyutnämnd rådgivande nämnd framlagt ett förslag beträffande 1960 
och detta har lett till förbundsdagsbeslut i december 1959 om en ny höjning med 
5,94 % fr o m januari 1960. 
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i Västberlin infördes efter kriget en enhetsförsäkring liksom i Östtyskland. 

Det är emellertid tydligt att man i Västberlin är mycket angelägen om 

att demonstrera sin samhörighet med Västtyskland även på socialvårdens 

område. Den enhetliga försäkringsorganisationen har nämligen under de 

senaste åren upplösts, trots att den måste ha varit administrativt fördel

aktig. I stället har berlinarna anslutits till motsvarande organ i Västtysk

land. Tjänstemännens pensionsanstalt har som jag nämnde t o m fått sitt 

säte i Berlin liksom riksförsäkringsstyrelsen. Hos enhetskassan kvarstår nu 

bara sjukförsäkringen. 

Därmed har jag kommit till slutet av min framställning. Jag hoppas 

att den har visat, att det för närvarande pågår en livlig reformverksamhet 

på socialpolitikens område i Västtyskland. Socialförsäkringsfrågan disku

teras livligt i tidningar, tidskrifter, organisationer och folkrepresentationer. 

Man talar om att en socialreform håller på att genomföras och att pen

sionsförsäkringsreformen var första steget av denna. Just nu är en re

form av sjukförsäkringen mest aktuell.1 Därför får man vara mycket 

försiktig om man vill studera aktuella socialpolitiska förhållanden. En 

bok som är ett par tre år gammal är avgjort föråldrad och en framställ

ning av idag är säkert föråldrad redan om ett par år, inte bara beträf

fande beloppen utan också i fråga om de grundläggande principerna. 

Men detta gör utvecklingen så mycket mera intressant att studera. Sär

skilt värdefullt tycker jag det är med den livliga teoretiska och principiella 

diskussionen, som vi har mindre av här i landet och som vi nog skulle ha 

gott av att ta del av. Även de praktiska anordningarna är i vissa fall värda 

att uppmärksammas. Vi har visserligen här i Sverige en relativt väl ut

vecklad socialpolitik, men vi har också mycket att lära av andra länder, 

även av Tyskland. 
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Element i europeisk socialpolitik 

Europarådets socialpolitiska verksamhet 

AV FINN TENNFJORD 

Författaren som tidigare varit förste sekreterare i norska socialdepartementet är 
sedan 1950 chef för den sociala avdelningen av Europarådets generalsekretariat i 
Strasbourg. I denna egenskap har han haft tillfälle att nära följa de senare årens 
strävanden mot ett intimare socialpolitiskt samarbete mellan de västeuropeiska län
derna. 

Egentligen borde man sätta ett frågetecken vid själva begreppet social

politik, när det ställs samman med Europarådets1 (och liknande organi

sationers) verksamhet på det sociala området. För att realisera en politik 

fordras utom idéerna, som den är baserad på, också politisk makt över 

ett visst område och — de nödvändiga ekonomiska resurserna. Europa

rådet saknar de sistnämnda förutsättningarna. Det får nöja sig med att 

ta upp till diskussion frågor som är av allmänt europeiskt intresse, ge im

pulser till den nationella utvecklingen och ta initiativ till antagandet av 

europeiska konventioner som — i den utsträckning som de ratificeras och 

förverkligas — visst kan karaktäriseras som element i en europeisk social

politik. Några direkta inblandningar i respektive länders politik kan det 

inte bli tal om på nuvarande stadium. Denna betydelsefulla begränsning 

måste man alltid ha för ögonen och därför är det mera korrekt — och 

mera anspråkslöst — att tala om Europarådets inflytande på den social

politiska utvecklingen i medlemsländerna. 

Ett sådant inflytande har emellertid med all säkerhet gjort sig gällan

de och kommer högst sannolikt att framdeles göra det i stigande grad. 

Utgångspunkten 

Låt oss kasta en blick tillbaka på förhållandena i Europa under tiden 

mellan krigen. De nationella marknaderna var starkt skyddade av tull

murar och andra restriktioner. Varje land sökte stödja sin export genom 

statsanslag och andra former för konstlad hjälp. Utan hänsyn till verk

ningarna utåt kunde man ibland använda medel som verkade direkt 

skadligt på andra länders ekonomi. En hel del företag skyddades mot 

utländsk konkurrens och hölls därigenom uppe även om de i verklighe

ten var föga eller inte alls lönande och därför ur allmän europeisk syn-
1 Europarådet (Conseil de l'Europe, Council of Europe) CE. (forts. S158) 
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Ett nätverk av trygghet över 

Europa och ännu längre 

Inom flertalet kulturländer söker man sär-
särskilt efter det senaste världskriget in
tensifiera det internationella samarbetet på 
sociallagstiftningens och socialförsäkringens 
områden. Den som bor och arbetar i ett 
annat land än sitt eget skall ha samma rät
tigheter som tillerkänns landets egna med
borgare (sjuk-, ålders- och olycksfallsför
säkring, moderskapsförsäkring etc); i hem
landet förvärvade sociala förmåner får in
te heller äventyras på den nya arbetsplatsen 
i en annan stat. Ett nätverk av sådana öm
sesidiga avtal knyts allt tätare över Europa 
och än längre. ILO, Montanaunionen, Eu
roparådet och nu senast Gemenskapsmark
naden utför här ett grundläggande arbete. 

År 1955 ratificerade Sverige de proviso
riska överenskommelserna mellan Europa
rådets medlemsstater om social trygghet 
liksom konventionen om social och medi
cinsk hjälp. Mellan de nordiska länderna 
föreligger — jämte andra avtal — överens
kommelser om social trygghet, om gemen
sam arbetsmarknad samt om fri övergång 
mellan ländernas olika arbetslöshetsförsäk
ringar. Nordiska rådet arbetar fortgående 
på en harmonisering av sociallagstiftningen 
i de nordiska länderna bl a en bättre sam
ordning av deras resp ålderspensionssystem. 
Även utanför den nordiska kretsen har Sve
rige slutit två- eller flersidiga trygghetskon
ventioner. 

De nyskapade konstellationerna — de 
sex och de sju — innebär ett friare och 
rörligare arbetsliv. Väldiga flyttningar av 
arbetskraft har redan börjat och de ställer 
ökade krav på trygghetsvillkor gemensam
ma för alla. Migranterna måste ha trygghet 
för sig själva och för sina familjer. De ar
betssökande måste få garantier för att gäst
landet ger alla sociala förmåner. Psykiatri-
ker, sociologer, socialarbetare och antropo
loger uppfordras medverka i den väldiga 
migrationsprocessen. 

Bilderna här ger exempel på skydd för 
den migrerande arbetaren. 

Rätt till arbete under betryggande so
ciala villkor. 

Skydd mot diskriminering. 

Trygghet lör familjen. 



Rapporter' till UD om nya trygghetsavtal in
registrerade på de svenska legationerna i utLandet. 

Arbetslöshetsförsäkring. Fackföreningsrätt. Speciella skydds- och 
stödåtgärder för gruv
arbetare. 



punkt inte existensberättigade. Arbetsmarknaden var också stängd och 

lönande sysselsättning var ett monopol för det enskilda landets medbor

gare. 

Konturerna av den senare ekonomiska utvecklingen 

Den europeiska ekonomiska samarbetsorganisationen (OEEC) åstadkom 

en förändring i dessa förhållanden. 

Efter att ha slutfört vad som ursprungligen var dess uppgift — näm

ligen att fördela Marshallhjälpen — tog organisationen itu med andra, 

mera långt syftande företag som avsåg att frigöra handeln och de inter

nationella betalningarna i Europa. De två viktigaste resultaten av dessa 

strävanden blev grundläggandet av den europeiska betalningsunionen och 

genomförandet av handelsliberaliseringsprogrammet. Följden blev en be

tydlig ökning i den europeiska samhandeln, både i absoluta tal och i för

hållande till världshandeln. Det arbete som OEEC har utfört på dessa 

områden har otvivelaktigt lett till en bättre internationell arbetsfördel

ning, skarpare konkurrens och ökad produktivitet. Dessutom har OEEC 

uppnått en viss grad av allmän samordning av medlemsstaternas ekono

miska politik. 

Mindre grupper av stater har som bekant gått mycket längre i rikt

ning mot ekonomiskt samarbete. Här skall vi bara nämna Den europeiska 

gemensamhetsmarknaden, »de sex», som omfattar Belgien, Den tyska 

förbundsrepublikeh, Frankrike, Italien, Luxemburg och Nederländerna 

(Grekland och Turkiet har också sökt kontakt med gemensamhetsmark

naden utan att helt gå in i koalitionen). 

Gemensamhetsmarknaden omfattar alla avsnitt av ekonomin och tar 

sikte på ett fullständigt avskaffande av inte bara tullmurarna utan även 

alla restriktioner som kan tänkas hindra arbetskraften, varorna, tjänster

na och kapitalen från att röra sig fritt mellan medlemsstaterna. Allt det

ta räknar man med skall vara uppnått efter en övergångsperiod som en

ligt traktaten är fastslagen till 12, högst 15 år men som man nu i prak

tiken funnit skall kunna förkortas till hälften. 

Samtidigt planerar en annan grupp stater — »de yttre sju», Dan

mark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike, 

Det Europeiska Frihandelsförbundet, vanligen kallat EFTA — för sitt 

eget frihandelsområde. Avtal härom undertecknades i november 1959 i 

Stockholm (det kallas därför Stockholmskonventionen) och en inbör

des tullsänkning på 20 procent trädde i kraft den 1 juli i år. Det är det 

första praktiska resultatet av dessa samarbetssträvanden. 

Slutmålet är emellertid att försöka få till stånd en sammanslutning 

som kan omfatta alla de arton medlemsländerna i OEEC. Det är väl 
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sannolikt att detta skall lyckas förr eller senare, och det får man hoppas, 

men även om så inte blir fallet kommer förhållandena i framtidens 

Europa att väsentligt skilja sig från situationen före det andra världs

kriget. 

De strängt skyddade nationella marknaderna kommer att försvinna. I 

stället kommer det antingen över hela fältet eller i varje fall inom grup

perna att råda fri internationell konkurrens. Varor och tjänster kommer 

i stort sett att köpas där de är billigast under i övrigt lika förhållanden. 

Likaså kommer kapital och arbetskraft att flytta dit där de kan utnyttjas 

fördelaktigast. Planer föreligger redan på en central arbetsförmedling. 

I det långa loppet kommer detta säkerligen att bli till allas fördel i 

form av ökad samhandel, bättre arbetsfördelning och ökad produktivitet 

vilket tar sig uttryck i lägre priser, bättre kvalitet, högre löner, bättre 

arbetsförhållanden etc. 

Behovet av en europeisk socialpolitik 

Man kan inte dra någon skarpare gräns mellan det sociala och ekono

miska fältet. Ofta är sociala och ekonomiska frågor två sidor av samma 

sak, och det är naturligt och allmänt erkänt att mot den ökade ekono

miska integrationen svarar, åtminstone i viss -grad, en utveckling även på 

det sociala området. 

När man studerar de sociala problemen som förekommer i detta sam

manhang, slår det en att de kan grupperas i tre mer eller mindre klart 

uppdelade kategorier. 

För det första finns det frågor på det sociala området som måste lösas 

innan ett intimt ekonomiskt samarbete över huvud kan utveckla sig till

fredsställande. Det hör t ex till själva detta samarbetes mekanism, spe

ciellt när en gemensam marknad har etablerats, att arbetskraften samt 

självständiga företagare skall kunna röra sig fritt från land till land. För 

att uppnå detta är det inte nog att bara upphäva nu förekommande re

striktioner även om detta i och för sig kan vara svårt nog att genomföra. 

Man måste också sörja för att varje land medger de främmande arbe

tarna samma sociala rättigheter som tillerkänns landets egna medborgare. 

Särskilt viktig i detta sammanhang är den sociala tryggheten, men det 

gäller också generella arbetsvillkor och bostadsfrågan. 

Till den första kategorin måste även räknas en viss samordning av so

cial lagstiftning eller praxis på enskilda begränsade områden när det gäl

ler sociala fördelar som belastar näringslivet så som nedskärning av ar

betstiden med lönekompensation, avlönad semester osv. Alltför stora na

tionella olikheter på dessa punkter skulle premiera företagen i de länder 

159 



där arbetarna har de minsta fördelarna. Därigenom skulle också den 

fria konkurrensen förvanskas. 

Den andra kategorin omfattar sociala frågor som uppstår därigenom 

att den fria internationella konkurrensen tvingar en del företag att ställa 

om driften under det att andra helt måste läggas ned. Arbetarna som 

här kommer i kläm har rimliga krav på hjälp i olika former (tidsbegrän

sade direkta penningbidrag, omskolning, bidrag till flyttning till andra 

arbetsplatser osv). 

Den tredje kategorin är emellertid, om också den mest omstridda, ändå 

den potentiellt mest omfattande och betydelsefulla. Det är frågan om att 

fastställa och tillämpa gemensamma ståndpunkter i socialpolitiken över 

huvud, höja normer, samordna ländernas lagstiftning och praxis och av

skaffa all diskriminering baserad på nationalitet. 

Ett europeiskt program byggt på dessa principer återspeglar den upp

fattningen att man inte kan räkna med en automatisk utjämning av ar

betsförhållanden och levnadsstandard på en högre nivå. Därtill krävs 

en aktiv socialpolitik efter gemensamma huvudlinjer. Den ekonomiska 

politiken bör — som Franklin D Roosevelt uttryckt det — inte vara annat 

än »ett medel till att nå sociala mål». 

Som man kunde vänta sig gör sig behovet av en samstämd socialpoli

tik efter dessa linjer mest gällande där det ekonomiska samarbetet är 

starkast, nämligen inom Den europeiska gemensamhetsmarknaden. Där

för är det helt naturligt at t man finner det klaraste och mest konsekven

ta uttrycket för dessa tankar i Romtraktaten som Gemensamhetsmarkna

den bygger på. Det är inte meningen att gå in på den i detalj. Vi skall 

bara nämna att inom den första kategorin finner vi, förutom detaljerade 

bestämmelser om rätt till rörelsefrihet för såväl löntagare som fria före

tagare, även grundvalen för den sociala samordning som anses nödvändig 

för att trygga skäliga konkurrensförhållanden. Traktaten behandlar spe

ciellt likalöneprincipen för män och kvinnor och tidslängden för avlönad 

semester. Ett protokoll till traktaten tar dessutom upp frågan om arbets

tidens längd och satserna för övertidsbetalning. Den andra kategorin in

rymmer bestämmelsen om Den europeiska socialfonden, vars syftemål är 

att främja nya arbetsmöjligheter och — i viss mån genom direkta kon-

tantbidrag — hjälpa arbetare, som har förlorat sina arbetsanställningar 

eller fått sina arbetsinkomster reducerade, till omskolning, till att flytta 

till andra arbetsplatser osv. Inom den tredje kategorin finner vi speciell 

hänvisning till följande spörsmål: sysselsättningspolitiken, rätten till arbete 

på tillfredsställande villkor, yrkesutbildning, socialförsäkring, skydd mot 

olycksfall i arbete och yrkessjukdomar, och sist men inte minst fackför

eningsrätten och rätten till kollektivavtal. 
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Även om denna uppräkning är hämtad ur traktaten om Gemensam-

hetsmarknaden, står vi här inför viktiga motiv i europeiskt socialt arbete 

över huvud. 

Europarådets roll och förhållandet till andra organisationer 

Europarådet har en mycket vittgående kompetens även på det sociala 

området. Bland rådets målsättningar, som är uttryckta i statuternas arti

kel 1, lyder en »att främja medlemsländernas sociala utveckling». 

Men det sociala samarbetet mellan rådets medlemsländer utövas även 

tillsammans med en rad andra organisationer som de alla eller grupper 

av dem tillhör. Dels är det världsomfattande organisationer som För

enta Nationerna, FN, Den internationella arbetsorganisationen, ILO, och 

Världshälsoorganisationen, WHO; dels är det europeiska organisatio

ner som OEEC, Den västeuropeiska unionen, Kol- och stålunionen, Ge-

mensamhetsmarknaden och Den europeiska atomenergiorganisationen, 

Euratom. 

Det är inte mer än rimligt att många frågar sig hur förhållandet är 

mellan dessa organisationer? Är deras uppgifter tillräckligt avgränsade 

från varandra? Här skall vi bara syssla med deras sociala verksamhet och 

vi skall med hänsyn till Europarådets sociala program visa på enskilda 

särdrag i förhållandet till andra organisationer. 

Även om det inte fanns någon särskild politisk grundval för det när

mare samarbetet mellan de västeuropeiska länderna — vilket det faktiskt 

gör — så skulle Europarådet likväl försvara sin plats vid sidan om de 

världsomfattande organisationerna. De sistnämnda måste ta hänsyn till 

en rad länder, vars ekonomiska och sociala förhållanden inte tillåter att 

normerna för det internationella samarbetet ställs tillräckligt högt. Dess

utom är deras arbetssätt och själva problemställningar ofta av en speciell 

art därför att de lägger huvudvikten vid att tillföra teknisk hjälp till 

underutvecklade länder. 

Den av de europeiska organisationerna som står Europarådet närmast 

i generell kompetens på det sociala området och även i uppbyggnad är 

Den västeuropeiska unionen, som består av de sex medlemmarna i Ge-

mensamhetsmarknaden plus Storbritannien. Det är också här som ratio

naliseringssträvanden gjort sig starkast gällande. Sedan Unionens minis

terråd fattat beslut om att den verksamhet som bedrivits på de kultu

rella och sociala områdena skulle överföras till Europarådet antog Eu

roparådets ministerkommitté på ställföreträdarenivå i Strasbourg i no

vember 1959 en resolution (nr 23), vari fastslås att de sju i Unionen in

gående länderna skall kunna fortsätta dennas tidigare verksamhet på 
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ifrågavarande områden inom Europarådets ram på basis av ett partiellt 

avtal. Även andra medlemsstater inom Europarådet skall kunna delta i 

verksamheten. För behandlingen av dess frågor skall särskilda minister

kommittémöten hållas, där endast de berörda staterna skall vara repre

senterade. 

Europarådet har förresten slutit samarbetsavtal både med de världs

omfattande och de europeiska organisationerna. Dessa avtal avser ömse

sidig hjälp och förhindrande av dubbelarbete. 

Det finns ännu en sak att uppmärksamma ifråga om förhållandet mel

lan Europarådet och de mindre europeiska organisationerna och det är 

att de sistnämnda — vilkas medlemmar står på ungefär samma ekono

miska och sociala utvecklingsnivå — ofta kan verka som ett slags laborato

rier. De kan uppnå resultat som Europarådet åtminstone till en del kan 

pröva och ge en större geografisk spridning. 

(Europarådet består av två huvudorgan: ministerkommittén och den råd

givande församlingen. All beslutande myndighet ligger hos ministerkom

mittén, som omfattar de 15 medlemsstaternas utrikesministrar, under det 

att den rådgivande församlingen, som inrymmer parlamentariker valda 

av sina länders lagstiftande församlingar, endast kan ge sin vilja till känna 

i form av resolutioner och rekommendationer ställda till ministerkom

mittén. Församlingens praktiska arbete försiggår inom ett flertal fasta 

kommissioner, som behandlar sociala, ekonomiska, kulturella m fl pro

blem. Ministerkommittén har p å liknande sätt tillsatt flera kommittéer, 

sammansatta av regeringsexperter, bl a en socialkommitté.) 

Europarådets sociala program kan sägas bygga på två viktiga princi

per som väl sammanfaller med vad som här ovan betecknats som hu

vudmotiven i europeiskt socialt samarbete. Den ena är samordning av 

både lagstiftning och praxis på det sociala fältet. Avsikten är naturligt

vis inte att söka få till stånd en uniformerad sociallagstiftning men vad 

som efter hand kan ernås är att fastställa vissa europeiska normer vilka 

nationell lagstiftning och praxis skall respektera som minimikrav men 

som i praktiken kan genomföras på olika vis och som självfallet inte är 

till hinder i de fall ett land önskar sätta normerna högre. 

Den andra principen är »avskaffande av diskriminering mellan de oli

ka medlemsstaternas medborgare på det sociala fältet». Målsättningen är 

att den som bor och arbetar i ett annat land än sitt eget skall ha samma 

sociala rättigheter som tillerkänns landets egna medborgare. 

Det successiva genomförandet av dessa principer skall komma att främ

ja arbetskraftens internationella rörelse och över huvud underlätta det 

ekonomiska samarbetet. 
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Social trygghet 

Efter andra världskriget uppstod ett ganska nära samband inom en till 

att börja med nog så begränsad krets av västeuropeiska länder. Detta var 

grundat på ömsesidiga avtal som skapade förutsättning för det ena lan

dets medborgare att utnyttja sociala trygghetsåtgärder i det andra och 

det på ett sådant sätt att de premier som de måste betala och alla andra 

villkor som de måste uppfylla i hemlandet, skulle ge dem avsett utbyte 

även i det andra landet. 

I november 1949 ingick de fem länderna som tillhörde Brysselpakt-

organisationen en gemensam konvention som baserade sig på och knöt 

samman de ömsesidiga avtalen mellan dem. Därigenom blev det möjligt 

för en försäkrad person att ta anställning i mer än två av dessa länder 

efter varandra utan att förlora sina rättigheter. 

Ett sådant system är ju en av de viktigaste förutsättningarna för att 

förverkliga arbetskraftens internationella rörlighet och av den anledning

en var OEEC intresserad av detta system. Men då Europarådet redan i 

juni 1950 upprättade en expertkommitté för socialförsäkringsfrågor i av

sikt att utvidga systemet till att omfatta alla rådets medlemsländer över

lät OEEC saken till Europarådet. 

Det visade sig emellertid vara omöjligt att utan vidare utvidga kon

ventionen till alla Europarådets medlemmar därför att den var byggd 

på ett nätverk av ömsesidiga avtal, och inom den större kretsen av län

der fanns det alldeles för få sådana avtal. I stället utarbetade expertkom

mittén två s k »provisoriska europeiska socialförsäkringsavtal» för att möj

liggöra för medborgare i en av medlemsstaterna som är bosatta i en an

nan att komma i åtnjutande av vederbörande lands socialförsäkringssy

stem.1 

Utarbetandet av dessa avtal framhävde olikheterna i de skilda länder

nas socialförsäkringssystem. I princip förutsätter avtalen att det skall 

råda full likställighet mellan landets egna medborgare, men när det gäl

ler förmåner som finansieras med offentliga medel krävs en väntetid — 

som är tämligen kort — (sex månader) för att få tillgång till kortfristiga 

förmåner (sjukpengar, arbetslöshetsunderstöd, barntillägg osv), men som 

går upp till 15 år när det blir fråga om pensioner. 

Utöver att fastslå likställighetsprincipen söker de två provisoriska av

talen — visserligen på ett ofullständigt sätt — garantera den sociala 
1 De provisoriska överenskommelserna mellan Europarådets medlemsstater om social 
trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande och om social 
trygghet i andra fall liksom konventionen om social och medicinsk vård ratificerades 
av Sverige år 1955. 
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tryggheten för dem som, sedan de har varit inordnade i trygghetssystemet 

i ett land, flyttar till ett annat och blir socialförsäkrade där. Detta har 

gjorts på en omväg, genom att bestämma att nu existerande avtal eller 

avtal som längre fram ingås för att garantera rätten till social trygghet 

för emigranter skall äga kraft — inte bara för medborgare i de länder 

som har ingått de nämnda avtalen utan även för medborgare i andra 

medlemsländer vilka har ratificerat de två provisorisk^, avtalen. 

Under hela detta arbete erhöll Europarådet teknisk hjälp från ILO, 

vars medarbetarstab räknar en rad framstående experter på den sociala 

trygghetens område. 

Emellertid har medlemmarna av Kol- och stålunionen, också med hjälp 

av ILO, utarbetat en konvention som på ett fullständigt sätt garanterar den 

sociala tryggheten för emigranter och som nu har gjorts om till ett inre 

Reglemente för Gemensamhetsmarknaden. Detta går mycket längre än 

någon annan internationell överenskommelse, med hänsyn till likställig

hetsprincipen (utan hänsyn till hur förmånerna finansieras), bevarandet 

av förvärvade rättigheter, stöd för emigrantens familj till och med om 

den bor i ett annat land, och rätten att få understödsbeloppen utbetalade 

i ett annat land än det där de har förvärvats. (Både Kol- och stålunio

nen och Gemensamhetsmarknaden har ju enligt sina stadgar skyldighet 

att söka röja undan de hinder för arbetskraftens rörlighet som kommer 

fi ån socialförsäkringssystemet.) 

Europarådets expertkommitté, i nära samband med I L O , är f n sys

selsatt med att försöka göra så många som möjligt av principerna i detta 

system giltiga inom alla Rådets medlemsländer. 

Europarådets verksamhet på detta område visar hur en organisation, 

i detta fall OEEC, för att undvika dubbelarbete träder tillbaka från en 

uppgift som den är starkt intresserad av, samt hur en teknisk och högspe-

cialiserad organisation — I L O — kunde erbjuda Europarådet full tek

nisk hjälp vid detta arbete som Rådets eget sekretariat inte var inställt 

på att utföra. 

Det nämnda arbetet var en omsättning i praktiken av principen om 

avskaffande av diskriminering mellan medlemsstaternas medborgare på 

det sociala området. När det gäller den sociala tryggheten har emellertid 

Europarådet även, med tillämpning av programmets andra princip, ut

fört ett betydande normerande arbete. Det är fråga om utarbetandet av 

en europeisk kodex för social trygghet. 

Initiativet härtill kom från den rådgivande församlingen, och det är 

nu nästan onödigt att påpeka att arbetet genomfördes i intimaste sam

arbete med I L O . Till utgångspunkt och grundval tog experterna ILO:s 

konvention nr 102 som, på en bred internationell nivå, fastslår minimi-
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normer för den sociala tryggheten inom 9 olika »grenar», nämligen: 1. 

medicinsk vård, 2. sjukpenning, 3. arbetslöshetsunderstöd, 4. havande

skapstrygghet (medicinsk vård och kon tantbidrag vid havandeskap och 

födsel), 5. barnbidrag, 6. yrkesskadeförsäkring (vid olyckor i arbetet och 

yrkessjukdomar), 7. ålderspension, 8. invalidpension, 9. pension för ef

terlämnade (änkor och föräldralösa barn). 

Normerna omfattar en rad olika förhållanden, t ex antalet personer 

som systemet bör omfatta, villkoren som måste uppfyllas för att få rätt 

till understöd samt understödens storlek och tidsrymd för utbetalning. 

Ett land som vill ratificera denna konvention behöver emellertid inte 

nå upp till dessa normer inom flera än tre »grenar». 

Med hänsyn till själva normerna är det mycket liten skillnad mellan 

ILO:s konvention och utkastet till europeisk kodex för social trygghet, 

men villkoren för ratificering är åtskilligt strängare vad kodexen beträf

far. De kan räknas ut i ett slags poängsystem. Om ålderspensioneringen 

(vilken betraktas som den ekonomiskt mest tyngande grenen) sätts till 

3 poäng och medicinsk vård till 2, medan var och en av de andra sju 

grenarna bara ger 1 poäng, krävs det en totalsumma av 6 poäng för rati

ficering. Om ett land tillfredsställande uppfyller kraven både inom ålders

pension och medicinsk vård, kan det alltså klara sig med bara en gren 

därutöver. Annars måste antalet ökas tills summan 6 poäng nås. 

Många av experterna ansåg att en sådan kodex inte var tillfredsstäl

lande. Den kunde inte fungera som europeisk norm och innebära en 

sporre till vidareutveckling också för de länder som hade nått längst. 

Diskussionen härom ledde till att ministerkommittén anmodade exper

terna att utarbeta ett tilläggsprotokoll vars normer verkligen kunde ut

göra ett mål för utvecklingen i Europa på detta område. Differensen är 

avsevärd. När kodexen t ex kräver att ett system för social trygghet skall 

omfatta minst 50 % av alla löntagare, fastslår protokollet 80 %. Under

stödsbeloppen är över hela linjen ca 10 % högre. Dessutom är utbetal

ningsperioden längre och villkoren för att utfå understöd mer liberala. 

De regeringar som ratificerar kodexen och protokollet går därvid ock

så med på att underkasta sig en mycket effektiv kontroll över genomfö

randet av bestämmelserna. 

Trots att både kodex och protokoll sedan längre är färdigutarbetade ur 

teknisk synpunkt, har det — på grund av politiska svårigheter — hit

tills inte lyckats att få dem undertecknade och satta i verkställighet. 

Stötestenen är problemet om hur långt man skall gå i fråga om att er

känna likställighet mellan det enskilda medlemslandets medborgare och 

utlänningar som är medborgare i andra medlemsstater. Det är ju en frå

ga som man kan säga är löst mellan Europarådets medlemsstater i och 
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med de två provisoriska avtalen om social trygghet som vi har nämnt 

ovan, men en del regeringar önskar nu gå mycket längre i riktning mot 

full likställighet. 

En europeisk »socialpakt» 

Europarådets försök att nå fram till europeiska normer på det sociala 

området har också lett fram till ett annat och kanske långt viktigare och 

mer vittfamnande konventionsutkast som går under namnet »European 

Social Charter». (På skandinaviska språk har det kallats »socialpakt».) 

Avsikten med pakten är — med ministerkommitténs ord — att »defi

niera de sociala mål som medlemsstaterna ställer upp för sig och dra upp 

huvudlinjerna för Rådets politik på det sociala området, där pakten blir 

en pendang till den europeiska konventionen om de mänskliga rättig

heterna». 

(En liten utvikning blir här nödvändig. Som bekant antog FN:s gene

ralförsamling år 1948 den allmänna förklaringen om de mänskliga rät

tigheterna. Utöver de »konventionella» rättigheterna av civil och poli

tisk natur innehåller förklaringen också en rad artiklar som proklamerar 

olika rättigheter av social, ekonomisk och kulturell natur, som t ex rät

ten till arbete, rätten till fritid och vila, rätten till social trygghet osv. För

klaringen har emellertid inte juridiskt bindande verkan och förutsätter 

naturligtvis inte heller någon kontrollapparat. 

Senare har FN — hittills utan något slutgiltigt resultat — försökt få 

till stånd två verkliga konventioner på grundval av förklaringen: en som 

skulle garantera de civila och politiska rättigheterna och en annan som 

skulle ge de övriga rättigheterna juridisk form. 

Europarådet å sin sida antog redan år 1950 den europeiska konventio

nen om de mänskliga rättigheterna vilken är begränsad till de politiska 

och civila rättigheterna men som för med sig verkliga juridiska garantier 

för ett genomförande. Den europeiska kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna och — sedan våren 1959 — också en europeisk domstol för 

de mänskliga rättigheterna kontrollerar detta. 

Nu är det alltså meningen — i den utsträckning de ekonomiska och 

sociala rättigheternas natur tillåter det — att genomföra en juridiskt bin

dande konvention också inom detta område.1 

Både den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 

andra liknande dokument har naturligtvis spelat en roll vid utforman-
1 Sverige har godkänt Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna men 
inte underställt sig den europeiska domstolens jurisdiktion. Av rådets övriga med
lemmar har åtta länder, däribland Danmark och Island, erkänt domstolens behörighet. 
För Sveriges del behandlades frågan av vårriksdagen 1960, och på utrikesutskottets 
hemställan beslöts att vårt land alltjämt skulle ställa sig avvaktande. 
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det av utkastet till socialpakten. Men där ligger två hinder i vägen. Å 

ena sidan kan man ta med nästan vad som helst i ett sådant dokument om 

man bara ser till att utforma det tillräckligt vagt och icke-förpliktande. 

Ingen regering har något emot att skriva under en förklaring i allmänna 

vändningar om att samhället bör vara inrättat så att alla kan få arbete 

som passar dem och som garanterar dem tillräckliga inkomster, att alla 

som behöver det skall ha ekonomiskt och socialt stöd, att folkhälsan skall 

tryggas osv. Å andra sidan — om man vill försöka nå fram till något 

konkret som verkligen binder regeringarna vid att genomföra bestämda 

program — är det mycket svårt att nå enighet på en tillräckligt hög nivå. 

Och då måste man dessutom sörja för en viss kontroll över genomföran

det. Detta är den hårda nöt Europarådet vill försöka knäcka, och det är 

otvivelaktigt den viktigaste uppgift Rådet har gett sig i kast med på det 

sociala området. Här kan den rådgivande församlingens politiska infly

tande spela — och har spelat — en betydande roll vid sidan av de mer 

försiktiga och tillbakadragna representanterna för medlemsstaternas so

ciala fackministerier. 

Det skulle föra för långt att gå in på socialpaktsutkastets långa tillbli

velsehistoria som började år 1953. Olika kommittéer vid den rådgivande 

församlingen utarbetade efterhand tre utkast, av vilka ett översändes till 

ministerkommittén med rekommendation att beakta det vid utarbetandet 

av den slutliga konventionstexten. Ministerkommittén sände över utkas

tet till den sociala expertkommittén, som under tiden hade kommit långt 

på väg med utformandet av sin egen text, jämte några instruktioner som 

bl a gick ut på att de skulle ta ställning till huruvida och i så fall i vilken 

grad pakten kunde innehålla detaljerade och rättsligt bindande bestäm

melser, huruvida genomförandet kunde försiggå gradvis och bl a genom 

kollektivavtal (vid sidan av lagar). Dessutom skulle de överväga en form 

för realiserandet av pakten så att arbetsgivarnas och arbetarnas organi

sationer fick tillfälle att delta i kontrollen. 

Experternas utkast översändes till en »begränsad arbetskonferens» som 

ILO på ministerkommitténs anmodan inkallade och där representanter 

för medlemsländernas regeringar och för deras arbetar- och arbetsgivar

organisationer möttes. Denna konferens gav värdefulla bidrag till ut

vecklingen och senare har den rådgivande församlingens socialkommitté 

på nytt gått igenom det hela. I januari 1960 lade den för församlingen 

fram ett utkast som med ett par små ändringar blev antaget. 

Det är denna text — som återspeglar många stridiga hänsynstaganden 

och som i sig samlar bidrag från många håll (också från en del privata 

internationella organisationer och då i synnerhet de stora icke-kommunis-

tiska fackföreningsförbunden) — som vi här skall lägga till grund. 
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I den första delen proklameras, i nästan samma form som i den all

männa förklaringen om de mänskliga rättigheterna, nitton olika sociala 

»rättigheter», nämligen: 

1. rätt till fritt valt arbete 

2. rätt till rimliga arbetsvillkor 

3. rätt till goda hygieniska förhållanden på arbetsplatsen och till trygga 

arbetsvillkor ur både fysisk och moralisk synpunkt 

4. rätt till en lön som kan trygga en rimlig levnadsstandard för arbeta

ren och hans familj 

5. rätt för arbetare och arbetsgivare att organisera sig, både nationellt 

och internationellt, för att trygga sina ekonomiska och sociala in

tressen 

6. rätt för arbetare och arbetsgivare att sluta kollektivavtal 

7. rätt för barn och unga till skydd mot fysiska och moraliska faror som 

de kan bli utsatta för 

8. rätt för kvinnliga arbetare till särskilt skydd vid havandeskap och 

födsel och i vissa andra situationer under arbetet 

9. rätt till yrkesvägledning 

10. rätt till yrkesutbildning 

11. rätt till hälsovård 

12. rätt till social trygghet 

13. rätt till social och medicinsk vård vid behov 

14. rätt för invalider, utan hänsyn till arten av invaliditeten, till skol

ning och återinförande i arbetslivet 

15. rätt till rådgivning i sociala frågor vid därtill ägnade institutioner 

16. rätt för familjen till socialt och ekonomiskt stöd 

17. rätt för mödrar och barn till socialt och ekonomiskt stöd, utan hän

syn till äktenskaplig förbindelse och familjeförhållanden 

18. rätt att ta avlönat arbete eller utöva lukrativ verksamhet i ett annat 

land (som har ratificerat pakten) på jämställd fot med vederbörande 

lands egna medborgare, om icke tvingande ekonomiska eller sociala 

skäl talar emot 

19. rätt för invandrade arbetare och deras familjer till skydd och hjälp. 

Denna del av pakten har som synes formen av en proklamation i gene

rella formuleringar och utan juridiskt bindande verkan, utom för så vitt 

regeringarna förklarar a t t ' de med alla medel, både nationellt och inter

nationellt, vill sträva efter att rättigheterna verkligen kan fungera. 

Paktens andra del tar på nytt upp alla nitton punkter och fastslår i 

detalj för varje punkt vilka praktiska åtgärder regeringarna förbinder sig 

till »i avsikt att garantera ett effektivt verkställande» av de olika rättig

heterna. 

168 



Vi skall nöja oss med ett enkelt exempel. Punkt 2 i första delen mot

svaras av artikel 2 i andra delen — den lyder så här: 

I avsikt att trygga det effektiva verkställandet av rätten till rimliga 

arbetsvillkor förpliktar de Kontraherande Parterna sig till: 

1. att sörja för en rimlig arbetstid per dag och vecka. Arbetsveckan skall 

gradvis reduceras till ett maximum av fyrtio timmar 

2. att sörja för allmänna fridagar med bibehållen lön 

3. att sörja för tre veckors årlig minimisemester med bibehållen lön 

4. att sörja för ytterligare avlönade fridagar eller reducerad arbetstid 

för arbetare sysselsatta i närmare specificerade yrken av farlig eller 

hälsovådlig art 

5. att sörja för en sammanhängande viloperiod per vecka på minst 36 

timmar 

G. att genom anpassning av ovanstående bestämmelser till de speciella 

förhållandena inom jordbruket garantera att de sociala förmånerna 

för jordbruksarbetarna inte skall vara sämre än för arbetare inom 

andra yrken 

7. att så vitt möjligt främja en arbetsordning så att arbetarnas religions

utövning garanteras. 

Denna del av pakten innehåller alltså vad som skulle utgöra de euro

peiska normerna för arbetsvillkor och sociala förhållanden för övrigt. Den 

text som vi här har använt är som sagt utarbetad av den rådgivande för

samlingens socialkommitté, under ständigt hänsynstagande till vad den 

tidigare nämnda arbetskonferensen har rekommenderat. På många punk

ter är texten mera preciserad och går åtskilligt längre än det utkast som 

har framlagts av Europarådets sociala expertkommitté, och det återstår 

naturligtvis att se hur mycket som slutligen blir antaget av ministerkom

mittén sedan experterna på nytt har behandlat saken. Så som utkastet nu 

föreligger kan man säga att normerna generellt är något högre än mot

svarande normer hos internationella arbetskonventioner. Dels innehåller 

utkastet bindande regler på områden där ILO endast har kunnat anta 

rekommendationer. Dels måste man komma ihåg att pakten täcker stora 

områden som ILO:s konvention över huvud inte berör. 

Genomförandet 

Ett gradvis genomförande av paktens bestämmelser, så som ministerkom

mittén antyder, kan tänkas på två helt olika sätt. Det kunde ordnas så att 

regeringarna visserligen blev bundna av alla bestämmelserna vid ratifice-

ringen men att varje bestämmelse för sig gradvis kunde sättas i kraft en

ligt ett gemensamt program och under en bestämd tidsperiod. På det sät-
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tet kunde målen sättas högre, och det var en sådan lösning som ursprung

ligen förutsattes av den rådgivande församlingens socialkommitté. Expert

kommittén valde en helt annan metod. I och med ratificeringen skulle en 

regering inte behöva erkänna som bindande flera än 10 av artiklarna 

i paktens andra del (eller 45 enskilda paragrafer). Dessa skulle i gen

gäld omedelbart vara fullt bindande. Vederbörande regering kunde då 

senare utvidga sin ratificering till att gälla andra regler, men någon klar 

juridisk skyldighet härtill förelåg inte och någon tidrymd nämndes inte 

heller. 

Det nu föreliggande utkastet har valt en medelväg: En regering behö

ver inte binda sig till flera än 10 artiklar men den kan inte välja vilka 

som helst. I texten preciseras sex av dem vilka anses särskilt betydelse

fulla: 1. rätt till arbete, 2. rätt till rimliga arbetsvillkor, 3. organisations

rätt, 4. rätt att ingå kollektivavtal, 5. rätt till social trygghet och 6. rätt 

till skydd och hjälp för invandrade arbetare och deras familjer. 

På det sättet når man i varje fall en kärna av för alla kontraherande 

parter gemensamma förpliktelser. Arbetskonferensen har också anbefallt 

en sådan kärna, dock utan att ange vilka regler som borde inneslutas i 

den. 

Det föreliggande utkastet fastslår också att resten av paktens andra del 

bör godkännas som bindande för en period av fem år. 

Kontrollen 

Ministerkommittén lade som sagt särskild vikt vid att arbetarnas och ar

betsgivarnas organisationer skulle få inflytande över kontrollen av pak

tens genomförande. 

Enligt det nuvarande utkastet skall regeringarna vartannat år sända 

rapporter över hur de genomför de bestämmelser som de har förklarat sig 

bundna av. Tid efter annan skall de likaledes, på ministerkommitténs an

modan, sända rapporter om tillståndet i deras land på de områden som 

täcks av regler som de inte är bundna av. 

Kopior av rapporterna skall sändas till de nationella arbetar- och ar

betsgivarorganisationerna som får tillfälle att komma med sina kommen

tarer. 

Så går rapporter och kommentarer till en kommitté av oavhängiga ex

perter (som inte representerar någon regering), av vilka minst en skall 

vara expert på sociala förhållanden inom jordbruket. ILO och FAO 

skall vara representerade inom expertkommittén men utan rösträtt. 

Hela materialet inklusive experternas utlåtanden går därefter till en 

annan kommitté, denna gång sammansatt av experter som representerar 
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regeringarna men där också representanter för internationella arbetar- och 

arbetsgivarorganisationer deltar med full rösträtt. 

Denna kommitté avger sitt utlåtande till ministerkommittén. Dessutom 

skall den rådgivande församlingen få tillfälle att undersöka hela mate

rialet och uttala sig till ministerkommittén. 

Det blir sedan ministerkommitténs sak att avgöra om varje enskild re

gering verkligen har uppfyllt sina förpliktelser. Finner den att en rege

ring inte har genomfört vad den har förbundit sig till, kan kommittén 

emellertid inte göra annat än att vända sig till vederbörande regering 

med en »rekommendation». Inte desto mindre kan man vänta sig at t 

de flesta regeringar helst vill undvika den sortens rekommendationer och 

att de i varje fall kommer att rätta sig efter dem. 

Det heter på ett ställe i Gamla testamentet att Herran gick framför 

sitt folk »som en molnstod om dagen och som en eldstod om natten». Så 

kraftiga ord kommer man väl knappast någonsin att kunna bruka om 

den europeiska socialpakten på vägen mot bättre sociala villkor, men pak

ten kommer säkert att sporra regeringarna till att inrikta sin ekonomiska 

och sociala politik därhän att normerna skall kunna följas, och den kom

mer att bli ett värdefullt stöd för de krafter som arbetar för social ut

veckling. Detta så mycket mera som hela denna idé med dylika gemen

samma europeiska normer rimmar sig gott med den ekonomiska utveck

lingen som går mot ständigt intimare samarbete. 

(Forts fr s 127) 
lemmar tillfälle att jämföra sina erfarenheter och främjar kontakten mellan de 
organisationer som förvalta socialförsäkringen inom de olika länderna. 

Föreningen organiserar då och då möten för att ge medlemmarna tillfälle till 
att utväxla praktiska erfarenheter. Den lämnar sina medlemmar gratis uppgifter 
om de senaste nyheterna inom socialförsäkringslagstiftningen och administrativ 
praxis i hela världen. Vidare utsänder den regelbundet en bulletin på sex språk 
(franska, engelska, italienska, tyska, japanska och arabiska), innehållande artik
lar, redogörelser och upplysningar om utvecklingen inom socialförsäkringen i 
hela världen. Föreningen utger tillsammans med den interamerikanska socialför
säkringskonferensen en bulletin på spanska språket, Seguridad Social. Vidare ut
sänds regelbundet ströskrifter och informationsblad, avsedda att uppsättas på 
väggar i kontor och verkstäder. Slutligen offentliggör ISSA tekniska rapporter 
som presenteras på generalförsamlingens möten. Varje år sammanträder en el
ler flera av ISSA:s expertkommittéer för att studera och dryfta tekniska prob
lem för motsvarande organisationer, socialmedicin, arbetslöshetsförsäkring, fa
miljebidrag och statistiska problem inom socialförsäkringen. 

ISSA består av generalförsamling plus rådet, med ett ordinarie ombud jämte 
minst en suppleant från varje land samt vidare av byrån (styrelsen). General
sekreteraren utnämns av rådet i samråd med ILO:s generaldirektör. Han orga
niserar och samordnar föreningens verksamhet. 
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Socialpolitiska ärenden i Nordiska rådet 

Rapport från Nordiska rådets sjunde session 

belyser rådets fortsatta insatser på det socialpolitiska fältet 

AV BYRÅCHEF S-H RYMAN 

I denna tidskrifts första häfte för år 1959 lämnade jag en kortfattad 
framställning över Nordiska rådets uppgifter jämte en redogörelse för de 
ärenden, som hänvisades till socialpolitiska utskottet under rådets sjätte 
session år 1958 i Oslo. Då det kan vara av intresse för tidskriftens läse
krets att hållas fortlöpande informerad om rådets arbete på det social
politiska fältet, följer här en redogörelse för de till socialpolitiska ut
skottet hänvisade ärendena under rådets sjunde session i Stockholm år 
1959. 

Arbetsmarknadsfrågor 

I ett medlemsförslag, väckt av herrar Osvald och Nihlfors, yrkades att 

rådet måtte rekommendera regeringarna att ratificera Internationella 

arbetsorganisationens konvention nr 100 om lika lön för män och kvin

nor för arbete av lika värde samt vidtaga åtgärder för förverkligande av 

organisationens rekommendation i samma ämne. Förslagets behandling 

hade förberetts av rådets socialpolitiska niomannakommitté, vilken ar

betar mellan rådets sessioner med uppgift just att preliminärt utreda så

dana saker, som kan väntas komma att bliva hänvisade till socialpo

litiska utskottet vid nästkommande rådssession. Niomannakommittén 

hade icke kommit fram till någon samlad ståndpunkt utan redovisade 

två linjer: en, enligt vilken ratifikation av konventionen borde ske, och 

en annan, enligt vilken det borde anstå med ratifikation. 

Då saken vid sessionen föredrogs i socialpolitiska utskottet, konstatera

de detta, att den i Finland år 1954 tillsatta likalönskommittén ännu icke 

avlämnat sitt betänkande men att denna kommitté allmänt ansåges vara 

av den uppfattningen att grundidén i konventionen om lika lön för män 

och kvinnor vore riktig. Vidare omnämnde utskottet att landsorganisa

tionen i Sverige tillsatt ett organ för utredning av likalönsfrågan. Kon

ventionen hade däremot redan ratificerats av Island och Norge, varjäm

te danska regeringen deklarerat, att den ämnade framlägga förslag om 
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ratifikation för folketinget under dess session 1959/60. För egen del ut

talade utskottet, att enighet i stort sett råder i de nordiska länderna där

om att man bör eftersträva en lönesättning för utförda arbetsprestatio

ner som inte gör åtskillnad mellan könen. O m själva grundtanken före

ligger sålunda enligt utskottet inte några delade meningar av väsentlig 

betydelse. En ratifikation av likalönskonventionen utgjorde — anförde 

utskottet — ett naturligt led i strävandena att bringa likalönsfrågan när

mare sin lösning i de nordiska länderna, även om det med hänsyn till ar

betsmarknadens frihet tedde sig minst lika viktigt att organisationerna 

själva strävade efter at t förverkliga de grundsatser, varpå konventionen 

vilar. Utskottet fann den lämpligaste åtgärden nu vara att uppskjuta be

handlingen av medlemsförslaget i avvaktan på resultatet av de utred

ningar, som i Finland och Sverige sysslar med frågan. Samtidigt uttryckte 

utskottet den förhoppningen, at t det pågående utredningsarbetet i för

ening med arbetsmarknadsorganisationernas insatser i förestående löne

förhandlingar komme att inom en snar framtid skapa erforderliga för

utsättningar för likalönskonventionens ratificering även i Finland och 

Sverige. 

Utskottsförslaget gick alltså ut på frågans uppskjutande till en senare 

session. Mot detta förslag ställde herr Nihlfors vid sakens behandling i 

rådet yrkande om att rådet nu måtte antaga den rekommendation, som 

innefattades i medlemsförslaget. Medlemmar i socialpolitiska utskottet, 

däribland fru Ekendahl och herr Birger Andersson, talade i rådet för ut

skottets förslag. Vid den omröstning, som anställdes huruvida förslaget 

skulle uppskjutas, vann utskottets förslag rådets bifall med 45 röster mot 

13, som avgavs för att rådet skulle till omedelbar behandling upptaga 

medlemsförslaget. Förslaget hade därmed uppskjutits till en senare ses

sion.1 

Meddelanden om rekommendation nr 6/1958 angående införande av 

sommartid efter enhetliga regler behandlades av socialpolitiska utskottet. 

I anledning av utskottets förslag, vari utskottet hemställde, att rådet 

skulle avvakta nya meddelanden i saken till nästa session, höll norske so

cialministern Harlem i rådet ett anförande, vari han närmare belyste de 

enligt hans mening gynnsamma verkningar som sommartiden fört med 

sig för Norges vidkommande. Herr Pettersson i Dahl ifrågasatte, huru

vida några slutsatser kunde dragas av årets erfarenheter med hänsyn till 

de exceptionella väderleksförhållanden som rått under sommarhalvåret 

1959. 

Danska regeringen hade framlagt ett regeringsförslag, vari hemställdes, 

att rådet ville rekommendera regeringarna att vidtaga erforderliga åt-

1 Se närmare Sociala Meddelanden nr 7/1959 s 473 f. 

2—€00090. SocM 
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gärder för åstadkommande av ett avtal om utbyte av upplysningar till 

tjänst för utvandringsintresserade. Bakgrunden till förslaget är förelig

gande svårigheter att skaffa korrekta uppgifter om förhållandena i mer 

avlägsna länder för utvandrares räkning. Socialpolitiska utskottet, som 

behandlade förslaget, fann önskvärt, att ett närmare samarbete kom till 

stånd mellan de nordiska länderna i fråga om utbyte av informationsma

terial och upplysningar till tjänst för utvandringsintresserade. På förslag 

av utskottet antog rådet en rekommendation av sådant innehåll (nr 6). 

Frågan om gemensam arbetsmarknad för befäl och manskap, anställda 

på handels- och fiskefartyg, har visat sig vara synnerligen svårlöst. I an

ledning av regeringarnas meddelanden rörande rekommendation nr 25/ 

1954 angående nationalitetskrav vid anställning av befäl och manskap på 

handels- och fiskefartyg uttalade utskottet, att ytterligare åtgärder i re

kommendationens syfte torde kunna vidtagas. En närmare precisering av 

frågeställningarna och de eventuella ändringsförslag, som i anslutning 

härtill kunde väckas i syfte att få till stånd en revision av rekommenda

tionen, torde emellertid enligt utskottet böra avvaktas och spörsmålet 

tills vidare vila i rådet. Detta beslöt också, på förslag av utskottet, avvak

ta nya meddelanden i anledning av rekommendationen vid en senare ses

sion. 

Pensionslagstiftning 

I ett medlemsförslag om bättre samordning i fråga om folkpensionerna 

berördes de svårigheter, som föranleds av regeln i konventionen 1955 

om social trygghet, enligt vilken rätt för medborgare i ett nordiskt land, 

som är bosatt i annat nordiskt land, att erhålla folkpension i vistelselan

det inträder först efter fem års uppehåll i detta land. Förslagsställarna 

hade framställt olika förslag till undanröjande av dessa svårigheter, över 

medlemsförslaget hade på sedvanligt sätt yttranden inhämtats från myn

digheter och organisationer. Materialet hade därpå bearbetats av social

politiska niomannakommittén. I dess utlåtande erinrades bl a om att 

medborgare i ett nordiskt land, som därstädes blivit berättigad till ålders

pension men utflyttat till ett annat nordiskt land, i allmänhet får behålla 

pension från utflyttningslandet endast under kortare tid, som regel högst 

ett år. Då hinder sålunda föreligger att föra med sig ålderspensionen 

från ett land till ett annat, försvåras därigenom äldre människors i och 

för sig fullt legitima omflyttningar från ett land till ett annat. Niomanna

kommittén tillstyrkte därför varmt en undersökning av möjligheterna 

att inom de nordiska länderna få till stånd generella och enhetliga regler 

av innehåll att en pensionär kunde föra med sig sin ålderspension från 
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ett land till ett annat. Vidare föreslog niomannakommittén att det krav 

om fem års uppehåll i vistelselandet, som uppställts för att medborgare 

från annat nordiskt land skall få rätt till pension i vistelselandet, uppmju

kas och denna s k karenstid förkortas så väsentligt, att man helt skulle 

kunna avstå från dispensföreskrifter, vilka lätt kunde leda till olikheter i 

rättstillämpningen. Man borde om möjligt söka komma fram till en ord

ning, efter vilken den, som vistas i annat nordiskt land än det egna, får 

behålla pensionen från det egna landet ända fram till den tidpunkt, då 

rätt till pension från vistelselandet inträder. 

Socialpolitiska utskottet, dit förslaget hänvisades vid sessionen, anslöt 

sig till alla delar till vad niomannakommittén uttalat. Rådet antog där

efter på förslag av utskottet en rekommendation, vari regeringarna upp

manades att gemensamt åvägabringa en ordning, varigenom nuvarande 

karenstid i fråga om ålderspension reduceras samtidigt som möjlighet ges 

för den, som i ett nordiskt land fått ålderspension, att bibehålla denna 

vid flyttning till annat nordiskt land till dess han där erhåller motsvaran

de förmån (nr 10). 

Hälsovårds- och sjukvårdsfrågor 

Vid sin andra session antog rådet rekommendationen nr 16/1954 angå
ende samarbete i fråga om forskning och laboratorieundersökningar m m 
på hälso- och sjukvårdens område. Som en punkt under denna rekom
mendation har behandlats frågan om odontologisk materialprovning och 

erforderlig forskning i anslutning härtill. Behovet av samarbete på detta 
specialfält fann socialpolitiska utskottet vara särskilt framträdande. I ett 
medlemsförslag, som dock väckts så sent, att det inte kunde behandlas 
vid sjunde sessionen, hemställdes, att regeringarna skulle vidtaga erfor
derliga åtgärder för att få till stånd ett samarbete i fråga om just odonto
logisk materialprovning och forskning i samband härmed. I rådet fram
fördes av två talare viss kritik av den långsamhet, varmed förevarande 
fråga hittills handlagts. 

Vid sjätte sessionen antog rådet rekommendationen nr 13/1958 om 
gemensam hälsovårdsutbildning, som dels åsyftade en successiv utbygg
nad av den nuvarande kursverksamheten i Göteborg, dels avsåg ett fram
tida realiserande av tanken på en nordisk hälsovårdshögskola i Göteborg. 
Till innevarande session förelåg meddelanden från regeringarna i an
ledning av rekommendationen samt en promemoria med förslag till om
organisation av hälsovårdskurserna i Göteborg. Bl a ifrågasattes i pro
memorian en förlängning av kursverksamheten från nu tre till sju må
nader per år. Enligt meddelandena var Finland, Norge och Sverige be-
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redda att den 1 januari 1961, då lokaler kan beräknas bli disponibla 

för ändamålet, realisera planerna på en sju månaders kursverksamhet i 

Göteborg. Härigenom skulle det bli möjligt att utbilda bl a sjukhusad

ministratörer och hälsovårdskonsulenter, vilkas brist på tillfredsställande 

utbildning i socialhygien och socialmedicin påtalats från skilda håll. So

cialpolitiska utskottet uttalade sig till förmån för förslaget om sju måna

ders kursverksamhet och uttryckte förhoppningen att planen skulle vinna 

anslutning inom hela Norden, så att den skulle kunna förverkligas till den 

1 januari 1961. Vid sakens behandling i plenarmötet efterlystes ett besked 

även från Danmark beträffande dess anslutning till den planerade kurs

verksamheten. 

Rådet antog vid sjätte sessionen rekommendationen nr 32/1958 angå

ende gemensam hälsotjänst för sjömän m m. Denna syftade bl a till ut

arbetande av en överenskommelse om likställighet i rättsligt avseende för 

sjömän med medborgarskap i ett nordiskt land men tjänstgörande å far

tyg från annat nordiskt land med andra ombord anställda, vilka var 

medborgare i fartygets hemland. I anledning av rekommendationen hade, 

såsom framgår av meddelandena, hållits överläggningar på ämbetsman-

naplanet. Socialpolitiska utskottet ville i detta sammanhang påpeka, att 

man inte borde draga alltför snäva gränser vid tillämpningen av de vill

kor om ömsesidighet, som kunde komma att inskrivas i de olika ländernas 

sjömanslagar. Alltför stort avseende bör inte fästas vid frågan, huruvida 

de berörda länderna har möjlighet att ge varandra samma förmåner, utan 

huvudgrundsatsen bör enligt utskottet vara att medborgare i nordiskt 

land med anställning å fartyg, hemmahörande i annat sådant land, er

håller samma förmåner som medborgare i fartygets hemland. Arbetet 

inom ramen för rekommendationen borde i görligaste mån fortsättas 

utan tidsutdräkt. På förslag av utskottet beslöt rådet avvakta nya med

delanden i spörsmålet till en senare session. 

Läkarlagstiftning 

Rådets sedan flera år pågående arbete för åstadkommande av en gemen

sam nordisk arbetsmarknad för bl a läkare synes nu komma att avsätta 

praktiska resultat. Till regeringarnas meddelande om rekommendationen 

nr 7/1957 angående gemensam arbetsmarknad för läkare och tandläka

re hade fogats ett den 13 oktober 1959 dagtecknat betänkande, avgivet 

av en av regeringarna tillsatt kommitté för utredning av förevarande frå

ga. I detta betänkande har framlagts förslag till överenskommelse mel

lan Danmark, Finland, Norge och Sverige om gemensam nordisk arbets

marknad för läkare. I ett tilläggsförslag till meddelandena, väckt av herr 
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Birger Andersson, hemställde denne, att rådet måtte rekommendera re

geringarna att genomföra kommitténs förslag. Socialpolitiska utskottet, 

dit saken hänvisades vid sessionen, hade inhämtat att kommittébetänkan

det skulle bli föremål för remissbehandling i vanlig ordning. På grund 

härav och då utskottet på den knappa tid, som stått till buds efter det att 

betänkandet avlämnats, inte haft tillfälle att taga ställning till dess inne

håll, föreslog utskottet, att rådet skulle uppskjuta behandlingen av till-

läggsförslaget till en senare session. Rådet beslöt i enlighet härmed. 

I ett till sessionen väckt medlemsförslag av bl a herrar Jonsson i Ström
sund och Pettersson i Dahl hemställdes, att rådet måtte rekommendera 
regeringarna att undersöka möjligheterna att förenhetliga lagbestämmel

serna om obehörigt utövande av läkarkonsten i de nordiska länderna. 
Utskottet framhöll att det mot bakgrunden av det pågående arbetet att 
få till stånd en gemensam arbetsmarknad för läkare i Norden framstod 
som naturligt, att också enhetliga regler rörande behörighet att utöva lä
karkonsten infördes. De nuvarande olikheterna hade på ett föga tilltalan
de sätt utnyttjats sålunda att lekmän, som på grund av lagstiftningen 
i hemlandet vore förhindrade att där behandla sjuka, överflyttat sin verk
samhet till andra sidan gränsen och där fortsatt behandlingen av sina 
patienter. På förslag av utskottet beslöt därför rådet rekommendera re
geringarna att vidtaga erforderliga åtgärder för att få till stånd en lik
artad lagstiftning i fråga om behörighet att utöva läkarkonsten (nr 19). 

Rådet antog 1954 rekommendationen nr 10/1954 angående vård av 

nordiska medborgare på sjukhus i annat nordiskt land. I anledning av 
denna rekommendation hade de nordiska ländernas medicinaldirektörer 
tillsatt ett utskott, som i december 1958 avgivit betänkande med förslag 
till medicinskt samarbete i gränstrakterna mellan Finland, Norge och 
Sverige. Svenska medicinalstyrelsen hade sedermera under sommaren 
1959 inlämnat en framställning till svenska inrikesdepartementet med an
hållan om vidtagande av vissa åtgärder, som föreslagits av nämnda ut
skott. I ett tilläggsförslag hemställde en rådsmedlem, att rådet måtte re
kommendera regeringarna att genomföra de i betänkandet föreslagna åt
gärderna. 

Socialpolitiska utskottet uttalade vid sessionen sin tillfredsställelse över 
att den nordiska kommittén löst en viktig del av det uppdrag, som inne
fattades i rekommendationen, och föreslog rådet att rekommendera re
geringarna att genomföra de åtgärder, som föreslagits i det nämnda be
tänkandet. Rådet beslöt också en rekommendation av sådant innehåll 
(nr 20). 
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Trafiksäkerhetsforskning 

Till rådets sjätte session väckte fru Ekendahl ett tilläggsförslag, vari hem

ställdes att rådet måtte på sin dagordning upptaga frågan om nordiskt 

samarbete beträffande trafiksäkerhetsforskning och närmare undersöka 

hur detta borde organiseras. Inom socialpolitiska niomannakommittén 

hade utförts vissa förberedande undersökningar av huru ett nordiskt tra

fiksäkerhetsforskningsarbete lämpligen borde planläggas. Kommittén 

erinrade bl a om de goda resultat, som nåtts genom det av Nordiska rå

det understödda arbete som utförts av Nordisk kirurgisk förening. Av 

kommitténs redogörelse framgår vidare att man hunnit längst med detta 

forskningsarbete i Sverige, där statens trafiksäkerhetsråd omhänderhar 

uppgiften. I övriga nordiska länder vore särskilda organ under bildande 

eller hade nyligen bildats. Kommittén ansåg en utbyggnad av trafiksä

kerhetsforskningen i varje land för sig vara en nödvändig förutsättning 

för att ett fastare nordiskt samarbete skulle kunna organiseras. En för

delning av forskningsuppgifterna mellan länderna vore enligt niomanna-

kommitténs mening av stor betydelse ur ekonomisk synpunkt, enär där

igenom avsevärda besparingar skulle kunna göras i denna relativt kost

nadskrävande forskningsverksamhet. Socialpolitiska utskottet anslöt sig 

vid sessionen helt till niomannakommitténs uttalanden men överlämnade 

närmast till regeringarna att överenskomma om de vidare formerna för 

det här ifrågavarande samarbetet. På förslag av utskottet rekommende

rade rådet regeringarna att medverka till uppbyggnaden av planmässig 

trafiksäkerhetsforskning och i samband härmed föranstalta om organise

rat samarbete i Norden på detta område (nr 7). 

övriga saker 

Vid föregående session antog rådet rekommendationen nr 33/1958, vari 

regeringarna uppmanades att snarast möjligt vidtaga åtgärder för ge

nomförande av tullfrihet eller i förekommande fall av tullättnader vid 

import av proteser, invalidvagnar och andra nödvändiga hjälpmedel för 

vanföra. Av meddelanden, som lämnats rådet vid denna session, framgick 

det, att tullfrihet inom en nära framtid komme att råda inom de nordis

ka länderna med avseende på flertalet hjälpmedel för vanföra. Då där

med rekommendationens syfte i allt väsentligt ansågs ha uppnåtts, före

slog utskottet rådet att betrakta saken såsom slutbehandlad. Rådet fatta

de också beslut i enlighet härmed. 
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DEN SOCIALA VERKLIGHETEN I BILD 

I Orientens världsbe
römda mattväverier ut
gör barn normalt en del 
av arbetskraften 

»Tillverkat av barn» 

Långt fler varor på världsmarknaden än vad vi anar kunde bära denna ursprungs
beteckning — barn arbetar i de mest olika industrier och yrken. Inte i våra nor
diska länder och sällan i Europa, men så mycket oftare i ekonomiskt mindre blomst
rande och socialt mindre utvecklade delar av världen. Barn arbetar i gruvor och 
stenbrott, barn knyter mattor och broderar, barn arbetar tungt i lantbruk och i 
fabriker av de mest olika slag. Miljoner av barn har en betydligt längre arbetsdag 
än vuxna i Europa. Barns arbete är något som Internationella arbetsorganisationen, 
I L O , bekämpar. Till barnets naturliga rättigheter hör att få utvecklas fritt, lära, 
studera och förbereda sig för arbetslivet. Först vid 14—15 år är barn enligt vår 
nordiska uppfattning mogna att komma in i arbetslivet, och då också endast som 
elever. Men i de underutvecklade områdena arbetar miljoner och åter miljoner 
barn från det de är 7—8 år, inom lantbruket ofta redan från 5—6 år. 

Fattigdom är orsaken till dessa förhållanden. Det är i fattiga länder och fattigp 
familjer som barnarbetet förekommer. Medlet att avhjälpa berörda missförhål
landen är att arbeta på höjandet av hela den ekonomiska standarden i dessa om
råden. Så länge fattigdomen inte är hävd kommer barn att missbrukas som ar
betskraft och behovet av skyddslagar att förbli lika stort som det är idag. I Sverige 
har vi upplevt detta. Den pågående utställningen i Sundsvall som ger en historisk 
framställning av livet i norrländska sågverkssamhällen genom tiderna erinrar om hur 
sågverkspatronerna rekvirerade småpojkar direkt från skolorna som arbetskraft till 
sågarna. I Skåne bringas nu fram ur arkiven material som berättar om hur under 
1800-talet barnhusbarn plockades ner i gruvorna, då de var tillräckligt små att kom
ma in i gruvgångarna för att där släpa fram kolvagnarna. 

Barnarbetare vid norrländskt sågverk före sekelskiftet 



Socialhjälpsstandard bör vara grund 
för justering av mödrahjälpsnormerna 

Socialstyrelsen hemställer om nära fördubblat mödrahjälpsanslag 

Enligt mödrahjälpsförordningen skall kvinna, som i anledning av 
havandeskap eller barnsbörd är i uppenbart behov av understöd, 
tillerkännas mödrahjälp. 

Socialstyrelsen har i samband med de senare årens petitaframställningar 

betonat angelägenheten av att de vägledande normerna för behovspröv

ningen justeras uppåt och att såsom en följd härav en väsentlig höjning 

av mödrahjälpsanslaget kommer till stånd. 

I årets petitaframstälming påpekar socialstyrelsen att mödrahjälps-

nämnderna sedan början av budgetåret 1957/58 — med stöd av vad i 

samband med bevillningsbeslutet anbefallts — har erhållit anvisningar, 

som inneburit medgivande till en generösare prövning i första hand av an

sökningar från ensamstående mödrar. Resultatet har blivit ökad belast

ning på mödrahjälpsanslaget, och såsom en följd av här nämnda med

givande har från och med budgetåret 1958/59 anslaget höjts med en halv 

miljon varje år. 

En kort historik över mödrahjälpens omfattning utvisar att maximi

beloppet från början var 300 kronor och numera, sedan år 1953, är 600, 

vid flerbörd 800 kronor. Den procentuellt största hjälpen beviljades år 

1941, då hälften av alla nyblivna mödrar erhöll hjälp men genomsnitts

beloppet var då per fall 189 kronor. 

Mödrahjälpen utgår efter fri behovsprövning. Vid prövningen använ

des vissa vägledande normer, vilka för normalfallen anger de normalbe

lopp som på olika dyrorter bör utgå med hänsyn till kvinnans (famil

jens) inkomstförhållanden och barnantal. Normerna har utarbetats av 

socialstyrelsen alltsedan 1947 och fastställdes då med utgångspunkt från 

den dåvarande genomsnittliga lantarbetarlönen. Vid några tillfällen har 

dessa normer under årens lopp justerats med hänsyn till stegringen av-

levnadskostnaderna. Den samtidiga standardstegringen har däremot i det

ta sammanhang lämnats åsido. 

Efter år 1952 har över huvud taget ingen uppräkning skett med hänsyn 

till inträdda pris- och löneökningar. 
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Denna eftersläpning har bidragit till att procenten barnaföderskor som 

erhållit mödrahjälp minskat, från 50 % år 1946 till 27 % år 1954, året 

innan moderskapsförsäkringen infördes. 

I samband med moderskapsförsäkringens införande skedde en viss om

arbetning av normerna gällande från den 1 januari 1955. Efter moder-

skapshjälpens tillkomst skall mödrahjälpen i normalfallen minskas med 

ett belopp som helt eller delvis motsvarar vad sökande får från sjukkassan 

i form av grundpenning — till den del den överstiger 125 kronor — och 

j form av tilläggspenning. Eftersom grundpenningen utgår till praktiskt 

taget alla barnaföderskor och med samma belopp ansågs lämpligt att 

minskningen på grund av denna del av försäkringsskyddet inarbetades 

i mödrahjälpsnormerna. Detta hänsynstagande till viss del av grund

penningen medförde att de inkomstgränser vid vilka mödrahjälp i regel 

inte bör utgå sänktes med ca 1 000 kronor, medan inkomstgränserna vid 

vilka mödrahjälp med 400—600 kronor synes böra utgå bibehölls oför

ändrade. För de kvinnor som uppbär tilläggspenning avdras i normalfal

len denna i sin helhet från det mödrahjälpsbelopp som framräknats med 

stöd av normerna. Efter moderskapsförsäkringens genomförande sjönk 

den relativa andelen hjälpta mödrar från 27 till 18 %; år 1959 utgjorde 

andelen 16 %. 

Genomsnittsbeloppet har stigit men ligger fortfarande under det redu

cerade mödrahjälpsbeloppet, 400 kronor. För år 1959 är genomsnitts

summan 373 kronor. 

Behovet av en höjning av de vägledande normerna gör sig för varje 

år alltmer gällande, understryker socialstyrelsen. De inkomstgränser som 

med nu gällande normer hindrar beviljande av mödrahjälp är helt orea

listiska; detta gäller särskilt inkomstspärrarna för utbetalning av maximi

beloppet eller ett till 400 kronor reducerat mödrahjälpsbelopp. De spär

rande inkomsterna ligger långt under nutida lägsta arbetslönenivå. Den 

familjeförsörjare, som har den minimiinkomst vid vilken mödrahjälp inte 

skall utgå, kan med nuvarande levnadskostnader inte försörja sig själv 

och sin familj utan bidrag i någon form. 

Socialstyrelsen gör vidare en jämförelse mellan inkomstgränserna för 

beviljande av mödrahjälp och av socialhjälp. Styrelsen har tidigare un

derstrukit att prövningen för socialhjälp numera är generösare än möd

rahjälpsnormerna. Det har påvisats att maximal mödrahjälp inte ens 

kan beviljas i fall, där omständigheterna motiverat socialhjälp med över-

normalt stora belopp. 

En granskning av taxeöverenskommelserna mellan kommuner för reg

lering av ersättningar för socialhjälp mellan kommunerna visar likaledes 

mödrahjälpsbeloppens eftersläpning. Dessa ersättningar, som avsevärt höj-
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des den 1 juli i år, visar i ännu högre grad än tidigare snävheten i nu

varande behovsprövning för mödrahjälpen. Ersättningstaxan utvisar för 

makar med ett barn i ortsgrupp 3 högst 5 460 kronor per år. I det fall 

att socialhjälp skulle sammanfalla med detta belopp är att märka att det

ta inkluderar kostnader för uppehälle, kläder, bostad m m samt är 

skattefritt. Det motsvaras därför av ett något högre belopp i skattepliktig 

inkomst. Den årsinkomst, vid vilken mödrahjälp som regel inte skall utgå 

vid andra barnets födelse i ortsgrupp 3, utgör enligt nuvarande normer 

5 850 kronor. Den som nu åtnjuter socialhjälp med förenämnda belopp 

torde sålunda få helt avslag på ansökan om mödrahjälp. 

Socialstyrelsen finner att en justering av normerna så att mödrahjäl-

pens ursprungliga reella värde återställs kanske inte är möjlig. Det synes 

emellertid ofrånkomligt att dess värde i relation till hjälpformen social

hjälp åtminstone delvis blir återställd i likvärdiga behovssituationer. 

I skrivelse till Kungl Maj:t den 24 augusti 1956 framlade socialstyrel

sen förslag till ändring av de vägledande normerna. Förslaget var utar

betat på grundval av då gällande ersättningstaxor för socialhjälpen. So

cialstyrelsen finner det även nu lämpligt att socialhjälpsstandarden läggs 

till grund för en justering av mödrahjälpsnormerna. Följande exempel 

belyser hur den föreslagna höjningen inverkar på mödrahjälpens relation 

till socialhjälpen. 

I dyrortsgrupp 3 vid andra resp tredje barnets födelse blir mödrahjäl

pen: 

600 kr vid en årsinkomst intill 4 800 resp 5 500 kronor 

400 » » » » » 6 150 » 6 900 » 

0 » » » » » 8 850 » 9 600 » 

Högsta ersättningsbeloppet för socialhjälp är enligt taxan för makar med 

1 barn i samma ortsgrupp 5 460 och för två barn 6 180. Till och med om 

mödrahjälpsnormerna uppräknas enligt socialstyrelsens förslag kan sålun

da den som uppbär socialhjälp med nyssnämnda belopp inte beviljas 

maximibeloppet av mödrahjälp. 

För att ytterligare belysa gränserna för mödrahjälpen efter den före

slagna uppräkningen kan här angivna inkomstgränser jämföras med till

gängliga uppgifter för genomsnittliga konsumtionsutgifter för motsvaran

de familjetyper. Konsumtionsutgiften år 1958 var för en- och tvåbarns-

familjerna hos arbetare omkring 10 500 kronor och hos jordbrukare mel

lan 8 och 9 000 kronor. 

En justering av normerna i enlighet med det under år 1956 framlag

da förslaget skulle innebära en utvidgning jämväl av möjligheterna att 

bevilja mödrahjälp i normalfallen. Härigenom skulle hjälp kunna utgå 
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till exempelvis en familj med många barn, där hustrun inte åtnjuter till-
läggspenning och där på grund av mannens låga inkomster uppenbart be

hov av ekonomisk hjälp i samband med barnsbörd föreligger. 

Socialstyrelsen hemställer sålunda att för mödrahjälp under budget

året 1961/62 anvisas 11 000 000 kronor, vilket innebär nära nog ett för

dubblat anslag till mödrahjälp. 

Sociala Meddelanden har gjort några stickprov bland mödrahjälps-

nämnderna för att höra om deras erfarenheter av hur mödrahjälpsnor-

merna verkar i den praktiska tillämpningen: Västmanlands läns mödra-

hjälpsnämnd, som särskilt strikt har hållit sig till normerna och som redo

visar det minsta genomsnittsbeloppet (260 kronor); vidare Malmöhus 

läns och Gävle stads mödrahjälpsnåmnder, som något mindre strikt till-

lämpat normerna för beviljande av mödrahjälpen och redovisar belopp 

som ligger bland de högsta (genomsnittet 407 resp 410 kronor). Se vi

dare den statistiska redogörelsen för mödrahjälpen under år 1959 i Sta

tistisk Information, septembernumret. 

Ändras inte normerna kan de inte längre respekteras 

Sekreteraren i Västmanlands läns mödrahjälpsnämnd, f sysslomannen 

Axel Norén: 

Som sekreterare i Västmanlands läns mödrahjälpsnämnd sedan möd-

rahjalpens tillkomst 1938 har jag haft viss möjlighet att på detta avsnitt 

i någon mån följa mödrahjälpens utveckling från början. 

Som bekant är mödrahjälpen i likhet med socialvården underkastad 

behovsprövning, fastän inte fullt så sträng som för denna. Från början 

ankom det helt på mödrahjälpsnämnderna att utan ledning av några 

normer bedöma hjälpbehovet i de enskilda fallen. Men det blev rätt 

snart klart att nämnderna vid beviljande av hjälp följde alltför varieran

de bedömningsgrunder. För åstadkommande av en mera enhetlig behovs

prövning inom såväl varje nämnd för sig som de olika nämnderna emel

lan blev det därför nödvändigt med centralt utfärdade normer till led

ning vid sådan prövning. Normerna var självfallet inte ämnade till sla

visk efterlevnad utan till ledning för en likformig bedömning av de s k 

normalfallen. I de fall som av skilda anledningar har ett särskilt stort 

hjälpbehov kan normerna självfallet inte generellt tillämpas. 

Sedan normernas tillkomst har såväl levnadskostnader som arbetsin

komster stigit avsevärt. Av denna sistnämnda anledning har en hel del 
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mödrahjälpsbehov bortfallit. Men kvar står dock åtskilliga, vars ekono

miska situation inte undergått någon nämnvärd förändring till det bätt

re. Särskilt i dessa fall föreligger viss risk att de stillastående normbelop

pen kan komma att utgöra hinder för en eljest behövlig mödrahjälp. 

Om normerna alltfort skall komma att tjäna sitt syfte är det därför nöd

vändigt att de i desamma angivna maximerade inkomstbeloppen får en 

skälig lyftning. Så länge normerna finns kvar bör de så samvetsgrant som 

möjligt efterlevas. I varje fall har mödrahjälpsnämnden här i länet sökt 

följa denna princip. Men därest den erforderliga justeringen av normer

na fördröjs eller uteblir kan de inte längre respekteras och mödrahjälpen 

löper risker att förlora den betydelse den från början hade och alltjämt i 

viss utsträckning har. 

Särskilt svårt att tillämpa normerna vid hjälpt all 
i flerbarnsfamiljer 

Ordföranden i Gävle stads mödrahjälpsnämnd, stadsombudsman Len
nart Grangert: 

Tillämpningen av normerna för mödrahjälpen, en ofta diskuterad frå

ga, synes ånyo vara aktuell för överväganden. Vid så gott som varje sam

manträde kan nämnden konstatera att det, om normerna i allt väsentligt 

skall följas, i många fall är svårt att motivera att hjälp lämnas i fall där 

viss hjälp synes vara behövlig. Särskilt besvärande är tillämpningen av 

normerna vid hjälpfall i familjer med flera barn. Nämnden anser för sin 

del att en justering av inkomstgränserna bör övervägas, då stegen mellan 

gränsbeloppen inte nu synes överensstämma med de normala utgifterna 

för varje barn. 

Dyrortsgrupperna 2 och 3 borde utgå när det gäller 
mödrahjälpsärenden 

Sekreteraren i Malmöhus läns mödrahjälpsnämnd, advokat Gullan Hjelm-

Elovson: 

Ett barns födelse medför alltid kostnader. I regel är det föräldrarna, 

som får betala dessa kostnader i form av direkta utgifter eller minskade 

inkomster — ofta båda delarna. Ur många synpunkter anses det numera 

hos oss vara ett samhällsintresse att den ekonomiska belastningen av ett 

barns födelse inte blir för stor för den enskilde; samhället hjälper ock

så modern och familjen på skilda sätt: med helt generella hjälpformer, 

som utgår till varje barnaföderska — moderskapspenningens grundbelopp 

är ett exempel härpå, med begränsat generella hjälpformer, såsom det 
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graderade tillägg till moderskapspenningens grundbelopp som utgår till 

förvärvsarbetande kvinnor, och med hjälp som utgår efter individuell 

behovsprövning, såsom mödrahjälpen. 

Det är inte att förvåna sig över att en sådan hjälpform som mödrahjäl

pen, där det organ som beviljar mödrahjälp — mödrahjälpsnämnderna 

—- vid bedömande av hjälpbehovets storlek har att ta hänsyn till alla om

ständigheter, inte bara sökandens ekonomiska utan också hennes rent 

personliga förhållanden, kan leda till ganska olika beslut hos olika möd-

rahjälpsnämnder. Uppfattningen om när en människa skall anses behöva 

ekonomisk hjälp varierar ju ofta hos olika personer och detsamma kan 

naturligtvis vara fallet med ledamöter i en mödrahjälpsnämnd. Mödra

hjälpen utgår helt av statsmedel och staten har självfallet intresse av att 

de hjälpsökande behandlas någotsånär lika över hela landet. För att i gör

ligaste mån vinna detta syfte har socialstyrelsen utarbetat vissa generella 

»rådgivande» normer för storleken av de bidrag, som mödrahjälpsnämn

derna bör bevilja i »normalfall» — dvs i de fall, då inte särskilda om

ständigheter, t ex sjukdom eller invaliditet hos någon av familjemed

lemmarna, förluster i förvärvskälla osv, extra utgifter i anledning av döds

fall i familjen m m, kan föranleda avsteg från de i normerna angivna 

riktlinjerna. 

Självfallet kommer mödrahjälpsnämndernas behandling av ärendena 

att i högsta grad bli beroende av hur dessa normer är utformade, varför 

det kan vara av intresse att granska några exempel på hur ett ärende bör 

behandlas enligt dessa riktlinjer. Jag har därför plockat ut några ären

den som behandlats av mödrahjälpsnämnden i Malmöhus läns lands

tingsområde under en av detta årets sommarmånader — samtliga fallen 

typexempel — där inte särskilda omständigheter, t ex sjukdom, arbets

löshet, alkoholmissbruk eller annat bort föranleda avsteg från normerna: 

25-årig hustru till en reparatör, 4 barn 6, 5, 4 och 2 år, mannens samtliga in
komster de närmaste 12 månaderna kr 7 000: —, stall tax inkomst enl senaste 
debetsedel kr 4 650: —. Hustrun är i sjukpenningsklass 1 H. Sökanden borde 
enl normerna få mödrahjälp med högst kr 150: — (för sökande i dyrortsgrupp 
3 skulle hjälpen utgått med kr 225: —), 

35-årig hustru till en byggnadsarbetare, 5 barn 13, 11, 8, 5 och 2 år gamla, 
mannens inkomst »cirka kr 8 000: —», sen tax kr 6,910: — (då mannen »ar
betar lite oregelbundet» kunde exakt inkomstuppgift ej erhållas). Hustrun bor
de enligt normerna få mödrahjälp med högst kr 100: —, 

36-årig hustru till en montör, 6 barn 15, 14, 13, 10, 7 och 3 år (samt 2 äldre 
barn som ej längre bor i hemmet), mannens inkomst kr 8 848: —. Mödrahjälp 
borde enligt normerna utgå med cirka kr 60: —, 
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26-årig hustru till en lantarbetare-traktorförare, 4 barn 7, 6, 4 och 3 år, man
nens inkomst kr 7 800:—, senaste taxering kr 1700:—. Ingen mödrahjälp 
skulle utgått enligt normerna, 

31-årig hustru till en lantarbetare, 7 barn i ålder 14, 11, 10, 9, 7, 6 och 5 år 
(ett av barnen underhållsbidrag från annan man med kr. 58: — per mån), 
mannens inkomst 10 000:—, senaste taxering (på annan ort) kr 9 430:—, 
(hyreskostnad kr 1 080: •—, bränslekostnad enl föregående hyresgästens uppgift 
cirka kr 900: —). Ingen mödrahjälp enligt normerna. 

Samtliga exempel jag valt avser sökande, bosatta i dyrortsgrupp 2. 

Detta val har gjorts med avsikt. Det talas så ofta om att det är billigare 

att bo »på landet». Men dyrortsgrupp 2 omfattar i Malmöhus läns lands

tingsområde alla municipalsamhällen och köpingar samt två städer. Hy

reskostnaderna är där ofta lika höga som i städerna. Härtill kommer att 

befolkningen i dyrortsgrupp 2 i vissa avseenden har större utgifter än mot

svarande kategorier av stadsbefolkningen. Vid besök hos läkare blir det 

oftast extra reskostnader — allt betalas ju inte av sjukkassan — och för 

en mor med små barn kommer härtill att det på landet ofta är svårare 

att få någon att se till små hemmavarande barn än vad det är i städerna. 

Klädköp blir också oftast dyrare — resan till närmaste större samhälle 

kostar pengar, sortimentet av kläder är mindre, frånsett att det i medel

stora och stora städer finns möjlighet att göra billigare klädköp i de stora 

varuhusen etc. — Det talas ofta om att hyrorna på landet är billigare än 

i städerna. De hyror som är billigare på landet är också praktiskt taget 

alltid sämre ur bekvämlighetssynpunkt och eldningskostnaderna i de bil

liga lantbostäderna är ofta oproportionerligt höga. Och när man talar 

om de dyrare bostäderna i städerna tycks man glömma bort att det åt

minstone i mindre och medelstora städer ännu finns många bra billiga 

bostäder i äldre fastigheter. 

Av de exempel som här anförts tror jag framgår att de av socialstyrel

sen utarbetade rådgivande »normerna» för beviljande av mödrahjälp i 

»normalfallen» ligger orimligt lågt. Jag skulle även vilja ifrågasätta, om 

inte skillnaden mellan dyrortsgrupperna 2 och 3 borde utgå när det gäller 

mödrahjälpsärenden, så att även »landsbygden» och mindre städer i det

ta avseende behandlades som om de tillhörde dyrortsgrupp 3. 
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Staten och den viktiga förskoleåldern 

Förskoleseminarierna förstatligas av 1961 års riksdag? 
Förslag av 1958 års förskollärarutredning 
som nu slutfört sitt uppdrag 

»Viktigast av allt är att förebygga barnens snedutveckling av olika slag 

— att börja så tidigt som möjligt, helst med de blivande föräldrarna innan 

de fått barn!» Det har blivit fältropet i alla länder, som är engagerade i 

arbetet mot ungdomens asocialitet och kriminalitet. Forskningens nya rön 

och den praktiska barna- och ungdomsvårdens erfarenheter visar alltmer, 

hur fundamentalt avgörande de tidigare barnaåren är för människans hela 

utveckling, hur en människas förmåga till samlevnad, till arbete, initiativ 

och uthållighet i hög grad är beroende av den grund som läggs i för

skoleåren. Denna insikt håller på att bli allmän egendom överallt i värl

den. »Bland det första man börjar med i de nya staterna är att upprätta 

förskoleinstitutioner: daghem, barnstugor etc», berättar socialstyrelsens 

tjänstemän som återkommit från utländska kongresser under sommarmå

naderna. »I de länder där kriget gått fram fick vi en känsla av att barnen 

på ett helt annat sätt än i Sverige går före allt annat. De är nationens 

framtid, på dem måste det satsas först och främst. Är standarden i öv

rigt låg så är den när det gäller förskoleverksamheten fullt i nivå med 

skandinavisk standard.» 

»Hemmens struktur är ganska annorlunda idag än den gång för mer än 

ett halvsekel sedan, då barnstugetanken kom upp», skriver den danska 

barnpsykiatern överläkare Sv Heinild i sin artikel i detta nummer och 

fortsätter med adress dels till de administrativa myndigheterna med pla

nerandet för ögonen och dels till barnstugefolket självt med dess speciella 

fackkunskap. »Det räcker inte att köra vidare i en gång givna spår även 

om spåret då det blev lagt pekade i rätt riktning.» 

Under cirka femton år har socialstyrelsen varit tillsynsmyndighet över 

förskoleverksamheten i landet: daghem, lekskolor (barnträdgårdar), ef

termiddagshem (fritidshem för skolbarn) och jordbruksdaghem (försöks

verksamhet på landsbygden). Samtidigt med standardhöjningen och 

hemmens strukturförändring har de pedagogiska aspekterna på verksam

heten vid dessa institutioner kommit att göra sig mera gällande vid sidan 

av de tidigare mera utpräglade vårdsynpunkterna. »De sociala aspekter

na kan dock inte skjutas åt sidan. Man kan inte inskränka sig till ett or

gan när man har med barn att göra» (överläkare Hans Curman). 

Den första egentliga förskolan öppnades på privat initiativ år 1896 i 
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Stockholm. Både daghemmen och »barnträdgårdarna» grundades huvud

sakligen av enskilda personer och föreningar, och verksamheten i de flesta 

barnstugor uppehölls i årtionden endast tack vare enskilda personers initia

tiv och offervillighet. Barnstugorna förde ända till början på 1930-talet 

en ganska undanskymd tillvaro. En ändring kom först i och med att HSB 

vid den tiden mera allmänt började inrätta s k barn- och lekstugor. Sam

tidigt kom diskussionerna kring befolkningsfrågan att rikta uppmärksam

heten mot barnstugorna. Den första statliga utredningen om dem gjordes 

1936, följd av ytterligare utredningar 1938, 1939 och 1943. Befolkningsut

redningen utförde 1944/45 en undersökning om institutionernas ålder, hu

vudmän, lokaler, närvarofrekvens, öppethållande, barnens socialgruppstill

hörighet samt läkarvård. Under 1940-talet kom barnstugorna i stor ut

sträckning att kommunaliseras. Även på landsbygden trängde barnstugor

na fram, främst de s k jordbruksdaghemmen. 

På grundval av förslag från befolkningsutredningen beslöt 1943 års höst

riksdag att anslag skulle utgå till barnstugeverksamheten från och med 

budgetåret 1944/45. Det var jämnt 70 år efter det kindergartnarna blivit 

en del av folkskoleväsendet i Amerika och ett tjugotal år efter det Finland 

och Danmark börjat ge statsstöd till dessa institutioner. Av väsentlig be

tydelse för verksamhetens snabba uppsving under det senaste decenniet 

har varit att statsbidrag utgått och utgår även för utbildningen av per

sonal verksam inom förskoleinstitutionerna. 

»Det råder knappast något tvivel om att det just är samhällets genom 

statsbidragen till småbarnsinstitutionerna och utbildningen av deras per

sonal visade intresse som medverkat till den jämförelsevis snabba fram

marschen», konstaterade 1946 års kommitté för den halvöppna barnavår

den. 

När diskussionen om barnstugorna (förskoleinstitutionerna) och deras 

för- och nackdelar för första gången mera allvarligt blossade upp i vårt 

land i början på 1930-talet kom den till en början att bli sammankopp

lad med de framstötar som gjordes från radikalt och framstegsvänligt håll 

för att lösa familjens arbetskrafts- och vårdproblem genom kollektiva an

läggningar. Som exempel kan tas den diskussion som uppstod kring 

förslagen om mera allmänt byggda kollektivhus såsom en lämplig lös

ning av yrkeskvinnornas bostads- och familjeproblem. De förvärvsarbetan

de gifta kvinnornas hemproblem ansågs på vissa håll böra mest ratio

nellt lösas genom stora kollektivhus med centralkök, centraltvättstuga, säll

skapsrum, gemensam matsal — som det hette i ett dåtida referat — »ge

mensamma barnkammare med både sovrum och småbarnsskola, späd

barnsavdelning och lekrum. Barnens lek- och sovplatser borde flyttas ut 

ur våningarna till ett för huset gemensamt barninternat.» Förslag av 
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denna och liknande karaktär följdes helt naturligt av en häftig diskussion 

i vilken bl a barnläkare och ledande barnavårdare gick till motattacker. 

De fann anordningarna mest planerade med hänsyn till mödrarna och 

mindre med hänsyn till barnen. De betonade att barn och hem var oskilj

aktiga begrepp och framhöll att de föreslagna kollektivhusens barnavår

dande institutioner skulle leda till »anstaltsbarn». Den enskilda familje

vården hade enligt deras mening stora och principiella företräden framför 

»anstaltsvården», och kollektiv uppfostran av barn ansågs gå stick i stäv 

med läkarnas strävan att söka hålla samman mor och barn. Läkarna var

nade även för smittorisken som måste komma att uppstå i dessa barnkol

lektiv. 

En av socialstyrelsens första åtgärder som tillsynsmyndighet över för

skoleinstitutionerna var att 1944 i samråd med medicinalstyrelsen ta upp 

frågan om hälsokontrollen samt de medicinska problemen till diskussion 

och redan samma år meddela normgivande råd och anvisningar i dessa 

frågor samt förslag till normalinstruktion för läkare anställda vid barn

institutionerna. I samband med 1945 års barnavårdslagstiftning stadga

des att hälsokontroll måste vara anordnad på alla anstalter för halv

öppen barnavård. 

Av särskild betydelse fann 1946 års kommitté för den halvöppna barna

vården vara »att den centrala tillsyningsmyndigheten, socialstyrelsen, sedan 

1944 kunnat disponera över särskild med denna verksamhet och dess 

problem väl förtrogen personal. Dess insatser för att stimulera och leda 

utvecklingen har varit av oskattbart värde.» över 1 100 förskoleinstitu

tioner av olika slag står idag till förfogande för 50 000 barn i vårt land. 

Förskoleinstitutionerna är enligt barnavårdslagen att betrakta som bar

navårdsanstalter och deras uppgift är av socialpedagogisk karaktär med 

inslag av ren barnavård. Ca 30 procent av institutionerna är daghem med 

social motivering än mer sedan den numera omfattande verksamheten 

med familjedaghem till viss del börjat samordnas med daghemsverksam

heten. 

En verkligt stor landvinning ligger i det vaknande intresset på en 

bredare basis för förskoleålderns stora betydelse ur pedagogisk och psy

kologisk synpunkt. Statsmakterna har också vid upprepade tillfällen för

klarat att den nuvarande statsbidragsgivningen endast borde betraktas som 

ett provisorium i avvaktan på ett mera definitivt ställningstagande till 

frågan om småbarnsinstitutionernas utformning och inplacering i det so

ciala reformprogrammet till familjernas och barnens bästa. Slutet på 40-

talet och början på 50-talet betydde emellertid ett visst avbräck i förskole

verksamhetens utveckling till följd av det då rådande samhällsekonomiska 

läget och svårigheterna att få byggnadstillstånd samt kvalificerad personal. 
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Situationen försvårade givetvis en nödvändig konsolidering av strävande

na. Det sedan 1944 insatta statsstödet kom visserligen att tjänstgöra som 

en murbräcka men sedan dess har såväl kommunala myndigheter som en

skilda och förskollärarkåren väntat på det slutgiltiga ställningstagandet 

från statsmakternas sida, på åtgärder som ställer småbarnsinstitutionerna 

jämsides med övriga familjesociala reformer. 

Inom ramen för provisoriet har under socialstyrelsens tillsyn provats och 

värderats olika former för barntillsynen. Under detta arbete har man 

starkt erfarit bristen på vetenskaplig kunskap att bygga på. Socialstyrelsen 

har därför gång efter annan sökt utverka stöd till sådan forskning. Ett 

resultat av denna svenska forskningsaktivitet väckte stor uppmärksamhet 

på världskongressen om förskolebarn och deras fostran, vilken nyligen hölls 

i Zagreb (se artikel s 222). 

Den ökade insikten om förskoleålderns betydelse ur pedagogisk och psy

kologisk synpunkt och hemmens förändrade struktur har utvecklat för

skoleinstitutionerna till komplement till hemmen i deras fostrargärning. 

Givetvis har den fortgående utbyggnaden skärpt behovet av en väl kvali

ficerad personal. En ökning av utbildningskapaciteten vid förskolesemi

narierna är ofrånkomlig, om inte utbyggnaden av den halvöppna barna

vården över hela landet skall äventyras. Detta har socialstyrelsen fram

hållit såväl i tidigare avgivna petita som i styrelsens PM angående ut

bildning av personal inom den halvöppna barnavården (avgiven till 

Kungl Maj:t i mars 1957). Samma situation återfinns även i andra län

der. 

I en storstad som Stockholm med sitt vitt utbyggda nät av förskole

institutioner är personalbristen för närvarande katastrofal. Behövlig ut

byggnad stoppas till följd av att det inte står att få lärare, i trots av att 

man måst sänka kvalitetskraven ganska väsentligt. Avgången inom för-

skolläraryrket till följd av giftermål är anmärkningsvärt stor samtidigt som 

utbildningskapaciteten vid förskoleseminarierna är för låg. För när

varande utexamineras årligen ca 230 förskollärare från landets sju för

skoleseminarier, då det behövde vara mer än dubbelt så många. 

De fem äldsta av de nuvarande utbildningsanstalterna av denna typ, 
Fröbelinstitutets seminarium i Norrköping (grundat 1902), Örebro för
skoleseminarium (1903), Uppsala förskoleseminarium (1912), Södra 
KFUK:s pedagogiska institut (1934) och Socialpedagogiska seminariet 
(1936) i Stockholm startades av privatpersoner eller sammanslutningar 
och arbetade länge utan varje stöd från stat eller kommun. Så småning
om började emellertid kommunerna att stödja verksamheten. Sedan 1945 
lämnar också som nämnts staten bidrag till seminariernas drift. Detta 
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statliga stöd som medverkat till att bredda rekryteringen vid skolorna räc

ker emellertid inte till för att helt bestrida seminariernas driftkostnader. 

Uppkomna underskott täcks av vederbörande kommun och i ett par fall 

av huvudmännen för seminarierna. Fröbelinstitutets seminarium i Norr

köping och Örebro förskoleseminarium har sedermera blivit kommunala. 

Luleå och Göteborgs förskoleseminarier är kommunala sedan starten. De 

tre övriga erhåller kommunala driftbidrag. 

Sedan befolkningskommissionen 1938 diskuterade huvudmannaskapet 

över förskoleseminarierna har tanken att förstatliga dessa seminarier fram

förts vid flera tillfällen. 1946 års kommitté framhöll i sitt huvudbetänkan

de Daghem och förskolor (SOU 1951: 15) att även om det lokala och 

personliga intresset kring förskoleseminarierna fortfarande var mycket mar

kant, kunde emellertid dessa seminarier praktiskt taget inte existera utan 

det statliga stödet jämte elevavgifterna. Då seminarierna alltmer tenderar 

att till övervägande del bli statligt finansierade föreföll det rimligt, att 

man — med bevarande av seminariernas individuella karaktär — tog ste

get fullt ut och helt förstatligade dem i likhet med övriga anstalter för lä

rarutbildning. 

Senast föreslog socialstyrelsen i sin i mars 1957 överlämnade promemoria 

att principbeslut skulle fattas om seminariernas förstatligande fr o m bud

getåret 1960/61. I avvaktan härpå borde enligt styrelsens mening det stat

liga stödet till seminarierna kraftigt ökas i samband med genomförandet 

av vissa organisatoriska förbättringar. Socialstyrelsens förslag innebar bl a 

inrättande av befattningar för heltidsanställda rektorer vid samtliga semi

narier och ersättande av praktikföreståndarinnebefattningarna med semi-

narielärarbefattningar, årliga anslag för hälsokontroll av eleverna och för 

anordnande av psykologiska prov, successivt slopande av terminsavgifterna 

och deras ersättande med statsbidrag, viss utbyggnad av seminarierna och 

utvidgning av deras organisation, varigenom examinationskapaciteten kun

de ökas. Flera av dessa förslag har redan förverkligats, t ex slopandet av 

terminsavgifterna så tillvida att undervisningen fr o m läsåret 1960/61 är 

avgiftsfri för eleverna i första årskursen och att terminsavgift i övrigt uttas 

med högst 150 kronor för elev. Dessutom måste varje seminarium ha 

minst fem friplatser. 

Förslaget om förstatligande väckte delade meningar hos remissinstan

serna. I flertalet yttranden har förordats att den centrala ledningen och 

tillsynen över förskoleseminarierna överflyttas till skolöverstyrelsen. Som 

motivering har åberopats seminariernas karaktär av lärarutbildningsan

stalter. Så gott som samtliga de remissinstanser som uttalat sig för skol

överstyrelsen som tillsynsmyndighet över förskoleseminarierna har jämväl 
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föreslagit överflyttning av förskoleinstitutionerna till överstyrelsen. Därvid 

har åberopats att även den verksamhet som bedrivs inom dessa institu

tioner främst är av pedagogisk art. De remissorgan återigen som vill att 

seminarierna skall kvarligga under socialstyrelsens tillsyn har ansett att 

tillsynsmyndigheten bör vara densamma för seminarierna som för insti

tutionerna, då utbildningen inom förskoleålderns område är vida mer be

roende av en intim samverkan mellan utbildningsanstalten och den insti

tution, där småbarnen vistas än vad fallet är på högre stadier. Man fram

håller också det nödvändiga i att den instruktion som ges till de institu

tioner, där den praktiska utbildningen är förlagd, utgår från samma cen

trala myndighet som de anvisningar som avser utbildningen i övrigt. 

Remissyttrandena föranledde tillsättandet av en statlig utredning i maj 

1958 — 1958 års förskollärarntredning, under ordförandeskap av riks

dagsledamoten Gunnel Olsson. Utredningen har nu slutfört sitt uppdrag 

och väntas inom den närmaste tiden komma att lägga fram sitt betän

kande. 

Utredningen: Utbildningen av förskollärare måste 
i princip anses vara statlig 

Enligt vad Sociala Meddelanden erfarit föreslår utredningen att redan 

vid 1961 års riksdag principbeslut bör fattas om förstatligande av för

skoleseminarierna. Utbildningen av förskollärare måste i princip anses 

vara statlig, såväl som annan utbildning för att tillgodose ett för hela 

landet allmänt behov av pedagogiskt utbildad arbetskraft. 

Om riksdagen beslutar i enlighet med förslaget så har den allt star

kare insikten om förskoleålderns betydelse avsatt resultat som jämställer 

lärarkrafterna inom detta område med övrig pedagogiskt utbildad ar

betskraft, trots att man med skäl understryker den i någon mån annor

lunda uppläggningen av förskollärarutbildningen. Vågade man även hop

pas på en jämställning i lönehänseendet så vore det ännu bättre. Enligt 

ovan omtalade utländska föredömen är det förskoleåldern man satsar på 

först och främst. 

För att erhålla en så smidig övergång som möjligt från den nuvarande 

ordningen till den nya organisationsformen bör kommun eller annan 

som under åtnjutande av statsbidrag önskar kvarstå som huvudman få 

göra detta under en övergångstid. Ett annat huvudskäl för förstatligan

det anför utredningen vara att åtgärden skulle föra med sig ett effektivt 

samarbete i fråga om utnyttjande av lokaler, lärare, administration etc med 

annan lärarutbildning. 
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Förutsättningar för en sådan samordning är emellertid att den centrala 

tillsyningsmyndigheten är densamma såväl för förskoleseminarierna som 

för lärarutbildningen i övrigt. Därför föreslår utredningen att tillsynen 

över seminarierna överflyttas till skolöverstyrelsen. Utredningen lär även 

komma att föreslå att förskoleinstitutionema överflyttas till skolöversty

relsen, men säger sig också anse att en sådan ordning inte är absolut nöd

vändig. 

Nästan fördubbling av förskoleseminariernas 
utbildningskapacitet behövlig 

Behovet av förskollärare är större än man föreställt sig. För närvarande 

kan betydligt över 100 tjänster inte tillsättes med utbildad personal. Där

till kommer att utbyggnaden av institutionerna inte kunnat fortgå i den 

takt som med hänsyn till efterfrågan på platser är önskvärd. Bristen på 

förskollärare hindrar också en önskvärd förbättring av personalstandarden 

i daghemmen. Det är därför nödvändigt att betydligt höja kapaciteten 

för utbildning av förskollärare. Utredningen kommer att föreslå en suc

cessiv utökning av den årliga examinationen från 230 till 365 förskol

lärare. Detta medför att antalet seminarieavdelningar som för närvaran

de är 8, måste ökas till ca 13. En inte obetydlig utökning av seminariernas 

utbildningskapacitet torde kunna åstadkommas redan genom utbyggande 

av vissa av de nuvarande enkelseminarierna till dubbelseminarier. Utred

ningen betonar — liksom tidigare socialstyrelsen — att det är nödvändigt 

att varje förskoleseminarium har tillgång till övningsinstitut i tillräcklig 

utsträckning, främst omfattande barn i åldersgrupperna 2—7 år. 

Socialstyrelsen föreslår kompletteringskurser under tiden 
till den eventuella nya organisationen 

Med hänsyn till att 1958 års förskollärarutredning beräknades avlämna sitt 

betänkande redan under år 1959 avstod socialstyrelsen i sina petita före

gående år från att äska anslag för att möjliggöra ökad utbildningskapa

citet. Då emellertid betänkandet ännu inte avgetts och då situationen vad 

beträffar bristen på kvalificerad personal blivit i det närmaste katastrofal 

anför socialstyrelsen i årets petita att Stockholms stads barnavårdsnämnd 

gjort framställning hos Kungl Maj:t om anordnandet av en komplette

ringskurs för vidareutbildning av kvalificerade barnsköterskor för tjänst

göring som förskollärare. I sitt remissutlåtande över denna framställning 

har socialstyrelsen hänvisat till att den i sina anslagsäskanden för bud

getåren 1958/59 och 1959/60 begärt anslag till kompletteringskurser för 

ofullständigt utbildad personal men att medel till sådana kurser inte an

visats. Styrelsen framhöll i remissutlåtandet att det är synnerligen ange-
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läget att socialstyrelsen bereds möjlighet att anordna kompletteringskurser. 

Socialstyrelsen vill understryka nödvändigheten av åtgärder av detta slag 

— som givetvis får anses vara en krisföreteelse — oavsett 1958 års förskol-

lärarutrednings förslag till ökning av förskoleseminariernas utbildnings

kapacitet. Den önskvärda utbyggnaden med nya seminarier och paral

lellkurser vid befintliga seminarier kan emellertid i bästa fall först under 

våren 1963 resultera i ett ökat antal utexaminerade förskollärare. Social

styrelsen förslår därför att en 1-årig kompletteringskurs för nu verksam, 

ofullständigt utbildad personal måtte anordnas för 30 deltagare och ta 

sin början i augusti 1961 samt avslutas i april 1962. 

Samtliga förskoleseminariers situation är ytterligt bekymmersam, då de 

ekonomiska resurserna att bedriva verksamheten är alltför begränsade. 

Avsevärt höjda anslag till seminarierna är därför i hög grad av behovet 

påkallade på sätt socialstyrelsen närmare utvecklat i sina petita tidigare 

år. Med hänsyn till att 1958 års förskollärarntredning inom kort avläm

nar sitt betänkande avstår styrelsen från att nu framföra andra förslag om 

höjda statsbidrag till seminarierna än vad som föranleds av ett slopande 

av samtliga terminsavgifter och en uppräkning av vissa arvoden på grund 

av 1960 och 1961 års höjning av lönerna. Styrelsen avser att återkomma 

till denna fråga i sitt utlåtande över kommitténs betänkande. I årets stats

verksproposition har föredragande statsrådet ansett att avgifterna bör slo

pas successivt fr o m läsåret 1960/61 och att seminarierna kompenseras 

härför genom statsbidrag. 

Socialstyrelsen föreslår att för budgetåret 1961/62 anvisas för förskole

seminarierna 560 000 kronor, för en ettårig kompletteringskurs för nu 

verksam, ofullständigt utbildad väl kvalificerad personal 40 000 kronor, 

för fortbildningskurser 60 000 kronor och för vissa utgifter i samband med 

centralt ansökningsförfarande 2 000 kronor eller sammanlagt 662 000 

kronor. 

Statsanslag till barn- och förskoleinstitutioner, forskning m m 

Då en ny barnavårdslag träder i kraft den 1 januari 1961, som kan antas 

få återverkningar på landstingens och städernas barnhemsplaner, är det 

f n svårt att förutse, vilka krav på anläggningsbidrag som kommer att 

ställas de närmaste åren. Med utgångspunkt från gällande planer före

slår dock socialstyrelsen i sina petita ett statsanslag för 1961/62 till barn

hemsbyggande på 700 000 kronor. Vidare föreslår styrelsen ett anslag för 

barnhemmens drift på 1 800 000 kronor, till driften av anstalter för halv

öppen barnavård 5 160 000 kronor och till försöksverksamhet rörande 

daghem, lekplatser, barnpsykologisk forskning m m 100 000 kronor. 
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Børnehaven 

og nutidens samfund 

AV ÖVERLÄKAREN 

PÅ FINSENINSTITUTET, PEDIATRISKA 

POLIKLINIKEN, KÖPENHAMN, 

MED DR SV HEINILD 

Överläkare Svend Heinild. 

Bornehavens idé og oprindelse skal jeg gå let hen over; til gengasld skal 

jeg laegge så meget mere vaegt på at vise, at det samfund, som en borne-

have fungerer i i dag, er af en ganske anden art end det samfund, som 

Friedrich Fröbel grundlagde sin förste bornehave i 1837. Fröbels kongs-

tanke var den, at det gjaldt om at bevare barnets skabende evne, og al 

denne evne bedst blev udlost gennem legen, >->vogt jer for at svcekke bar

nets selvstwndighed», sagde han. Disse saetninger er så sande i dag som ior 

et og et kvart århundrede siden, og de vil altid va-re det, så sandt som men-

nesket til alle tider, i alle områder og under alle kulturelie forklmdninger 

förbliver det samme, for at citere den udmasrkede norske kulturantropo

log Gutorm Gjessing, der udtaler denne saetning i sin bog: Mennesket og 

kulturen (Oslo 1953). Denne saetning af Gutorm Gjessing er forovrigt den 

förste af de tre trosartikler, som jeg gerne vil have til som rode trade at 

sno sig igennem denne artikel. Den anden trosartikel er folgende: Syg-

dom afhaenger af et samfunds sociale struktur, eller for at sige det endnu 

mere klart: Sygdom er en funktion af et samfunds sociale struktur. Den 

ttedie trosartikel lyder således: De fleste ulykker her i verden, måske alle, 

beror på misforståelser. Denne saetning kan også udtrykkes på den made, 

al når to mennesker tåler om en ting og ikke kan blive enige, beror det i 

regien på, at de tåler om to helt forskellige ting, eller anskuer den samme 

ting fra to helt forskellige synsvinkler, 

Fröbel havde haft en ulykkelig barndom, han voksede op uden a t ken-

de til en mors kasrlighed. Dette savn prasgede ham for livet, men det blev 

ikke til bitterhed, tvaertimod, han omsatte det i de tanker om og den ind-

sats for småborn for skolealderen, der siden er knyttet til begrebet borne

have. Når nu Fröbel brugte ordet bornehave, er det intet, der tyder på, 
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at han först og fremmest taenkte på haver. Formentlig kunne han, der 

levede i Thiiringen, »Tysklands granne Hjerte», overhovedet ikke fore-

stille sig, at et lille barn skulle kunne vokse op uden daglig at vaere för

trolig med livet i naturen. Nej, hans hovedtanke med det fundne ord var 

den, at bmnene skulle vokse op som blomsterne i en have, på een gang 

fri og vsernede under moderens varetaegt, en varetaegt, der også bundede 

i hendes kendskab til kunsten at opdrage de små, på samme made som 

gartneren kender naturens love for blomsternes trivsel. Dr. Kjer-Petersen, 

der har betydet så meget for bornehavesagens udvikling i Danmark, har 

et sted udtrykt det således, at bernehaven skal opfattes så at sige som et 

hjerne af det hjem, hvor en kaerlig og förstående mor ser arbejdet i borne-

haven som en hjaelp til hjemmet. 

Det er altså et stort sporgsmål, om man ikke bedre karakteriserede en 

bornehaves idé som et arbejde först og fremmest for og med modrene, 

end som et arbejde for bornene. Af det, som jeg indtil nu har sagt, vil 

De allerede have set, at det har vasret vor tid forbeholdt at lade bom 

vokse op uden andet kendskab til haver og natur end det, de eventuelt 

erhverver gennem fjernsynet, og De vil have anet, at bornehavens idé 

ganske gradvist har aendret sig fra planteskolens til den sociale idé, at born 

skal opbevares, en helt anden form for omsorg for småborn. Mere herom 

siden, men först vil jeg omtale et par fundamentale kendsgerninger, som 

ofte överses af både laeg og laerd. 

Den biologiske tidsfaktor. Tiden har slet ikke samme vaerdi for barnet 

og den voksne, idet et år såvel fysiologisk som psykologisk er meget lsenge-

re for barnet, og jo yngre barnet er, jo större er uoverensstemmelsen. Ti

den mellem tredie og syvende år, altså bornehavealderen, svarer sand-

synligvis i udvikling til ca 15 år af det voksne menneskes liv. Men det er 

netop i disse år, at et barn opbygger sine moralske regler og den ramme, 

hvori alle dets fremtidige livs begivenheder skal indsaettes. Et barns hjerne 

er i forskolealderen overordentlig plastisk, og vi overraskes ofte over dets 

gode hukommelsesevne. 

Den möderne borne psykologi har med al onskelig tydelighed vist os, at 
en stor del af de senere i livet forekommende tilpasningsvanskeligheder 
läder sig fore tilbage til fejludviklinger, der er indledt allerede i den tid-
lige barndom, i forskolealderen. Det må betragtes som et dogme, at be
hovet for en tryg kontakt med den naermeste familiekreds for det lille barn 
er vigtigere end den ubegraensede tilfredsstillelse på andre områder. 

De avre luftvejsinfektioner er i vor del af verden hyppigere end nogen 

anden kendt sygdom. Ved övre luftvejsinfektioner forstås almindelig for-
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kolelse, kronisk forkolelse med bihulebetaendelse, halsbetaendelse eller an

gina, haevede kirtler på halsen, orebetaendelse, falsk strubehoste og bron

chitis1 samt mange febertilstande uden egentlige lokalsymptomer. Nor

male born på vore breddegrader gennemgår ca 6 af disse mere eller 

mindre udtalte infektionstilstande pr. år og viser luftvejssymptomer om

kring 75 af årets dage (laeger burde stryge den frygtelige saetning til mod-

rene: »Pas nu på, han ikke bliver forkolet», så laenge vore anvisninger på, 

hvorledes man undgår dette, er så ufuldstaendige, som de er). Kun en 

mindre del af disse sygdomme kommer fornuftigvis under egentlig laege-

behandling. Symptomerne observeres ingenlunde altid på anden made 

end ved almensymptomerne: traethed, irritabilitet, sovnforstyrrelser, spise-

vaegring med heraf folgende vaeksttilstand eller direkte vaegttab. Maxi

mum af disse tilfaelde indtraeffer i perioden 2—6 år, fra 8—10 års alde-

ren falder hyppigheden staerkt. Bern mellem 2 og 6 år får altså flere for-

kelelsessygdomme og har dem leengere og med flere komplikationer end 

på noget andet alderstrin. Dette er netop bornehavealderen. Groft taget 

kan man sige, at et 9 års barn i regien kun får halvt så mange forkolelses-

sygdomme som et 6 års barn, og 12 års barnet kun halvt så mange som 

det på 9. Der er derfor for så vidt ingen grund til at tage sägen saerligt 

alvorligt — såfremt det ikke netop drejer sig om et bernehavebarn. Det 

skal ikke skjules, at born i denne ålder traenger långt mindre til at få fjer-

net mandier og polypper, end folk i almindelighed tror. Alle mennesker, 

også voksne, här mandier og polypper, det er altså organer, som er lige så 

naturlige i vor organisme som f eks ojne og orer, mave og taender osv. 

Det drejer sig altså absolut ikke om noget, »som skal fjernes», disse orga

ner har tvaertimod den funktion, at de fanger infektioner og optager kam

pen med disse, det er derfor, de er så veludviklede i den pågaeldende al-

dersklasse. Man har meget rammende sammenlignet dem med fremskudte 

forter. Man kan altså derfor komme til at berove organismen vigtige for-

svarsforanstaltninger ved at fjerne disse organer. I visse tilfaelde kan de 

blive så hårdt medtaget, at de ikke mere förmår at lose deres opgaver, og 

i disse — iovrigt få — tilfaelde kan der vaere grund til at fjerne mandier 

og polypper. Men fast står det, at ovre luftvejsinfektioner i bornehave

alderen for så vidt er en ganske naturlig företeelse. 

Vi har nu indledningsvis berört bornehavens idé, og vi har konfronterat 

idéen med tre ret tilfaeldigt udvalgte, men dog meget markante biologiske 

faktorer i bornehavealderen, faktorer, som altid har bestået, og som 

altid vil bestå; mennesket er og bliver til alle tider og i alle forklaedninger 

det samme, kun de ydre ting aendres; fremskridtene sker inden for teknik-
1 Motsvarande svenska sjukdomsbeteckningar: allmän förkylning, kronisk förkyl
ning med inflammation i bihålorna, halsinflammation eller angina, svullna hals
körtlar, öroninflammation, strupkatarr och bronchitis. 
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kens område; moderkaerlighed, den biologiske tidsfaktor og de såkaldte 

snottede unger er upåvirkelige af företeelser som industrialisme, demo

krati, kvindernes ligeberettigelse, ja endog en kommende atomalders vel-

signelser. Her tangerer vi trosartikkel nr. 3: alle ulykker beror på misfor-

ståelser. Og De skimter sikkert trosartikel nr. 2: sygdom er en funktion af 

samfundets sociale struktur, i omtalen af de forsnuede småborn med rod 

hals og ondt i orerne. Dette problem var intet problem, da De og jeg 

var born, i hvert fald ikke hvis vi var i den lykkelige situation, at vi havde 

en mor i vört hjem, en mor, som ikke forsomte noget ved, at Lillepeter 

var snotna;set og pivset nogle dage, og som ikke satte sin eksistens på spil 

ved dag efter dag ikke at kunne mode på sit kontor eller sin fabrik, uden 

at; hun selv var syg. Hendes barn var blot snotnaeset og havde orepine, 

hvorimod det i dag har en eller anden fin diagnose, f eks kaebehulebetaen-

delse, en virussygdom og en ore-betaendelse og får penicillin og andre 

»vidundermidler», som heller ikke hjaelper, nu og da tvaertimod. 

Inden vi nu går videre, vil jeg gerne eksponere for forsamlingen, hvilke 

bornehaveproblemer vi i dag moder i en klinik, der er specielt beregnet 

for svagborn, og jeg vil gerne lige en passant bemaerke, at over halvdelen 

af hovedstadens bom i dag er barn af udearbejdende modre og over halv

delen af hovedstadens bom har hjemme i et- og to-vmrelsers lejligheder. 

Således var forholdene ikke, da Fröbel gjorde sig sine tanker om borne-

haven for mere end hundrede år siden, og således var forholdene heller 

ikke, da den förste folkebornehave blev oprettet i Kobenhavn for mere 

end halvtreds år siden, i 1901, forovrigt med stötte af det unge socialdemo

krati. 

Vore boms hjem er ikke så staerke som for 100 år siden, de er svagere. 

Forovrigt fik bornehavesagens spor en drejning allerede da sägen blev taget 

op her i landet omkring århundredeskiftet, fordi man netop i disse år, me-

get fortjenstfuldt iovrigt, påbegyndte udv-klingen af den egentlige sociale 

lovgivning. Blev bornehavesagen ikke i de kommende årtier, måske navnlig 

de sidste, praeget noget af ord som forsorg og nodhjaelp, långt fra Fröbels 

planteskoleide? Det er et sporgsmål om ikke ordet: et nodvendigt led i det 

möderne samfunds tjeneste i dag skal erstatte såvel den idealistiske plante

skoleide som den sociale forsorg for udearbejdende modres bom. Det vil vi 

undersoge efter at have gennemgået nogle, efter min erfaring, karakteri-

stiske bornehavehistorier. Blot for fuldstasndighedens skyld naevner jeg på 

dette sted, at det paedagogiske naturligvis under alle synsvinkler vil vaere 

det centrale i en bornehaves arbejde. 

Jytte, 5 år. 
Henvisningsårsag: Hun er så tit forkolet, hun har flere gange haft mellemorebe-

taendelse, hun klager over ondt i maven, og nu vil man gerne have hende på Rets-
naes. 
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Tidligere historie: Hun har haft maeslinger, skoldkopper og kighoste. Blev alle-
rede i lobet af det förste leveår indlagt 2 gange på hospital for mellemorebetsendel-
se, og her fik hun fjernet polypper förste gang i etårsalderen. 

I toårsalderen indlagt på bornehospital, fik lysbehandling og blev overflyttet til 
Stockholmsgave. I 2 1/2—3-årsalderen indlagt på andet hospital for mellemore-
betaendelse, fik taget polypper anden gang. 

Er for tiden indlagt på Kysthospitalet på Refsnas. Moderen onskede dette, fordi 
hun stadigt er så tit forkolet med ondt i halsen og i orerne, tillige klager hun over 
mavesmerter, og man har i bornehaven opfordret moderen til »at få gjort noget 
rigtigt ved det». 

Det sociale milieu: Moderen er en flink og energisk dame, bleg og spinkel af 
konstitution som barnet. Hun fik Jytte uden at vaere gift, »fordi jeg kunne se, at 
det ikke ville blive til noget». Denne mistillid har hun måske fra sit eget hjem, 
»hvor der altid var en frygtelig ballade, sksenderier og drik», og hvor hendes for-
acldre blev skilt, da hun var 14 år, faderen har hun ikke siden haft nogen förbin
delse med. Moderen har ernaeret sig som fabriksarbejderske i de forlobne år, sidst 
på en radiofabrik fra kl 7 til 16. Hun tjener 190 kr ugentlig og får hertil borne-
penge, ca 450 kr halvårligt. Fra 1/2 års alderen kom barnet på vuggestue, i 2 års-
alderen i bornehave, det hele afbrudt af de tidligere naevnte hospitalsindlaeggelser og 
sanatorieophold. Moderen har de sidste 2 1/2 år haft husmoderafloser ca 10 gange 
i 8—14 dage på grund af barnets sygdom. 

Denne mor har trods alt klaret tilvaerelsen for sig og sin pige ganske godt, hun 
har en rimelig 2 vaerelsers lejlighed til ca 110 kr månedligt. Hun beskriver, hvor-
ledes man skal op kl 6 om morgenen, cykle til bornehaven, som ligger 3—4 stop-
pesteder borte, den omvendte vej om eftermiddagen ved 17-tiden, efter at ind-
kobene er gjort. »Og så er det koldt i stuen, når vi kommer hjem, så hun må gå 
med töjet på, indtil vi har fyret op». 

Under indlaeggelsen på Refsnses viser det sig at dreje sig om en ganske normal, 
kontaktsogende og kasrlig lille pige, glad for kammeraterne, med hvem hun leger 
godt. Hun har god kontakt med hjemmet, moderen skriver nogle sode breve. Un
der ca 3 måneders sanatorieophold har hun 2 feberperioder af ca 10 dages varig-
hed på grund af banale övre luftvejsinfektioner, herudover frembyder hun intet ab
normt. 

Kommentar: H i s t o r i e n viser d e b a n a l e 0 v r e luf tvejs infekt ioners be tyd -

n i n g , dels for b a r n e t , dels for m o d e r e n og isaer for s a m f u n d e t som h e l h e d 

— d e m a n g e husmode ra f lo sn inge r , og d e m a n g e m e g e t dy re hosp i t a l s ind-

laeggelser, c a 50 k r dag l ig i m å n e d s v i s . 

Jergen, 3 år. 

Henvisningsärsag: »Han er så hysterisk, hyler og skriger på mindste foranledning, 
og så er han så ond mod den lille. Han rokker i sengen og dunker med hovedet 
og kan også finde på at dunke hovedet i fortovet, når man går tur». »Jeg er klar 
over, at meget er min skyld, for jeg har vxret så ond ved ham og mishandlet ham, 
for da jeg ventede nr 2 var jeg helt ude af det. Vi boede på 5 sal i en elendig lej
lighed, og min mand var altid fuld». »Jeg holder mere af nr 2, men Jörgen har jeg 
aldrig rigtigt kunnet med». 

Tidligere historie: Har 2 gange i sit korte liv vaeret indlagt på hospital på grund 
af diverse hudlidelser. 

Det sociale milieu: Foraeldrene har vseret gift i 3 1/2 år, faderen tilhorer special-
arbejderklassen. Man blev gift, fordi man ventede vor patient, moderen onskede 
det ikke, men faderen ville ikke »lade hende slippe» for at bruge hendes eget ud-
tryk. Ingen af forasldrene har haft nogen god baggrund. Faderens far drak, og 
foraeldrene blev skilt. Moderens foraJdre blev ligeledes skilt, då hun var 14 år, og 
hun kom på iagttagelseshjem, pigehjem og senere psykiatrisk afdeling. Inden et år 
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efter, at hun sidst »slap ud», for igen at bruge hendes eget udtryk, havde hun et 
barn, vor patient. Hun beskriver, hvorledes dette förste barn faktiskt altid har 
vaeret hende »en klods om benet» for igen at citere hende selv. »Jeg har faktiskt 
aldrig kunnet lide ham, han har vaeret mig ligegyldig, han irriterede mig, fra han 
slog ojnene op, han hylede og skreg og peb altid». Yderligere beskriver moderen, 
hvorledes hun selv engang fik nogle oretaever af sin egen mor, fordi hun havde 
mishandlet drengen. Og nu begynder drengen at ligne faderen »både i sind og 
skind». Og faderen hader hun. Angiveligt tjener han godt, men han er nu ved at 
starte en ny virksomhed sammen med en kompagnon, og alle pengene går hertil. 
Der er måske ikke så meget at sige til, at den unge, ievrigt vel udseende, men me-
get umodne mor har vaeret manden utro og muligvis fået barn nr 2 med en anden. 
Dette mindste barn kan hun lide, hun kaeler meget med ham »selv om han na
turligvis også er hysterisk». 

Svigerfaderen skal som naevnt have vaeret ligesom manden. Det beskrives, hvor
ledes det hjälp ham, da svigermor i sin tid tog arbejde uden for hjemmet for selv 
at tjene penge: »det var ligesom han så regnede mere med hende». De blev da 
også först skilt efter 30 års forlob. Nu regner den unge mor her med, at det skal 
gå ligesom i svigerforaeldrenes tilfaelde. Hun agter at S0ge udearbejde som ekspedi-
trice, hvilket hun angiveligt allerede har fået, og hun har også fået bornehave-
plads til drengen her. 

Kommentar: Historien viser det evige problem om moderkserlighedens be-

tydning for et barns normale udvikling. Barnet bliver regressivt, og for 

en overfladisk betragtning behandlingskraevende. Er den egentlige be

handling i et sådant tilfaelde mon ikke netop at lade moderen få ude

arbejde og derved gore forsog på at genoprette hendes modenhed og selv-

agtelse? Historien viser i hvert fald, at det ikke er nok at fortaelle en sådan 

mor, at hun skal vaere moderlig og kaerlig överfor sit barn. Hun kan 

simpelthen ikke i sin egen nuvasrende, umodne fase. 

Lise, 6 år. 

Henvisningsårsag: Bernehaven har tilskyndet moderen til at S0ge bornepsyki-
atrisk hjaelp. Situationen blev tilspidset, da barnet bortgik fra bornehaven medta-
gende et treårigt barn. Man siger om hende, at hun er aggressiv, og at hun »ode-
laegger hele bornehaven, slår og driller de små». Der må vaere en voksen hos hende 
hele tiden. Hun er meget kontaktsogende og beskäftiges let. Får hun ikke sin vilje, 
bliver hun »helt vaek» i sit raseri. Det anfores ligeledes, at hun lyver, og at hun 
fiere gange har rapset penge fra moderen. 

Tidligere historie: Har vaeret indlagt på hospital på grund af evre luftvejsinfektio-
ner og har fået fjernt mandier og polypper. 

Det sociale milieu: Foraeldrene blev i sin tid gift, fordi man skulle have barnet, 
»eliers skulle de ikke have vaeret gift». De stammer begge selv fra skilsmissemilieuer 
og har ikke gode familierelationer. For et par år siden blev man skilt på grund af 
faderens utroskab. 0konomien var i denne periode meget dårlig. Moderen ernaerer 
sig ved kontorarbejde kl 9—16, hun virker träet og udslidt til trods for, at hun jo 
ikke er fyldt 30 år. Ved barnets förste konsultation i klinikken er hun ikke selv 
med, fordi hun ikke har tid, men den ledsagende bornehavelaererinde stiller det 
krav, at barnet omgående fjernes fra bornehaven, »da man ikke tor have det 
laengere». 

Kommentar: Alle t re his tor ier u n d e r s t r e g e r m e d rys tende k l a r h e d Bowl-

bys these: I e t s a m f u n d m e d l av dode l ighed , h o j beskajftigelse og til-

straekkelig social forsorg er de t först og f r emmes t foreeldrenes folelsesmses-
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sige ustabilitet og manglende evne til at vedligeholde slaegtsskabsbånde-

ne, der berover bornene et normalt familieliv — men endnu vigtigere er 

det måske at notere sig, at voksne, der ikke selv er i stand til at skabe 

gode familieforhold, tit i deres barndom har måttet savne et normalt 

familieliv. Her stöder man på skruen uden ende — bern, der bereves et 

normalt familieliv og vokser op til foraeldre, der ikke kan skabe et godt 

hjem for deres barn, og på den made laegger spiren til en ny generation 

af ustabile forseldre! 

Efter at have hört disse tre historier vil mange nu sige: Dette er und-

tagelsestilfaelde, det er ikke et almengyldigt billede af bornehaveborn i 

dag. Jeg indrommer gerne, at jeg ikke har noget statistisk bevismateriale 

ved handen, ikke endnu i hvert fald, og at jeg godt er klar over, at livet 

trods alt nok lykkes for störsteparten af Danmarks familier. O g jeg vil 

også gerne på dette sted understrege, at det er min personlige overbevis-

ning, at vört land nok trods alt er et af de bedste i verden, hvad bornc-

forsorg og boligforhold angår. M e n det er på den anden side ikke så godt 

som mange mennesker tror. Hvorledes et givet barns sygejournal frem-

traeder, afhaenger i haj grad af, hvorledes m a n optager den. Hvis man 

indskraenker sig til höjde og VEegt, vaccinationer, fravser af tuberkulose og 

anden organisk, alvorlig sygdom, rimelig kost og passende vitamintilskud, 

Sovesal på Kysthospitalet på Refsna;s, et tidligere tuberkulosehospital, som nu er 
overgået til behandling af »vor tids svagborn». De har ikke tuberkulose, men udgor 
på forskellig vis samfundets bagtrop. 
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ja så er helbredstilstanden i sandhed god i vor del af verden, bedre end 

nogen sinde tidligere, hvilket er megen sere vaerd. Men en befolknings 

fysiske sundhed behöver, for at tale med den fremragende og meget kendte 

engelske leege Halliday (Psychosocial Medicine, New York 1948), ikke at 

sige meget om et samfunds sociale sundhed. Alle de tre bornehavebern, 

jeg her har omtalt, var ved undersogelsen i bornehaven i en fortraeffelig 

fysisk helbredtilstand hvad höjde og vaegt og fravaer af alvorlige organiske 

sygdomme angår, bortset fra de som naevnt for alderen uskyldige og »nor

male» 0vre luftvejsinfektioner. 

Min erfaring som bege ved et svagbornshospital og ved en bornehave 

har laert mig, at historier som de her refererede er daglig kost, udtryk-

kelig med streg under daglig, vel at maerke, hvis man optager sin historie 

med henblik på disse forhold. De tre naevnte historier er alle observerede 

indenfor een uges forlob. Deres antal må vaere forfaerdende stort. Det er i 

og for sig ikke vanskeligt at forestille sig, at det må forholde sig således, 

når man erindrer, at man har statistisk sikkerhed for, at over halvdelen af 

Kobenhavns barn er bom af udearbejdende modre, og at antallet af gifte 

kvinder med udeerhverv i dette land er steget fra 40 000 i 1930 til 340 000 i 

1957, samt at skilsmissernes antal lidt for 1950 da det kulminerede, androg 

op mod en trediedel af samtlige indgåede wgteskaber. 

For fuldstaendighedens skyld, og for at undgå misforståelser, vil jeg 

gerne med Aase Gruda Skard på dette sted sige, at det forhold at et barn 

er skilsmissebarn, eventuelt adoptiv- eller plejebarn, ikke i sig selv behöver 

at vaere årsagen til forkert tilpasning, selv om man finder mange dårligt 

tilpassede bom med denne baggrund. Det er den personlige relation, altsä 

det jeg her har kaldt moderkaerligheden, samt et rimeligt mål af social 

tilfredsstillelse som er afgorende, og disse forhold kan godt vaere i orden, 

selv om det drejer sig om et skilsmissebarn. 

Vi er nu nået frem til det, der efter mit skon er det vaesentligste i denne 

artikkel nemlig til at unders0ge et fundamentalt sporgsmål i vor tids borhe-

havediskussion, et sporgsmål der, set med mine ojne, överses i forfaer-

dende, ja skaebnesvanger grad: man tåler, som om forasldre og bom var 

et givet begreb, som om forasldre var foraldre og bom var born, som om 

vi opererede med normalbegreber, som om man kunne tillade sig at dis-

kutere, om det er bedst at bornene tilbringer deres förste år i deres hjem, 

om det er bedst, at de kommer i halvdagsbornehave for at socialiseres 

inden de skal i skole, om moderen bor passe sine born selv, om hun skal 

aflastes, om bornehaven har större paedagogisk indsigt, om moderen for-

sumper ved at vaere hjemme og mange andre mere eller mindre irrelevante 

sporgsmål, der leder diskussionen på vildspor, f eks også det sporgsmål, om 
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vi har råd til den udbygning af den sociale borneforsorg at skaffe borne-

havepladser til 30 000 born i stedet for til 27 000 born. 

Ja, men det er jo slet ikke alt det, det drejer sig om. Man har ganske 

overset, at den sociale medicin i vört århundrede, på videnskabeligt grund

lag, har vist os, at der er en uloselig förbindelse mellem et givet sam

funds social-okonomiske struktur og hjemmenes struktur og de sygdomme, 

som de enkelte borgere, herunder bornene, rammes af. Og hjemmenes 

struktur er en ganske anden i dag end den gang bernehavesagen kom op 

for mere end et halvt århundrede siden. Det er aldrig nok blot at kore 

videre i et engang givet spor, selv om sporet, da det blev lagt, pegede i 

den rigtige retning. Lad mig i det folgende forsoge at tydeliggore dette. 

Med to adresser: dels til de administrative myndigheder med det perspek-

tiviske overblik, dels til bornehavefolkene selv med den detaillerede sag-

kundskab. Först de administrative myndigheder. 

1) Det er en almindelig fejltagelse at tro, at den sociale medicin, naermere 

betegnet i vört tilfaelde: den sociale borneforsorg, har nået et höjt stade, 

endsige sit mål, fordi vor bornedodelighed er nået ned på tal, der er 

blandt de laveste i verden (forovrigt ikke de laveste, men det er en anden 

historie), og fordi sygdomme som tuberkulose, medfodt syfilis, underer-

naering osv i vore dage praktisk tält er forsvundet. Det er ligeledes en al-

vorlig fejltagelse at tro, at de naevnte sygdomme er forsvundet på grund 

af dygtige laagers indsats, de er simpelthen forsvundet, fordi det social-

okonomiske milieu trods alt har amdret sig på afgerende vis til det bedre i 

den forlobne del af dette århundrede, og de eksisterer endnu i fuldt flor 

i de egne af verden, hvor de socialokonomiske omstaendigheder er som 

vore for et halvt århundrede siden. Således var dodeligheden af de naevn

te sygdomme aftaget meget betydeligt, for man for nogle årtier siden 

fandt de midler, som i dag kaldes effektive, og bornedodeligheden havde 

vist et markant fald for den förste sundhedsplejerske optrådte på arenaen. 

Men alt dette siger ikke meget om samfundets sociale sundhed. For sam

tidigt med at mennesket er blevet mere frigjort — det er det nemlig — 

og stort set er fri for suit, snavs og elendighed, er kravene til den enkelte 

blevet större, og hjemmene som folge heraf svagere, hvilket de tal, jeg har 

naevnt nogle gange, tilfulde viser. Og derfor er behovet for hjaslp, altså 

også hjaelp i borneopdragelsen, blevet större. Og derfor er bernehaven i 

dag simpelthen blevet en nodvendighed, og ikke en pcedagogisk finesse 

eller en socialpolitisk almisse. Den udfordring til tiden, der ligger i vor 

tids forsomte opdragelse — således som jeg kort har illustreret den med 

de tre tilfaelde, og således som jeg kunne illustrere den med tusinder, tal-

let skal tages bogstaveligt — er i mine ojne långt större end den gang det 

kun drejede sig om simple, organiske sygdomme. Derfor burde de admi-
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nistrative myndigheder komme til bornehavefolkene i snaevrere forstand 

og sige: Opret dog de barnehaver, som er nodvendige til at betjene 

publikum, til at betjene foraeldrene, således at deres kraefter, uddannelse 

og viden kan komme vört samfund til gode uden frygt for at b0rnene for-

sommes. Således skulle de administrative myndigheder sige, og de skulle 

tage ved laere af benzinselskaber, brugsforeninger, banker, automekanikere 

osv, der opretter filialer og nye forretninger i een uendelighed »for dog 

endelig at vaere i stand til at betjene deres kunder i enhver krog af byen og 

enhver egn af landet». Hvorfor skal der altid vaere ekonomiske interesser 

bag, for at folk skal yde det ypperste? Men jeg indrammer, at der her 

kraeves et fundamentalt aendret syn på bornehaven i det möderne sam

fund. 

2) Det vil også vaere rimeligt at rette nogle ord til bornehavens egne folk 

i denne förbindelse. Bornehavens egne folk må g0re opmaerksom på, hvor-

dan deres klientel er i dag, enhver erfaren bornehaveleder kender jo ud-

maerket de tre sygehistorier, jeg har gengivet her, og i hundredvis til. Jeg 

ved meget vel, at det på visse hold i administration og samfund ligesom 

ikke er velset, at man omtaler den slags patienter, det ligger i luften, at 

det må vaere de få undtagelser, som naturligvis ikke er karakteristiske for 

livet i nutidens Danmark. Og fra andet hold udnytter man måske så-

danne historier til at fortaelle, at det er et råddent samfund vi lever i. 

Begge dele er forkert. Sygehistorier som de naevnte er simpelthen udtryk 

for, at således går det bornene, når foraeldrene ikke magter tilvaerelsen, 

jeg sagde udtrykkelig ikke opdragelsen, men tilvaerelsen, fordi tilvaerelsen 

i et möderne, hojtudviklet samfund stiller långt större krav end i et mere 

primitivt. Denne emotionelle forsommelse af barnene, som ses i de tusinde 

overarbejdede, desvmrre også tit endnu overbefolkede, hjem uden antyd

ning af naturlige livsudfoldelsesmuligheder for barnene, hjem med uud-

viklede, umodne foraddre, denne emotionelle forsommelse af barnene er 

det som bornehaven skal rade bod på, det er det felt af samfundslivet, 

hvor vi traenger til bornehaven i dag. Denne kategori af umodne, uudvik-

lede, emotionelt forsomte bom reprasenterer i vore dage en ligeså stor 

fare for folkesundheden som de alvorlige sygdomme tuberkulose, difteritis 

og hvad de nu alle hed, for mere end 50 år siden. Den gang döde bornene 

legemligt, i dag dor de sjaeleligt, og det sidste er nok til syvende og sidst 

det vaerste. Hvor stor eller lille denne kategori af born er, kan jeg som tid-

ligere naevnt ikke statistisk vise her, men efter min erfaring er den stor, det 

er jo den samme kategori af bom vi opbevarer på vore svagbornshospita-

ler i dag. Lad den vaere större eller mindre, vi undlod jo ikke i sin tid at 

tage kampen op mod tuberkulose og difteritis, til trods for at det trods alt 

kun var en mindre del av befolkningen, der gik til af disse sygdomme. 
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Og bornehaven betyder långt mere end De måske tror i behandlin

gen af disse born. Som De ved, opretter vi andre jo bornehaver i vore 

institutioner for at hjaelpe på disse boms udvikling. Lad mig, selv om det 

måske falder lidt udenfor dette foredrags rammer, sige et par ord om be

handling og udvikling. Et barns sjaeleliv kan for så vidt ikke behandles, 

det kan et voksent menneskes sjaeleliv heller ikke, det kan forstås, det kan 

hjaelpes over vanskelige perioder, det kan udvikles under gunstige be

tingelser. Når vi ansätter psykologer i vore bornehaver og institutioner, 

så er det en stor landvinding, men mon ikke den st0rste landvinding er 

den mentalhygiejniske virkning, som en sådan specialkyndig person kan 

udfolde överfor det voksne, ansatte personale. Jeg tror, at man skulle ud-

nytte denne side af sägen långt mere og laegge långt mindre vaegt på at 

henvise saerligt vanskelige born til »behandling», det kommer der tit ikke 

så meget ud af alligevel, for et sjaeleliv er ikke at sammenligne med en 

maskine. »Behandlingen» består jo netop i at anbringe barnet i et accep-

tcrende milieu. Og det skal bornehaven vaere. Udstyret med det nodven-

dige personale naturligvis. De kender alle de typer af emotionelt umodne 

bom som jeg her taenker på, a) det klasbende og for så vidt nemme barn, 

b) det mistroiske, aggressive og for så vidt vanskelige barn, c) og ende-

lig det tillukkede, isnedé og nok det mest ulykkelige, åndeligt udsultede 

barn. 

Alle disse bom er ikke udviklede som normale, spontane bom, fordi 

deres forasldre ikke, oftest trods god vilje, har magtet opgaven. Der har 

bornehaven sin pläds i det möderne samfund. Nu og da synes man, at 

bornehavefolkene svaekker deres egen sag ved at give sig til at diskutere 

hel- og halvdagsbornehaver og andre paedagogiske finesser og ved at bruge 

ordet, social foranstaltning. Det er jo en selvfolge, at det paedagogiske er 

på et så höjt plan, som det nu kan vasre med den viden, vi har i dag (lige-

som automekanikeren, bankfunktionaeren og laegen repraesenterer den vi

den, vi har i dag på de pågaeldende områder). Iovrigt bor man al tid 

erindre, at den viden vi har i dag, ingenlunde behöver at vaere det sidste 

crd i sägen, endsige de vises sten, det viser historien alt for mange ek-

sempler på at det sjaeldent er. Og ordet social har fået en dårlig klang i 

tidens debat, det smager alt for meget af almisse, tilskud og forsorg, vi 

bor anvende ordet samfundsmmssig, eller efter min mening endnu bedre, 

ordet kulturel, om de foranstaltninger som enhver given kultur- eller civi-

lisationsperiode har gjort aktuelle og nodvendige. Så kommer vi også me

get lettere over det dybest set meget nedvaerdigende udtryk, at nogle af os 

er klogere, bedre og mere vaerdifuld end andre, et udtryk, der har vasret, og 

stadig er, en pael i kodet på al rimelig sociallovgivning, og som i praksis 

har fort til en ganske utålelig moraliseren. Nogle af os er fra naturens 
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hand, og ved hjaelp af vort milieu, mere priviligerede and andre, mere er 

der vist ikke at sige om den sag. 

Hvis vi fremstiller sägen på denne made og har tilstraekkeligt med 

kendsgerninger bag vore ord, skulle det vaere mulighed for at give barne-

havesagen den drejning, som den trasnger til i vore dages samfund, lige 

långt fra Fröbels idealistiske svcermen mellem Thiiringens grenne hoje, og 

fra den nedvmrdigende tiggergang, som det sociale forsorgssynpunkt har 

gjort den til. Der skulle da vcere en mulighed for at landet simpelthen for

synes med det antal bornehavepladser, som der er behov for i det givne 

ejeblik, og som er nedvendige for at holde samfundsmaskineriet i gang på 

det niveau, som landets styreform og landets placering i verdensekonomien 

kräver. Det bor måske ikke förbigås i tavshed, at landets styreform og 

landets placering i verdensekonomien saedvanligvis hidtil er planlagt og 

ledet af maend! 

Men det er nodvendigt, at et möderne samfundsmaskineri drives til dels 

ved hjaelp af kvindelig arbejdskraft. Herom kan der fornuftigvis ingen 

diskussion opstå, al den stund at kvinder i det sidste halve århundrede for

nuftigvis har haft den samme adgang til uddannelse og erhverv som 

masnd. Dette vil ikke blive aendret i f rem tiden, og vi må derfor af vise den 

patentlösning, der mere eller mindre camoufleret fremsaettes under de

visen: modrene tilbage til hjemmene. Når hun indtil det ojeblik, hvor 

hun foder sit barn, har ligget på linie med manden, vil denne tilbagegang 

simpelthen ikke ske, i hvert fald ikke for maendene også kommer tilbage. 

Det sker måske i atomalderen, hvem ved? 

Endelig vil jeg gerne have lejlighed til at sige nogle ord om laegeunder-

sogelserne i bornehaven. Som det vil vaere bekendt, er det i de senere ar

tier indenfor laegevidenskaben, staerkest i det sidste årti, foregået en ud-

vikling i retning af den forebyggende medicin, hvilket også har givet sig 

udtryk fra lovgivningens side (borneundersogelserne). Vor opgave bliver 

at erkende og rade bod på opstået sygdom. Dette er en naturlig konse

kvens af, at den fysiske helbredstilstand, som flere gange tidligere naevnt i 

dette foredrag, er bedret meget kendeligt i dette århundrede i vor del af 

verden. J H de Haas, der er professor i forebyggende medicin i Holland, 

en laerestol, der ikke findes her i landet, har sagt, at fremtidens laege bliver 

human biolog i stedet for kliniker. Udvikling er det centrale begreb in

denfor al biologi. Optimal udvikling må vaere det centrale begreb inden

for al borneforsorg. Det betyder, at tiden af os kraever et dybtgående kend-

skab til boms udvikling under forskellige omstaendigheder. Vort klientel 

i bornehaven er i hojere grad emotionelt umodent og uudviklet, end det 

er organisk sygt. Vor opgave ved undersogelserne er derfor ikke så meget 

at male og veje, at undersoge urin og blod, og gå på jagt efter tuberkulose, 
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selv om disse sysler også kan vaere påkrsevede i egnede tilfaelde, som det 

er at foretage en Imngdesnitsundersegelse af dette barns livsbetingelser, 

taget i videste forstand. At påpege- vaesentlige mangier og eventuelt rade 

bod herpå. 

Lcegens opgave er derfor i långt hojere grad, således som jeg også på-

pegede for psykologens vedkommende for lidt siden, ud fra sit kendskab 

til den menneskelige biologi at rade i opdragelsessporgsmål, ja simpelthen 

at undervise bernehavens personate. Jeg har forstået, at således opfattes 

opgaven da også allerede mange steder. 

Skal jeg til slut forsoge at traekke hovedlinierne i det, jeg her har sagt, 

op, bliver det folgende: Vore möderne samfund er totalt aendrede i struk

tur siden bornehavetanken opstod for mere end et og et kvart århundrede 

siden som en paedagogisk nydannelse i en tid, hvor opdragelsen ievrigt 

var streng og autoritaer. Og samfundsforholdene er ikke mindst aendrede 

her i Skandinavien, siden den ferste folkebernehave åbnedes for mere 

end et halvt århundrede siden. 

Set med berneforsorgens ojne er det mest markante traek i vört år-

hundredes industrialisering det, at kvinderne som folge af politisk og ud-

dannelsesmaessig ligestilling med maendene, i et hidtil uset og stadig 0get 

omfång er overgået til erhvervslivet udenfor hjemmene, (i Danmark er 

antallet af gifte, udeerhvervende kvinder 0get med 300 000 i de sidste 30 

år). Familiemaessigt set er hjemmene herunder blevet svagere (hvilket 

bl a er karakteriseret af det kolossalt 0gede antal skilsmisser i dette år

hundrede). Omsorgen for born i förskoleålder en er derfor ikke leengere 

blot et pcedagogisk, men i hejere grad et samfundsmcessigt eller kulturelt 

problem. Bornehaven må derfor ikke laengere betragtes som en paedago

gisk nyskabelse, hvis berettigelse kan diskuteres, men som en nodvendig 

samfundsinstitution. Vi må endvidere erkende, at under forlobet af vae

sentlige personlige, ekonomiske og boligmaessige konflikter i et hjem bliver 

bornene såkaldt vanskelige, fordi de haemmes i deres naturlige, biologiske 

udvikling. Överfor sådanne vanskeligheder hjaelper ingen psykologisk råd

givning, endsige bedrevidende moraliseren, men nu og da hjaelper aendre

de livsbetingelser. 

Bornehavesagens udvikling er et eksempel på, at forandringer i sam

fundsstrukturen med heraf folgende forandringer i de enkelte familiers 

livsbetingelser, har indflydelse på de symptomer og de sygdomme, som 

en given befolkningsgruppe, her bornene, udviser. 

Ligesom idéer ikke fodes af enkelte, mere eller mindre geniale men-

nesker, men affodes af tiden, således opstår og forsvinder sygdom som folge 

af aendringer i det givne samfunds struktur. Det er hver enkelt generations 

opgave at erkende og rade bod på sin tids problemer. 
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I ur och skur går barnen längs repet — ibland ända upp till 20 vid samma rep. 
Ingen kontrollerar fortlöpande att verksamheten sköts ordentligt. Barnavårdsnämnden 
borde få någon möjlighet till kontroll, påpekar tidningen Expressen. 

Reptants- och barnparkeringsverksamheten 

måste få stöd och tillsyn 

Föräldrarnas rätt till hjälp diskuteras nu som bäst i dagspressen. Den nya bar
navårdslagen som träder i kraft den 1 januari 1961 har i stor utsträckning 
tagit hänsyn till att vi lever i ett samhälle med trångboddhet och uteyrkesar
betande mödrar. I lagen finns ett särskilt kapitel som handlar om de ställen, 
där en uteyrkesarbetande mamma kan få lämna sitt barn: barnhem, barnkolo
nier, barnstugor och privata internatskolor — och det är sörjt för att mamman 
med trygghet kan lämna ifrån sig sitt barn. I varje fall när det gäller att läm
na barnet inomhus på en förskoleinstitution, där flera barn tas om hand. Alla 
barnavårdsanstalter står under tillsyn av barnavårdsnämnden, länsstyrelsen och 
i sista hand socialstyrelsen. Nu frågas från föräldrahåll om man glömt bort att 
i den tillsynen ta med »barnpromenaderna» och »dagmammorna» och »barn
parkeringarna» vid restauranger, nöjeslokaler, varuhus och kyrkor. Dessa nya 
möjligheter för mödrarna att lämna sina barn för några timmar eller hela da
gen har tillkommit under senare år, framförallt i de större städerna. 

Varje morgon är det en alltmer vanlig syn i storstaden att se en skara småbarn 
i olika åldrar — det finns de som nyss börjat gå — samlas till barnpromenaden. 
Det kan vara upp till tjugo barn som »kedjas ihop» i rep, som har en ögla för 
var och en att ta ett stadigt tag i. Först en tant, så alla barnen, så kanske en 
tant till. De vallas i ur och skur runt i parker och på gator de föreskrivna två 
till tre timmarna som tanten har betalt för. »Reptanten» kan vara en kontorist 
med halvtidstjänst som drygar ut sin inkomst med denna merendels obeskattade 
förtjänst, eller en äldre husmor, vars hushåll ger henne tid över. För att handha 
en sådan barnpromenad behövs inget som helst tillstånd. Man kan inte tala 
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om någon anstalt när barnen hela tiden är ute. Då äger barnavårdsnämnden 
ingen befogenhet att kontrollera verksamheten. Det är endast om det kommer 
till nämndens kännedom att barnpromenaderna missköts så att barnen utsätts 
för fara i ett eller annat avseende. Då får nämnden ingripa. Men då är det 
kanske för sent — något eller några barn måste redan ha utsatts för fara. 

Mannekänguppvisning — mammor trivs där de sitter och följer med hur unga 
fräscha damer visar modets senaste faser. De trivs med att känna sig lediga, 
att en stund vara bara sig själva, inte behöva koncentrera uppmärksamheten på 
barnen med all deras oberäknelighet, på hushållet med alla dess återkom
mande sysslor. 

I andra rum inom den stora restaurangen, där mannekänguppvisningen äger 
rum, har restaurangchefen ordnat så att utbildade lekledarinnor och förskol
lärare tar hand om de barn som har följt med sina mammor till modeevene
manget. Kanske det är en smula kusligt i första ögonblicket för någon liten pys 
eller tösunge men lekledarinnorna är vana och snart känner sig de små som 
hemma i en fängslande lek eller med roliga kritor och bilderböcker. 

— Är då en mannekänguppvisning så viktig att mammor nödvändigt behöver 
komma dit? — Ja det är den — om mamman tycker så, svaras bestämt från 
kvinnoföreningshåll. Hon skall inte bara gå på mannekänguppvisning, hon skall 
framför allt få lov — dvs tillfälle — att gå dit hon vill. Det har sagts att det 
är lättare att vara två vuxna till att sköta tio barn än en till ett. Småbarns
mammans bundenhet vid småbarnet kan stundom få henne att känna det barn 
hon älskar som en black om foten — och så får hon ont samvete för det. Och 
ont samvete har ännu aldrig fått en människa att trivas bättre i sin situation. 

Varför bara mannekänguppvisning? Finns det inte möjlighet att ordna barn
parkering vid bibliotek, vid konstutställningar, vid museer? Varuhusen tar 
ofta hand om sina kunders barn, i synnerhet under julrusningen. Skulle det 
inte gå att tänka på de unga mammornas behov av kontakt och stimulans i 
andra sammanhang än de affärsmässiga? 

Såväl barnpromenaderna som dagmammorna visar sig alltmer vara betydelse
fulla komplement till de kommunalt drivna barndaghemmen och lekstugorna 
— i varje fall i de större samhällena. Frågan är om inte samhället just därför 
skulle ha en möjlighet att kontrollera verksamheten. I all synnerhet som osyste
matiska barnparkeringar av inlämningsmodell kan vara svåra att manövrera. 
Inlämning av barnen utan uppdelning e.ller gruppering av dem medför slitningar 
och psykologiskt ogynnsamma reaktioner hos barnen. De känner vantrivsel, blir 
skrikiga och nervösa. Även om de vistas utomhus förefinns också smittorisker. 

— Jo, det kan väl inte råda mer än en mening om att samhället bör vidta 
samma säkerhetsåtgärder beträffande dessa kategorier av barntillsyn som när det 
gäller förskoleverksamheten, förutsätter konsulent Gunvor Paulsen på social
styrelsens avdelning för halvöppen barnavård. Det kan inte vara bra om småt
tingar i olika åldrar får traska gata upp och gata ner enbart för att motioneras 
och ge mammorna barnfritt för några timmar. Man skall ha rätt att räkna 
med att reptanterna har en viss barnavårdskunskap, tidigare varit med i arbete 
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på barnstugor eller genomgått barnsköterskeutbildning, så att de kan ge något 
av en pedagogisk karaktär åt de smås promenader. En väsentlig nackdel med 
familjedaghem är också detta att barnen i dessa i regel inte kan få del av den 
pedagogiska fostran och speciella omvårdnad som utbildade förskollärare kan ge. 

Inte heller dagmammorna som tar emot ett eller ett par barn behöver be
gära tillstånd för att ta emot och sköta dem hela dagarna. Rör det sig bara om 
ett eller annat barn kan man ju inte säga att hon driver en anstalt. Men är 
omständigheterna sådana att man kan tala om anstalt — dvs att hon tar emot 
fler än fyra barn om dagen — blir reglerna om barnstugan, där barnen vistas 
bara på dagarna, tillämpliga för dagmammans del. Hon måste då anmäla verk
samheten och barnavårdsnämnden har en fortlöpande kontroll över verksam
heten. Men hur många mammor tar emot så många som fyra barn? 

Ingen skulle få bli familjedagmamma eller reptant utan att ha sökt och fått 
vederbörande myndighets tillstånd, vilket skulle innebära att man kunde upp
fylla vissa villkor om yrkesinsikt för nämnda uppgifter. 

Konsulent Paulsen, som var sakkunnig i 1946 års kommitté för den halv
öppna barnavården, beklagar att kommitténs betänkande blivit så sparsamt 
beaktat. I dagens situation med allmänhetens växande behov av hjälp med 
barntillsynen finner man att det nu snart tioåriga betänkandet ger utmärkta 
förslag till lösningar av hithörande problem. 

Kommittén ansåg att åtgärder för barntillsynen utomhus i form av liggveran
dor, barnhagar, lekplatser etc är så viktiga att anslag för deras anläggning och 
drift regelmässigt bör uppföras i den kommunala budgeten. Kommittén under
strök vikten av att vårt land snarast får till stånd en specialutbildning för per
sonal vid lekplatser, vilken bygger på tidigare pedagogisk utbildning. 

Betänkandet hävdade också mycket bestämt att familjedaghem och liknande 
mer eller mindre tillfällig tillsyn, som främst avser att hjälpa mödrarna, bör stå 
under kvalificerad tillsyn och betryggande kommunal inspektion — om möjligt 
genom pedagogiskt utbildad personal. Vidare att dagmammor av olika slag 
måste få tillfälle till ökade insikter och färdigheter i praktisk barnavård, mera 
kunskap i barnpsykologi och barnuppfostran samt större förståelse för familje
livets problem. Kommittén förordade att den centrala tillsynsmyndigheten för 
barnstugeverksamheten i samråd med de stora husmors- och kvinnoorganisatio
nerna skulle medverka till en viss upplysningsverksamhet kring dessa frågor bl a 
för att i hemmen skapa större förståelse för barnens behov och reaktioner i olika 
åldersstadier, vidare för nödvändigheten av att få fram flera förskolor för bar
nens och mödrarnas bästa, få fram lekplatser och grannhjälp etc men även —• 
i den händelse barnparkeringar och barnpromenader anordnas — för vikten av 
att dessa organiseras på ett tillfredsställande sätt. Alltså något i stil med vad 
socialstyrelsen och kvinnoorganisationernas nybildade samarbetskommitté åsyftar. 

Uppenbart är att samhälle och föräldrar måste hjälpas åt att komma fram 
till mera godtagbara former för den tillfälliga barntillsynen, former som bätt
re tillgodoser barnens men även mödrarnas intressen. Man skulle kunna utnytt
ja kvalificerad men inte sysselsatt arbetskraft samtidigt som barnens behov av 
viss pedagogisk fostran kunde tillgodoses. Ovannämnda 1946 års kommitté räk
nade med att de olika fackorganisationerna för ifrågavarande yrkesgrupper skulle 
göra aktiva insatser för att stimulera sina f d medlemmar att hjälpa till med 
barntillsynen åt de förvärvsarbetande mödrarnas barn. 
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Lekstugebarnen övas att iaktta omvärlden 

Nytt pedagogiskt material för lekskolan 

AV FIL DR CARIN ULIN 

Den moderna barnpsykologin ställer nya krav på lekskolans pedagogiska syssel
sättningsmaterial. Den kräver å ena sidan en mer systematiskt upplagd serie av 
lekmaterial än den nu vanliga samlingen av alla slags leksaker som barnen kan 
lära sig ett eller annat av. Å andra sidan kräver den en samling av material som 
tjänar flera sidor av förskolebarnens själsliga utveckling än vad Montessorisko-
lans systematiskt upplagda serie gör, då denna är alltför ensidig och främst till
fredsställer barnens behov av sensoriell träning och formbildande förberedelse 
för läsning, skrivning och räkning, motsvarande en gången tids psykologiska 
forskningsresultat. Sistnämnda material som är beräknat för barn från och med 
3 år som minimiålder tillgodoser inte åldrarna före 3 år. Den moderna barn
psykologin, som uppfattar förskoleåldern som en helhet alltifrån födelsen till 
skolåldern, räknar även med 2—3-årsåldern som lämplig lekskoleålder. 

Den samling av pedagogiskt material som utarbetats vid Pedagogiska Institu
tet på södra KFUK i Stockholm söker tillmötesgå ovannämnda krav på system, 
mångsidighet och lämplighet för utvecklingen alltifrån ca 2 år. Den har till
kommit i samband med experiment och observationer, utförda på såväl nor
mala som utvecklingsstörda barn på institutets barnavdelningar. Men det kan 
dock kompletteras med vissa delar av Montessoris och Decrolys material, i den 
mån desamma kan naturligt infogas i den nya serien. 

Den grundläggande tankegången har varit följande: lekskolan bör ge bar
nen, förutom tillfälle till fri skapande verksamhet och kamratlig samvaro med 
jämnåriga, även tillfälle att öva sin iakttagelseförmåga av den reala omvärl
den, sin tankeförmåga över skeendet i och anpassningen till densamma. Här
för krävs träning av olika slag, såsom iakttagelse av tingens egenskaper, form, 
färg och antal. Förberedelse för skolans krav är också viktig, bl a för språklig 
övning byggd på samtal om barnens iakttagelser. 

Det gäller 1) att vid denna träning ge barnen arbetsro. Redan spädbarnen 
arbetar ihärdigt under det de leker och ökar härunder sin förmåga och sina 
kunskaper. Det nya materialet bör därför utgöra en sluten samling av leksaker 
anpassad för olika åldersstadier. Det bör inte utlämnas till fri lek utan arbetas 
regelbundet med på därför avsedd lämplig tid. 

Det gäller 2) att ge barnen tillfälle att arbeta sig igenom samlingen, att bör
ja med lättare uppgifter och när de lyckats härmed låta dem gå vidare till 
svårare. Detta stärker barnens självkänsla. Varje löst uppgift ger lyckokänsla. 
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Det gäller 3) att ge barnen ett arbetsmaterial som kräver koncentration och 
uthållighet, väcker pliktkänsla att inte lämna en uppgift förrän den är färdig. 
Fylld plikt ger gott samvete. Kommer härtill att det färdiga materialet bildar 
ett skönhetsvärde så ökas barnets glädje. Det lär sig uppskatta estetiska värden. 
Konstnärliga krafter har nämligen medverkat vid skapandet av materialet. 

De form- och färgbräden som utarbetats vädjar till barnens gestaltnings- och 
kombinationsförmåga och deras logiska tänkande. 

De vackra stämningsfulla flanellogrambilderna vill lära barnen årstidernas 
växlingar i skogen och det mänskliga ansiktets känsloskiftningar såväl hos barn 
som hos vuxna. 

De livfulla realistiska bildserierna vill lära dem sammanhanget i vad som sker 
omkring dem och ge dem klara minnesbilder av Strömmens fågelliv och Skan
sens djurvärld. De lämpar sig även för talövningar. 

Som avslutning kan tilläggas att materialet tycks ha fyllt ett verkligt behov 
och vara av värde för barnen. 

Mera om ovan angivna material och om annat som är under arbete jämte 
demonstration och skildring av dess användning på olika avdelningar kommer 
att meddelas längre fram i höst. 

»Leken en vital fråga 
för hela mänskligheten» 

Hemvändande deltagare i världskongress berättar om länder 

där barnen kommer i främsta rummet och mycket 

satsas på förskolefostran 

En man besökte en vän, som bodde i en annan stad. När de två gjorde en pro
menad tillsammans gick de förbi en lekplats, där vår man ett år tidigare ob
serverat en skara lekande barn. Nu låg lekplatsen öde. »Vart har de tagit vägen 
— barnen som ifjol stojade så friskt och trevligt här?» frågade han sin vän. 
»De sitter i mörklagda rum, där de ser på TV», blev svaret, »och vad tror Du 
de ser i rutan? Jo, små barn som leker lyckliga på en solbelyst lekplats.» 

Som i ett nötskal vårt nya problem, kommenterade förskolefolk av skilda 
slag, som hörde tidningsnotisen återges av en föreläsare på den åttonde världs
kongressen för förskoleproblem och förskolefostran, vilken ägde rum i Zagreb, 
Jugoslavien, under första veckan i augusti. 

Från Sverige deltog två tjänstemän på socialstyrelsens barnavårdsbyrå, byrå
sekreterarna Karin Lind och Inga Nordin, tillsammans med Yrkesskolöversty
relsens konsulent för barnavårdsundervisning Lisa Smedberg och Stockholms 
lekplatsinspektör Stina Wretlind-Larsson (vilken sistnämnda f n förbereder en 
undersökning om stadsbarnens lekvanor). Socialstyrelsens representanter har nu 
återkommit och berättar. 

— När kongressarrangören L'Organisation mondiale pour 1'éducation présco-
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laire, OMEP, grundades år 1948 i Paris på initiativ av lady Allen of Hartwood 
och nuvarande ambassadör Alva Myrdal fanns inte TV med i bilden. Redan då 
såg man emellertid hur den tekniska utvecklingen och urbaniseringen gjorde det 
allt svårare att säkra åt barnen en lämplig uppväxtmiljö som gav dem den 
rörelsefrihet och de tillfällen till spontan lek som är så nödvändiga för dem. 
Bl a fjärmades de alltmer från umgänget med naturen. Även om lekplatserna 
i allmänhet inte lämnas öde för TV:s skull, så vill det tydligen nu till ett världs
uppbåd för att de över huvud skall få finnas till i stadsmiljön, där trängseln 
ökar, ett världsuppbåd för att ge rimligt utrymme för leken över huvud taget. 

OMEP:s syfte är att befrämja studiet och uppfostran av småbarn, verka för 
upplysning om barnens behov och underlätta förståelsen av dem. Härtill fogar 
sig aktivt stöd åt barnpsykologisk forskning samt självfallet stöd åt alla strävan
den för en bättre förskolefostran. Det gäller också att verka för internationella 
kontakter mellan förskolefolk och förskoleinstitutioner i olika länder. 

Det torde väl finnas få ämnen som bättre lämpar sig för internationellt ut
byte än förskolefostran. På kongressen i Zagreb var 21 nationer företrädda av 
över två hundra personer. FN och Unesco hade också sänt representanter. Som 
nya medlemmar anslöt sig Argentina, Kanada och Västtyskland. Indien väntas 
bli nästa medlemstillskott. Nu samlades man under mottot »Leken — av vital 
betydelse för barndomen». Många gånger under det intensiva grupparbetet fick 
man en känsla av att leken inte bara är en vital fråga för barndomen utan för 
hela mänskligheten. Vi satt också i mörklagda rum och såg filmer av önskelek-
platser, som ännu var endast mer eller mindre föredömliga modeller. 

OMEP:s nationella filialer — nationalkommittéer — fördelar arbetsuppgif
terna mellan sig. Sverigekommittén har inom sig haft en arbetsgrupp som bear
betat adoptionsfrågan, en annan grupp har sammanställt all litteratur som finns 
om barn, en tredje har bearbetat frågan om hur TV påverkar barnen, en har 
sysslat med frågan om barns förflyttning från en miljö till en annan. En för
lossningsvårdskommitté, sammansatt av mödrar, läkare m fl, belyste i sin redo
görelse till kongressen hela problemkomplexet och betydelsen av rooming-in-
systemet, som syftar till att spädbarnen skall få vara i rummet, där modern 
vårdas. Vidare talades för att barnmorskorna skulle få instruktioner så att de 
kunde handskas med lustgas och att det ordnades så att det alltid fanns de, som 
kunde ta hand om barnen hemma, då modern är på BB. 

Raden av föreläsare redogjorde för undersökningar och praktiska experiment 
i deras respektive länder, angående bl a lekformerna i de olika förskoleåldrarna 
och hos olika typer av barn. De inledde diskussionen om leken skall vara helt 
fri eller dirigerad, vad som egentligen skall vara förskollärarens roll osv. Alla 
talade för att det generöst ges utrymme för barnens lekar och sysselsättning
ar såväl inom- som utomhus. Hittills har man emellertid vetat för litet om rö
relsebehovet hos barn. Hos den församlade förskoleexpertisen tilldrog sig bl a 
därför de forskningsresultat docent Stina Sandels presenterade i sitt föredrag 
om »Motorisk aktivitet i anslutning till lek» särskilt stor uppmärksamhet. 

Även om mycket av föreläsarnas vittnesbörd mest blev repetition för beprövat 
fackfolk, så var det en säregen upplevelse att erfara hur insikten om de tidigare 
barnaårens fundamentala betydelse för människans hela utveckling, om hur en 
människas förmåga till samlevnad, till arbete, initiativ och uthållighet är i hög 
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grad beroende av den grund som läggs i förskoleåren — hur denna insikt bli
vit en inte bara forskningsmässig utan praktiskt erfaren universell kunskap. Det 
var märkligt vad som berättades på kongressen om hur bland det första man 
gör inom de nya stater, som nu kommer till, är att upprätta barnstugor o dyl. 

I de skandinaviska länderna har onekligen gjorts ett intensivt arbete rent idé
mässigt men ändå får man i länder som var med i kriget, som t ex kongressens 
värdland Jugoslavien, en helt annan känsla av att barnen, nationens framtid, 
skall gå före allt annat, på dem måste det satsas först och främst. Den peda
gogiska tanken är där så tvingande att även i det fattigaste samhälle sätts alla 
krafter till för att skapa förskolor. I Jugoslavien har man satt upp som mini
mum 28 förskoleplatser på 2 000 invånare. Här i Sverige har vi inga fixerade 
normer av det slaget. 1946 års kommitté för den halvöppna barnavården lade 
1951 fram en tioårsplan, som kommittén förordade för tiden 1951—1960. En
ligt den skulle så många förskolor inrättas till 1960 att 15 procent av samtliga 
barn i åldersgrupperna 3—7 år i tätorter med minst 1 000 invånare = 35 000 
barn då kunde få några timmars daglig fostran i dem. 

Kongressen hade tillfälle att i Zagreb bese småbarnsinstitutioner av olika 
slag. Det var imponerande att se hur ett land som i övrigt i fråga om materiell 
standard inte på långt när kan mäta sig med vårt ändå hade en standard på 
daghem och lekskolor som var fullt jämförbar med vår. Det visar också vilken 
vikt omsorgen om förskolebarnen tillmäts. Den halvöppna barnavården intar i 
Jugoslavien en framskjuten plats i samhällsplaneringen. Även här råder brist 
på förskollärare, men man arbetar energiskt på att öka utbildningskapaciteten. 

Den jugoslaviska nationalkommittén hade all heder av det omfattande arbete 
som nedlagts på de yttre arrangemangen kring konferensen. Både jugoslaviska 
staten och staden Zagreb stödde konferensen på ett sätt som ytterligare under
strök intrycket av att barnavårdsfrågor betraktas som en viktig angelägenhet. 

De särskilt förskoleintresserade länderna driver också en effektfull propaganda 
för förskoletanken. Inte minst angeläget synes det vara för dem att få till stånd 
en samverkan mellan hemmen och förskolorna under hänvisning till att för
skolorna är komplement till hemmen. På kongressen sköts också i förgrunden att 
hemmet är barnets första lekplats och att det är oerhört viktigt att bedriva en 
systematiserad upplysningsverksamhet bland föräldrarna om förskoleålderns av
görande betydelse och då också lekens vikt. Kapitlet om leken i hemmet fram
kallade något av missionärsanda. Man ville ut till hemmen för att lära för
äldrarna se hur deras barns psyken, fallenhet och intressen avspeglade sig i 
leken endast de i den fick rätt utveckla sin spontanitet, sin fantasi, sin upptäc-
kar- och experimentlust. Det talades också om nyttan av att ge föräldrarna tips 
om vilka leksaker som är lämpliga i så måtto att de ger barnen lust att an
vända dem som material för sina lekar. 

Dessa upplysningsuppgifter torde vara vad Socialstyrelsens och kvinnoförening
arnas samarbetskommitté skulle vilja ta sig an. Säkerligen kan det även vara 
av intresse för kommittén att följa OMEP:s fortsatta verksamhet genom den 
svenska nationalkommittén under ordförandeskap av rektor Britta Schill, Social
pedagogiska institutet, Stockholm. 
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Hur angripa problemen om sexualförbrytarna? 

Svenska landsbygdskvinnor efterlyser vetenskaplig utredning. 
Dansk kvinnlig överläkare redovisar egen undersökning 
om fader—dotter-incest 

Landsbygdskvinnornas årsstämma, som hölls i Umeå nyligen, enades om 
att göra riksdagen uppmärksam på nödvändigheten av åtgärder som fö
rebygger de nu oroväckande ofta förekommande sexualbrotten mot barn 
och kvinnor. Beslutet åsyftade närmast en vetenskaplig utredning om hur 
man skall angripa problemen om sexualförbrytarna. 

I Danmark påvisar den kvinnliga överläkaren vid justitieministeriets 
psykiatriska undersökningsklinik, dr Emma Vestergaatd även behovet av 
ökad vetenskaplig insikt om denna företeelse samtidigt som hon redovi
sar resultaten av en på hennes eget initiativ företagen undersökning, be
gränsad till fader—dotter-incest i ett visst antal fall och följdverkningarna 
av den. 

I senaste numret av Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2. og 3. 
Hefte 1960) redogör dr Vestergaard för sin undersökning och de när
maste motiven till detta initiativ. 

På psykiatriska sjukhusavdelningar har jag åtskilliga gånger — be
rättar hon — fått en skrämmande erfarenhet av vilket hat en ung flicka 
kan hysa gentemot sin far på grund av — enligt hennes egen utsago — 
att han förgripit sig sexuellt på henne under hennes uppväxt, vilket or
sakat de nervösa och sexuella konflikter hon plågas av. 

Vid samtal med män, som sinnesundersökts till följd av begången in
cest, har jag däremot ofta hört fäderna ge uttryck för den uppfattningen 
att visst var det illa att förgripa sig på minderåriga men att »förseelsen» 
borde anses vara av mindre storleksordning, när den begicks mot ens egna 
barn, som man höll av och var nära knuten till — och omvänt — än när 
det gällde främmande barn och att därför lagens straffbestämmelser, 
som vederbörande drabbades av, var orimligt hårda. 

Då jag dessutom under samtal med män, som inte hörde till de skyl
diga i detta avseende — bl a kolleger — konstaterat en liknande upp
fattning om att lagen var för hård beslöt jag mig för några år sedan att 
försöka få belyst frågan huruvida kvinnor, vilka som minderåriga varit 
utsatta för incest från sina fäders sida, företedde psykiska skador av detta 
och om det alltså verkligen alltjämt fanns anledning att i vårt samhälle 
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betrakta blodskam som en grov förbrytelse. Då jag inte fann ett tillfreds

ställande svar i förefintlig facklitteratur beslöt jag att företa en viss efter-

undersökning. 

Som bekant lade professor Olof Kinberg, socialläkaren Gunnar Inghe 

och med dr F Riemer år 1943 fram ett mycket omfattande och upplysan

de verk om incestproblemet i Sverige. Enligt detta är såväl de straffrätts

liga bestämmelserna som den allmänna synen på incest tämligen lika i 

Sverige och Danmark. Således är den allmänna uppfattningen i bägge 

länderna att incest mot minderårig skall bestraffas hårt och straffet yt

terligare skärpas om incesten skett med våld och under hot. Kinberg och 

hans medförfattare talar inte närmare om ev följdverkningar för dött

rarnas vidkommande. De förklarar att därom vet man föga och hänvi

sar till en undersökning, som företogs 1934 av en norsk kvinnlig läkare, 

Augusta Rasmussen, som bl a noterade att några påfallande psykiska 

skador inte kunde konstateras. 

Även Kinsey, Pomeroy och Martin åberopar i sitt år 1953 utgivna verk 

om kvinnors sexualliv Augusta Rasmussens undersökning, över huvud äg

nas frågan ett mycket kort kapitel. Tendensen på detta håll är emellertid 

tämligen klar, nämligen att betona, att om det uppstår psykiska skador 

efter sexuella förgripanden på småflickor är dessa skador snarare en följd 

av de vuxna familjemedlemmarnas — i synnerhet mödrarnas — reaktio

ner. Om de vuxna inte betedde sig så hysteriskt inför dessa problem skulle 

småflickorna knappast reagera nämnvärt. 

Det kan tilläggas att det i litteraturen med undantag av Rasmussens 

redovisning inte finns någon undersökning av kvinnor, långt efter att de 

som barn utsatts för sexuella förgripanden. Det synes emellertid klarlagt 

att småflickor lättare glömmer ev sexuella attentat mot dem ju yngre de 

är, dvs under 10—11-årsåldern. 

Augusta Rasmussens undersökning bygger emellertid uteslutande på 

upplysningar från läkarna, som fått ifrågavarande barn under sin vård 

och varit i tillfälle att följa dem upp i mogen ålder. Kvinnorna själva har 

aldrig tillfrågats. 

Kinberg och hans medförfattare framhåller att incestförbrytarna till

hör — i varje fall inom de germanska samhällena — som regel en kultur

fattig miljö. Fadern är påfallande ofta en brutal och hänsynslös person, 

egocentrisk och egoistisk, tål inte motsägelser och misshandlar och terro-

riserar familjen, så att den lever i ständig skräck för honom. Merendels 

är han alkoholiserad, hypersexuell med könsdriften i viss grad förändrad 

i patologisk riktning vid tidpunkten för incesten. Det kan också vara att 

han befunnit sig i en akut eller kronisk sexuell abstinens: hustrun är död 

eller otillfredsställande för honom i sexuellt avseende. Trånga bostadsför-
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hållanden, som gjort att far och dotter delat säng, har ofta medverkat till 

förbrytelsen, vartill kanske kommit att fadern varit berusad i den aktuella 

situationen. 

Beträffande mödrarna sägs det att det merendels är svårt att få ingå

ende upplysningar om dem. I många fall betecknas mödrar, vilka man 

vet något om, vara undermåliga i både psykiskt och fysiskt avseende, 

hjälplösa och sjukliga. 

Ser man till dessa familjers konstruktion, och då inte minst mödrarnas 
hållning, förstår man hur hjälplösa barnen här är, oerfarna som de är, 
bundna av familjeauktoriteten och desorienterade i fråga om förhållan
det mellan föräldrarna eller kanske alltför klara med att någon hjälp inte 
står att få av dem. Härtill kommer att ju svagare utrustade de är i psy
kiskt avseende desto mindre förmåga har de att möta komplicerade situa
tioner. I varje fall chockas de i regel vid det första incestförhållandet. 
Flertalet fäder har trots sina psykiska brister ändå klart för sig att incest 
är straffbart, och det finns de bland dem som är plågade av samvetsföre
bråelser, andra söker själva bortförklara vad som hänt. Mödrarna i sin 
tur väljer vanligen att inte företa sig något — även i de åtskilliga fall, där 
de vetat om missförhållandet. Merendels är det personer utanför familje
kretsen som gör anmälan hos myndigheterna. I en del fall är incestför
hållandet av mera tillfällig karaktär, i många fall har det övergått till 
mångårig vana, såframt det inte föranlett upprepade konfliktsituationer 
mellan fader och dotter. 

En amerikansk undersökning karakteriserar föräldrarna på samma sätt. 
Döttrarna har vid läkarundersökning tämligen kort tid efter incesten va
rit deprimerade, skuldmedvetna och ängsliga, några var masochistiska, 
andra sexuellt lösaktiga och vagabonderande. En del led av underlivs
smärtor och moderskapsfantasier. 

Aren 1954—1956 beslöt jag mig — fortsätter dr Vestergaard — att 
söka kontakt med kvinnor, som för mer än tio år tillbaka och som barn 
eller tonåringar upp till 18 år hade varit utsatta för incest från fäderna. 

^Jag räknade med att kvinnorna i fråga nu var komna till sådan mognad, 
att de kunde tala om incestförhållandet som ett övervunnet stadium och 
själva bedöma ev verkningar av det. Det visade sig rätt svårt att komma 
fram till de fall som intresserade mig. De flesta fäder som under de se
naste åren varit åtalade i Köpenhamn för incest har mentalundersökts. 
Som utgångspunkt för min undersökning kunde jag alltså sortera ut de i 
vårt rättspsykiatriska material förekommande fallen av mentalundersök
ningar, där fäderna sedermera dömts för fader—dotter-incest. Döttrarnas 
namn fick jag fram ur domstolsakterna och deras nuvarande adresser 
med hjälp av folkregistret. Naturligtvis har de fall där fadern frikänts 
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uteslutits ur materialet. Likaså där dottern var andligen undermålig och 

således ur stånd att svara på en intervju. Endast i de fall fadern blev 

dömd har jag vågat vända mig till dottern. På så sätt fick jag fram 16 

fall, där fadern under tiden 1935—1944 dömts för fader—dotter-incest då 

döttrama varit i åldern 8—17 år. 13 av kvinnorna påträffades och gav 

önskade upplysningar om incestförhållandet som förekommit för 11 till 19 

år sedan; döttrarna var nu i åldern 23—32, gifta så när som på 2. Fä

dernas straff varierade från 6 månader »ovillkorligt» till 8 år. 

Efter en redovisning av vart och ett av de 13 fallen ger dr Vestergaard 

följande slutkommentar: 

Förhållandena i de här beskrivna kvinnornas barndomshem motsvarar 

som synes den karakteristik av incestfamiljen, som framkommit vid tidi

gare undersökningar. 

Med några få undantag har det här beskrivna sexuella förhållandet till 

fadern ovedersägligen varit psykiskt traumatiserande och orsakat långva

riga neuroser och tydliga sexuella konflikter. Många av dem betecknar 

fadersförhållandet ödeläggande för deras hela liv och använder mycket 

skarpa ordalag när det förs på tal. Ett par är sexuellt abnorma, homo-

eller bisexuella. I flera fall blev döttrarna gravida och uppgav i skräck 

för fäderna andra män som deras barnafäder. Flera berättar om vilket 

oförglömligt intryck det gjorde på dem, då fadern under domstolsför

handlingarna beskyllde dem för ett eller annat för att slippa ifrån så bil

ligt som möjligt. Därtill kom moderns beteende — inte sällan vände hon 

sin bitterhet mer mot dottern än mot mannen — föräldrarnas skilsmässa 

och den övriga familjens misstrogna hållning mot flickebarnet eller -bar

nen, ty bland fallen finns de, där fadern utnyttjat flera döttrar. Kvinnor

na har talat om rättssaken och vad som följde i samband med den som 

en tid, vilken för dem var fylld av skam, skuld och samvetsagg och en 

känsla av att vara något inte likt något annat, samtidigt som deras sinnes

tillstånd behärskades av bitterhet, vrede, hjälplöshet och ångest. 

Man kan inte bli annat än förfärad när man får insikt om den andliga 

isolering och övergivenhet som de flesta av här ifrågavarande kvinnor 

måste ha befunnit sig i under sina pubertetsår och tiden närmast efter 

den och vilka själsliga konflikter de genomgått. Man måste medge att 

samhället svikit dem. Inte heller det fåtal som kom på flickhem, där funk

tionärerna måste vetat om flickornas öde, fick nödig vägledning och tröst 

med hänsyn till vad som hänt dem. Antagligen har ingen vågat diskutera 

fadersförhållandet med dem och genomgående har de under åratal måst 

ensamma klara sig igenom sina problem. 
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På frågan om fader—dotter-incest bör betraktas som en svårt straffbar 

förbrytelse svarar dr Vestergaard i kraft av dessa sina undersökningsre

sultat reservationslöst ja. Utifrån en läkares aspekter har emellertid — 

tillägger hon — frågan om fadern får mer eller mindre straff endast ett 

ringa intresse. Läkaren vill inrikta uppmärksamheten på hur man skall 

kunna bringa hjälp till »offren», så att dessa flickors utveckling kan bli 

normal till trots för vad de varit utsatta för. Myndigheternas ansvar in

för sådana flickor måste vara desto större ju mindre familjen är i stånd 

till att ta sig an dem, och erfarenhetsmässigt vet vi att incestfamiljen som 

regel är särdeles torftig i andligt avseende. De rättsliga myndigheterna 

och barnavården får alltid en ingående vetskap om incestförhållandet om 

det förs fram till domslut, varför dessa myndigheter i förening måste 

vara förpliktade att intressera sig för »offrets» fortsatta öde. Från rättens 

sida kan ett förbud mot offentliggörande av denna kategori brottmål vara 

av betydelse likasåväl som i fråga om andra sedlighetsförbrytelser, där 

publicitet kan ytterligare skada »offret». 

Barnavården brukar kunna utverka att fadern och dottern inte längre 

delar hem men sådana åtgärder tillämpas inte i tillräcklig utsträckning. 

Barnavården bör också tillse att barn som i pubertetsåren blir utsatta för 

sedlighetsförbrytelser får psykisk vård, då en sådan säkerligen kan för

hindra, i varje fall motverka en neurotisk och sexualneurotisk utveckling 

av den här skildrade karaktären. 

Barnet måste få lugn, säger läkare 

»Viktigast av allt nu är nog att barnet får lugn», säger förste läkaren dr 

Ann-Marie Bergström i Göteborg i anledning av det nyligen inträffade 

övervåldet mot en fyraårig flicka. Dr Bergström är ledamot av Göteborgs 

barnavårdsnämnd. 

Talas det bara inte för mycket om saken så behöver själva de psykiska 

skadorna inte bli så allvarliga. Det ar nödvändigt att föräldrar varnar sina 

barn från att följa med vuxna okända men de måste göra det med var

samhet. Det finns också snälla vuxna. 

Göteborg har varit platsen för upprepade händelser av denna art. »Ett 

av många skäl för att vi behöver fler poliser», säger dr Bertil von Friesen. 

Och han framhåller vidare att det finns mycket i en storstad som är farligt 

för ensamma småttingar. Kan inte föräldrarna själva se till barnen så går 

det kanske att ordna så att något äldre barn håller ögonen på de små. 
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N O R D I S K T - I N T E R N A T I O N E L L T 

Utlandet intresserat av samarbetssträvandena 

inom Sveriges socialvård 

Ett mera permanent samarbete mellan de centrala ämbetsverken i sociala frå
gor är en önskan som nu samlat ämbetsverkens chefer för övervägande av åt
gärder som kan åstadkomma ett sådant. Detta meddelas i ett yttrande social
styrelsen anmodats göra med anledning av en förfrågan från grekiska ambassa
den i Stockholm om vilka fördelar som står att vinna genom ett ökat sam
arbete mellan organ på barna- och ungdomsvårdens område. 

Till en början erinrar socialstyrelsen i sin svarsskrivelse om att barna- och 
ungdomsfrågor i Sverige centralt handläggs inom i första hand tre ämbetsverk, 
nämligen medicinalstyrelsen (sjukvårds- och hälsofrågor), skolöverstyrelsen (un
dervisningsfrågor) och socialstyrelsen (övriga barna- och ungdomsvårdsfrågor). 
Även andra ämbetsverk handlägger i viss utsträckning frågor som nära berör 
ungdomen. Sålunda handläggs ungdomsförmedlings- och yrkesrådgivningsfrågor 
i yrkesskolöverstyrelsen samt arbetarskyddsfrågor i arbetarskyddsstyrelsen. Vissa 
ungdomar mellan 18 och 21 år ådöms ungdomsfängelse. Verkställigheten härav 
handhas av fångvårdsstyrelsen. Samarbete i angivna frågor äger givetvis, då så 
är påkallat, rum redan nu mellan berörda ämbetsverk. 

Socialstyrelsen är det centrala barnavårdsorganet i riket, och dess verksamhet 
på detta område handhas främst av barnavårdsbyrån. Skolbyrån administrerar 
verksamheten vid de statliga ungdomsvårdsskolorna, där socialt svåranpassade 
barn tas emot för vård och utbildning. 

För ungdomsfrågor som inte direkt har samband med den statliga administra
tionen har under det senaste året bildats ett samarbetsorgan, nämligen det s k 
Statens ungdomsråd. Ungdomsrådet tillkom jämlikt Kungl Maj: ts beslut den 11 
november 1959 och har till uppgift att stimulera de frivilliga organisationernas 
arbete bland ungdomen samt att främja samverkan av motsvarande verksamhet 
mellan de berörda organisationerna, myndigheterna samt organ för hem och 
skola. 

Dessutom nämns att socialstyrelsen innevarande år tagit initiativ till ett sam
arbetsorgan mellan styrelsen och kvinnoorganisationerna. Samarbetsorganet som 
benämnts Socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté vill 
bl a organisera intresserade lekmän för insatser på sociala vårdområden, för
medla upplysning till föräldrar samt vidga allmänhetens kännedom om sam
hällets barnavårdsorgan. 

Den ovan angivna organisationen som bygger på en omfattande lokal — hu
vudsakligen kommunal — verksamhet samt på verksamhet av privata organisa
tioner torde vara tämligen svår att överblicka för länder som står främmande 
för svenskt förvaltningssystem. Frågan om vilka fördelar som står att vinna 
genom ett samarbete i dessa former är i första hand beroende av den hittills
varande organisationens art och omfattning. Detta sagt med hänsyn till att 
Grekland måhända inte har något motsvarande instrument. 
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Kvinnlig yrkesinspektion i Norge under femtio år 

Det är betecknande att lagbestämmelserna om kvinnlig yrkesinspektion på sin 

tid kom till — inte i första hand av omtanke om de kvinnliga yrkesarbetande i 

fabrikerna utan för att ge möjligheter att reglera och kontrollera b a r n a r b e t e t 

inom industrin, erinrar konsulent Bergliot Lie om i tidskriften Socialt Arbeid inför 

den norska kvinnliga yrkesinspektionens femtioårsjubileum samtidigt som hon ger 

en översikt över utvecklingen. 

Den första inspektören blev Betzy Kjelsberg, känd och välkänd även i Sverige. 

Att börja med fick den nya inspektören hela landet som sitt verksamhetsfält 

— senare inrättades distriktskontor. Bergliot Lie nämner som en kuriositet att 

det fanns en skillnad mellan den nya kvinnliga inspektören och de manliga — 

den förstnämnda hade lägre lön. 

Yrkesinspektionen fick under sin första tid av naturliga skäl huvudsakligen lov 

att ägna sig åt de mest försvarslösa bland arbetstagarna, nämligen barn, ung

dom och kvinnor. I och med antagandet av arbetarskyddslagen av år 1936 vi

sade sig avsikten vara att lagstiftningsvägen skapa skyddsmässigt försvarliga ar

betsvillkor. Samtidigt utvidgades lagens verksamhetsområde till andra grupper 

än industri och hantverk. Vi nämner exempelvis transport, handel, kontor, ho

tellrörelse, sjukvård m m. Detta innebar bl a att många fler kvinnliga arbetsta

gare nu berördes av lagen. 

Vidare fastslogs här den princip som arbetarskyddet konsekvent hade följt — 

nämligen mot särbestämmelser för kvinnor, t ex förbud mot nattarbete. 

Norges nuvarande arbetarskyddslag har bara en paragraf om kvinnoarbete, 

nämligen om mödraskydd. 

Vid en jämförelse mellan arbetsvillkoren för femtio år sedan och nu finner 

man att utvecklingen har hållit något så när jämna steg för män och kvinnor 

men att en enorm skillnad kan konstateras i fråga om barnarbetet, det barnarbete 

som på sin tid väckte det sociala samvetet i Norge. 

I många fall ger det en roande och förvånande känsla av igenkännande om 

man jämför årsberättelser från de första åren och från senaste år. Vissa problem 

kommer tydligen igen med outrotlig kraft. 

Men mycket har den kvinnliga yrkesinspektionen uträttat, säger Bergliot Lie: 

»De har vernet den menneskelige faktor.» 

Brottslighet i den sociala utvecklingens kölvatten 

Från FN föreligger en rapport om 93 sidor, »Prevention of Types of Criminality 

Resulting from Social Changes and Accompanying Economic Developments in Less 

Developed Countries». Den är i två delar, av vilka den ena behandlar förhållan

dena i Asien och den andra de arabiska länderna och Afrika. 

I Thailand ökade antalet brott under perioden 1948—57 med 92 procent — 

för huvudstaden Bangkoks vidkommande med 230 procent — från 42 276 till 

139 618, enligt statistiken. I Japan steg ungdomsbrottsligheten från 1950 till 1957 

med drygt 20 procent, i Korea enbart under året 1956—57 med 42 procent. I 

avsnittet om Indien fastslås direkt att industrialiseringen medför en större ök

ning av brottsligheten bland ungdomen än bland äldre åldersgrupper. 
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I D É E R OCH I N I T I A T I V 

Barnpsykologiska laboratoriet får nya lokaler och utvidgas 

Vid Stockholms universitets pedagogiska institut har — som i flera sammanhang 
omtalats i Sociala Meddelanden — sedan 1948 funnits en barnpsykologisk av
delning med eget laboratorium, anknutet till en barnträdgård. För att möjlig
göra en utvidgning av laboratoriets verksamhet har Stockholms stads barna
vårdsförvaltning från och med höstterminen 1960 och tills vidare upplåtit vissa 
utrymmen inom förvaltningens barnstuga Kristinebergsgården, Böttigervägen 7. 
Forskningen bedrivs med medel av det under 5:e huvudtiteln upptagna ansla
get till försöksverksamhet i fråga om daghem m m. (Socialstyrelsen föreslår i 
årets petita 50 000 kr för 1960/61.) Laboratoriets föreståndare är docent Stina 
Sandels. Här pågår en hel del olika undersökningar, bl a ett flerårigt forsknings
projekt angående spontana beteenden hos barn i förskoleåldern. Se härom s 
222.) Det väntas komma att ge nya aspekter på förskolornas anordnande, ut
rustning etc. 

Intressant uppslag till fritidssysselsättning för ungdom 

I några veckor har eleverna vid Söderhamns högre allmänna läroverk låtit sitt 
intresse inrikta sig på en enda brännpunkt: en utställning av målningar som de 
själva målat i stora mängder. Från trettonåringarna i 35 till gymnasiets tjugo-
åringar är de nästan alla besjälade av en glödande iver att måla. En del av tav
lorna har tillkommit medan grammofonen på teckningssalen spelat Beethovens 
Månskenssonat, Dvoraks Symfoni från Nya världen eller Stravinskys Våroffer. 
Det är något ganska förbluffande att se hur denna musik utlöst en formlig flod 
av fantasteri, av humor, av skönhetsinlevelse. 

Inte en sak är den andra lik. Uppslagen och motiven haglar och stilarterna 
växlar. Här finns naivism som är så äkta den kan vara, här finns försök till rea
listiskt måleri men det är den mindre delen — det mesta är så modernistiskt att 
det ryker om det, det nonfigurativa tycks tala till modern ungdom på ett allde
les särskilt sätt. Ibland har en litterär exkursion till Pär Lagerkvists Gäst hos 
verkligheten avsatt resultat, ibland hör synbarligen Degas eller Gauguin till hus
gudarna. 

Inte heller det makabra saknas. En sextonåring målar ett svart träd mot en 
gul bakgrund. I trädet hänger en man och intill det står prydligt placerade hans 
käpp och höga hatt. I förgrunden ett spader ess och titeln lyder: Aldrig mera 
kortspel. Nästa lektion sitter samme pojke och penslar fram ett arkadiskt land
skap — med lärksången dallrande i luften tycker man. 

Och om vilken förmåga till symbolik och lyrisk känsla vittnar inte dessa ung
domars benämningar på målningarna! En samling ganska realistiskt återgivna 
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popplar kallas »Pessimism», en balettscen i ljusa luftiga färger benämns med ett 

Boyecitat »Min hud är full av fjärilar», och vad sägs om rubriken »Adam och 

äpplet som han inte hittat ännu»? 

Bredvid varandra sitter två småflickor och målar intensivt. 

— Vad målar du? 

— En grotta i paradiset. 

— Och du då? 

— Ser inte magistern det? En fjäril i helvetet. 

Mannen som kommit sina elever att nästan glömma självaste Squaw Valley, 

är skolans teckningslärare sedan många år, Gunnar österström, primus motor i 

stadens konstgille och anordnare av en mängd utställningar av »riktiga» konst

närer. Nu tar han då och då emot besök av en del av dessa på den här utställ

ningen, och de är samtliga förvånade över de resultat som nåtts. 

En av dem, konstnären Per Englund, inspirerades av dessa ungdomars arbeten 

— eller är lekar rätta ordet? — till en essay över musikens och måleriets växel

verkan och sammanhang. Om de aktuella målningarna skriver han bl a: 

»En ren konstupplevelse är det att se målningarna till Stravinskys Våroffer. 

Elever har siälva gjort liusbilder till målninearna. Det är en bildsvit till toner som 

man lever kvar i länge. En värld ibland abstrakt, ibland lyriskt vek eller hård 

och hemsk men framför allt en värld med ungdomlig glöd som man upplever el

ler känner.» 

Och teckningslärare österström själv, vad säger han? 

Han berättar först denna lilla historia från asiattider. En flicka från gymna

siet låg i hög feber men sände trots detta ett bud till skolan efter målarattiralj 

och samtidigt hälsade hon till sin lärare: »Ge mig ett uppslag. Vad skall jag 

måla?» 

Han svarade som han i regel gör: »Jag vet inte. Men säg henne att jag kän

ner mig som en gammal man, som det växer vackra blommor omkring — det är 

målningarna.» 

Och svaret kom snart, en bild, en graciös bild å la chinoise, av en gammal 

man omvärvd av blommor. 

»Vad skall jag säga mer? Jag är lika överväldigad jag av de makter som här 

släppts lösa, ett 'glädjerus i färg och form', som någon sade. Förtjänsten är inte 

min, den är ungdomarnas, fantasins vind har på något sätt fyllt seglen, och det 

gäller för mig att i fortsättningen styra skutan så att vi kommer ut på djupare 

vatten. Men redan på detta stadium är eleverna fascinerade. 

Vad läraren kan åstadkomma är att ge dem en lämplig teknik, men i övrigt 

anser jag att han bör undvika att pracka sina metoder och åsikter på dem, han 

skall ställa sig utanför, låta arbetet fritt växa fram. Förmer än en aldrig så dri

ven teknik är i bildkonsten över huvud taget den personliga känslan och den 

originella bildidén. Och jag tycker att de här utställda arbetena bär vittne om 

att ungdomarna har gjort samma tankegång till sin, de har givit sitt innersta 

bästa.» 

Målningarna säljs till ett facilt enhetspris, tio kronor. Summan är nu uppe i 

4 0 0 0 : — . Den kommer att växa. Alltsamman går till olika organisationer som 

bistår flyktingar. 

Maja Linnell 
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Barnavårdscentraler och amningsfrekvens 

Barnavårdscentralernas verksamhet har snedvridits i och med att det påbjudits 
att den skall omfatta åldrarna upp till 7 år, menar lasarettsläkare T Torstens
son i Hudiksvall. Det innebär — anser han — minskat arbete med spädbarns
vården som bör vara barnavårdscentralernas egentliga område, i varje fall så 
länge amningsfrekvensen sjunker och är så låg som nu. Dr Torstensson har ta
git till orda i senaste numret av Svenska läkartidningen och han säger där att 
det inte är någon tvekan om att hela amningsfrågan är mycket genant för pedia-
terna. De har intagit en alltför defaitistisk attityd gentemot detta specifikt pedia-
triska problem. Och detta samtidigt med en alltjämt stigande levnadsstandard 
vilken annars anses vara en grundorsak till framsteg. 

Det legitima önskemålet att söka få fram allt bättre artificiell kost har domi
nerat så starkt att alltför litet intresse har blivit över för arbetet för en bättre 
amningsfrekvens ehuru det står klart att den bästa kosten för spädbarn är bröst
mjölk. Undersökningar i underutvecklade länder visar att bröstmjölk eller inte 
bröstmjölk kan gälla liv eller död för ett spädbarn. Bröstuppfödning är en för
säkring om större chans till bättre hälsa för barnet. Ingenstans i biologin ser vi 
att artificiella skeenden är överlägsna de naturliga. Effekten kan kanske inte av
läsas förrän långt senare, kanske först i en annan generation. Påtagliga eller ve
tenskapligt bevisade argument för amning dröjer. Men en faktor som förtjänar 
framhållas är amningens effekt som garant för ordentlig kroppslig intim kon
takt mellan mor och barn och därmed för fortsatt psykisk kontakt. 

Det är egentligen inte mammornas fel. De flesta mammor ställer sig posi
tiva till amningen, de vill amma sina barn. Får de lämplig handledning och 
kanske framförallt stöd och uppmuntran så kan de också amma. Läkarnas in
ställning till mammorna får aldrig vara den att de måste genomföra amningen 
— endast att de bör göra försök att genomföra den. Där svårigheterna beror på 
sjuklighet eller svaghet hos mor eller barn varken kan eller skall läkarna envisas 
med amning. 

Ett stort problem kvarstår. Om barnavårdscentralerna skulle reserveras för 
spädbarnen — vem skall då ägna sig åt åldrarna 2—7 år? 

Landets största tillverkare av artificiell barnmat har också sagt sitt ord i en 
ny edition av »Barnmatsjournalen», som tillhandahålls föräldrarna på barna
vårdscentralerna. I skriften omtalas att övervägande delen av vårt lands späd
barn idag uppföds på olika, industriellt tillverkade vällingprodukter samt barn
mat på glasburk. Fabriken i fråga tillverkar t ex 80 000 glasburkar barnmat 
per dag. Förra året åt svenska barn 80 miljoner portioner välling. Givetvis på
tar sig en livsmedelsindustri som tillverkar och distribuerar barnmat ett myc
ket stort ansvar. Alltsedan starten 1948 har fabriken lagt upp tillverkningen i 
nära samarbete med specialister inom medicin och bakteriologi. En fältorgani
sation legitimerade sjuksköterskor arbetar runt om i landet som bammatskon-
sulenter åt personer och institutioner som har hand om den förebyggande vår
den. 
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Husbyggarna blir barnvänligare, begåvar barnen med 
fritidsgårdar och lekplatser 

1946 ars kommitté för den halvöppna barnavården underströk i sitt betänkande 
om barnstugor och barntillsyn vikten av att få fram en barnvänligare attityd 
i många fastigheter. Det heter här: »I alltför många portgångar ser man ännu 
anslag av typen 'bollspel och lekar förbjudna', 'barnvagnar förbjudna' etc. Den
na gammaldags trångsynta, ja, stundom direkt barnfientliga attityd måste efter
trädas av vänlighet, generositet och en vilja att verkligen hjälpa familjer med 
barn.» 

HSB var först om att förverkliga en sådan hjälp till hemmen. Sedermera har 
de halvkommunala bostadsföretagen följt föredömet. Göteborgs större husbyg
gare tycks nu också på allvar gått in för den given. Byggmästare Ture Blom-
qvist har i dagarna till Göteborgs barnavårdsnämnd överlåtit arrendekontraktet 
på den mark uppe i bergen i Södra Biskopsgården, som på byggmästarens ini
tiativ redan blivit ett barnens paradis. I gåvan ingick även alla de byggnader 
och övriga anordningar som byggmästare Blomqvist uppfört på området till 
nytta och nöje för barnen. Barnen i Södra Biskopsgården har förenats i »Yrvä
dersklubben» som nu är närmast till att förfoga över det nya lekområdet. 
Barnavårdsdirektör Algot Wickberg uttalade vid mottagandet av gåvan för
hoppningen att andra stadsdelar också skulle få liknande anläggningar. »Det är 
visserligen inte överallt naturen själv bidrar med ett sådant här slitstarkt och 
oömt område men där det finns borde man — underströk barnavårdsdirektör 
Wickberg — försöka reservera dem just åt livsglada barn.» 

Hans önskan besvarades omedelbart med meddelandet att den unga genera
tionen bland de 700 familjerna i Kvibergshusen på Befäls- och Beväringsgator-
na skall få egna lokaler genom bostadsföretagen Samhällsbyggens och Sv Riks
byggens försorg. Där är några gamla magasin som skall byggas om till fritids
gård. Man räknar med att reparations- och inredningsarbeten här skall uppgå 
till 100 000 kr. Vidare satsas 700 000 kr på anläggning av sandlekplatser, vat
tenlekplats, cykelcrossbana, fotbollsplan, rullskridskobana, skridskobana etc. 
Området vid Kvibergshusen väntas bli i fråga om anläggningar för barn och ung
dom det modernaste i Göteborg. Lokalerna kommer att upplåtas även till sön
dagsskolor, idrottsföreningar, nykterhetssällskap etc. 

Barnens lekar och trafiken skall diskuteras på en stor »planeringsriksdag» på 
Tekniska högskolan i Stockholm under hösten. 

Markpolitiken och skärpta ekonomiska krav hör till diskussions- och kurs
ämnena. Man skall se närmare på balansen mellan de olika åldersgruppernas 
biologiska förutsättningar och lekbehov och de ständigt ökande kraven på önsk
värt beteende och trafikförmåga. Fackmännen skall nu närmare granska vad 
allt detta betyder för barnens rörelsefrihet, deras säkerhet och utveckling, vilket 
samspel som råder mellan den fysiska miljöutformningen och barnens aktivitet. 
Mötet kan alltså leda till nya värdeskalor för planeringen av bostadsområden. 
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»Vi i barnavårdsnämnderna » 

Under årens lopp har det talats en del om att 

barnavårdsnämnderna, särskilt ute på landsbyg

den, är ganska isolerade i sitt arbete. Nu före

faller det emellertid som om de föresatt sig att 

ändra på denna sin situation. Sociala Medde

landen kan inregistrera många intressanta tecken 

på denna nya aktivitet och har ansett det vara 

angeläget att låta den avspegla sig även i tid

skriftens spalter. Nämnderna har också börjat 

i ökad utsträckning rapportera till Sociala Med

delanden om sin vardag, sina företag och fram

tidsplaner, sina strävanden till samarbete med 

andra socialorgan och med föreningar, förutom 

ambitionerna att hålla sig å jour med utveck

lingen och debatten i barna- och ungdoms

vårdsfrågor. Här följer en del sådana glimtar 

från det lokala barnavårdsarbetet, och tidskriften 

räknar med att den även i fortsättningen skall 

bli i tillfälle att hålla den kontakten. 

Samarbetssträvandena på 
barna- och ungdoms
vårdsområdena samlar 
folk från hela länet eller 
hela stiftet till ortens 
folkhögskola eller lik
nande samlingslokal. Här 
är det Ålsta folkhög
skola som tar emot kvinn
liga barnavårdsnämnds
ledamöter från Härnö
sands stift. 

Värdinnan på Alstamötet 
fru Barbro Månsson, 
Härnösand. 

Idel barnavårdsnämndsledamöter samlade till möte i Ålsta folkhögskola lyssnar på 
byråchef Göta Roséns redogörelse för nya barnavårdslagen. 



Från barnavårds
nämnderna i hela 
Härnösands stift. . . : 
fruarna Doris Gus
tafsson, Attmar, 
Märta Larsson, Att
mar, Anna Svensson, 
Tuna, Emy Svens
son, Ristna, Gun-
Britt Isaksson, Gällö, 
Gunvor Jonsson, Pil
grimstad, Britta 
Ringvall, Ange. 

»Jag har varit med 
i barnavårdsnämn
den i 25 år», säger 
flera av ombuden 
från Borgsjö. De är 
fruarna Britt Bo
ström, Astrid Kym. 
Selma Öhlén, Agda 
Nilsson och Vera 
Sederin. 

Den nya barnavårdslagen vill alla veta mer om 

Ett sextiotal kvinnliga ledamöter i barnavårdsnämnderna inom Härnösands 

stift hörsammade nyligen stiftets kyrkliga kvinnoförbunds inbjudan till sam

lings- och informationsdag på Ålsta folkhögskola i Medelpad . Kvinnoförbundet 

har haft l iknande kurser förr men det är nu några år sedan. Syftemålet är dels 

att ge del tagarna vidare vyer i deras vardagsgärning och dels att ge även kyrk

liga kvinnoförbundet självt tillfälle at t komma i kontakt med olika sociala verk

samheter inom dess område . 

Nu hade den nya barnavårdslagen gjort det särskilt angeläget för organisa

tionen at t träffa just dem som skall verkställa den. Byråchef Göta Rosén in

formerade om aktuella ungdomsproblem och framhöll betydelsen av den före

byggande vården. Ledst järnan bör vara, betonade tal, att göra ungdomsfrågorna 

till ett gemensamt intresse under mottot »arbeta som om det vore egna barn». 

Doktor Gre ta Hedenst röm, Härnösand, höll ett anförande om mentalhygieniskt 

arbete b land barn. De båda föredragen åtföljdes av livliga och synpunktsrika 

diskussioner. 

De ungdomsorganisationer som på nytt tagit upp en kampanj mot smutslitte

ra turen skulle säkert hä r fått u p p en t råd för sitt arbete. Från en barnavårds

n ä m n d berät tades således hur m a n försökt att komma till rät ta med de förkast

liga t idningsprodukterna i kioskerna på orten. 
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»Följetongen» — nytt uppslag i Skånska 

barnavårdsförbundet 

Skånska barnavårdsförbundet bedriver en upplysningsverksamhet som är mycket 
populär och flitigt utnyttjad av socialvårdarna i Skåne. Givetvis är den om
ständigheten att förbundet omfattar hela Skåne och alltså är ganska stort en 
styrkekälla, men avgörande blir dock ledningens arbetsiver och initiativförmåga. 
Nu senast har förbundet lanserat en ny kurstyp — följetongskursen — som tyd
ligen är en idé att ta vara på även i andra landsdelar. 

En av förbundets kursledare, statskonsulenten Vesta Almqvist-Jönsson, Kris
tianstad skriver här och berättar om den nya kursformens tillkomst och använd
ning: 

Skånska barnavårdsförbundet har för att nå så många som möjligt prövat oli
ka typer av kurser: kvälls-, dags- och flerdagarskurser — dels länsvis och dels 
räjongvis — och vidare, sökt tillgodose framkomna önskemål om specialkurser för 
de olika personalkategorierna inom barnavården, t ex barnavårdsmän, foster
barnsinspektörer och övervakare. Förbundet har också i mesta möjliga mån sam
lat representanter för barnavårdsnämnderna och deras funktionärer till flerda
garskurser för att därigenom kunna ge en bättre inblick i barnavårdsarbetet och 
skapa en betydelsefull kontakt mellan barnavårdsnämnderna. Detta är även hu
vudsyftet med de nylanserade följetongskurserna, förlagda till kvällstid och av
sedda för de nämndledamöter och funktionärer som av olika skäl inte är i tillfälle 
att bevista de vanliga flerdagars- eller dagskurserna. Den nya kurstypen möjlig
gör en viss kontinuitet mellan de olika kursavsnitten och en bekantskap mellan 
deltagarna som verkar befrämjande på samarbetet inom och mellan kommu
nerna. 

Starten gjordes i november med en kvällskurs för barnavårdsnämnderna i Vins
lövs köping och närliggande fyra landskommuner. De blev representerade av in
alles 32 deltagare. Kursen omfattade fyra på varandra följande måndagskvällar. 
Värdskapet för kvällarna fördelades mellan de fyra kommunernas barnavårds
nämnder (för Vinslöv köpingen och landskommunen tillsammans). Således gäs
tade man Vinslövs slöjd- och hushållsskola i Vinslöv, önnestads lantmannaskola 
i Araslöv, Knislinge församlingshem i Knislinge och kommunalrummet i Vä. 

Kursprogrammet upptog ungdomsproblem, aktuella frågor inom barnavårds
nämndernas verksamhet bl a rörande adoption, införsel, utmätning och arbets
föreläggande, barnavårdsmannens arbete. 

Ungdomskonsulent Dick Dermé från socialstyrelsen svarade för huvudtemat: 
Kommunerna och ungdomsverksamheten. Talaren lämnade mot bakgrunden av 
de betydelsefulla förändringar som skett i samhället en redogörelse för dagens all
varliga situation på ungdomsvårdens område och riktade en enträgen vädjan till 
kommunerna att verkligen intressera sig för barnavårds- och ungdomsvårdsarbe
tet samt rekommenderade en undersökning på varje ort om vad som kunde och 
borde göras i förebyggande syfte. Han poängterade samhällets intresse av att 
stödja föreningslivet men även att söka göra något för den s k föreningslösa ung-
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domen. Föredraget illustrerades av ett rikt material bilder av vad större och 

mindre kommuner åstadkommit i den vägen. I den efterföljande diskussionen 

koncentrerades intresset på uppslaget med föräldraträffar och upplysning i öv

rigt åt föräldrar för att söka motverka den osäkerhet som råder i barnuppfostran 

och tillgodose det behov av meningsutbyte kring ungdomsfrågor, som föräldrar i 

allmänhet och föräldrar med missanpassade barn i synnerhet är i behov av. 

Den kväll man anordnat estradsamtal om barn, hem, skola och samhälle blev 

det särskilt livligt. Medverkande var representanter för föräldrar, skola, polis 

och samhällets barnavård. Från läkarhåll framfördes önskemål om en ytterligare 

helkväll för diskussion kring dessa frågor, som tydligen låg kursdeltagarna över 

lag synnerligen varmt om hjärtat, och då med tonvikt på de mindre barnen, som 

i kursens debatt fått stå tillbaka för de många brännande problemen kring skol

barnen och tonåringarna. 

Stämningen kring nämnda estradsamtal var redan uppladdad efter den all

männa debatt som föranleddes av en dialog mellan kursledaren för Malmöhus

länsdelen, barnavårdschefen Lennart Karlsson, Hälsingborg — idégivare till föl

jetongskurserna inom förbundet — och undertecknad kursledare om »Barna

vårdsnämnderna och föräldrabalken». 

Kursarrangörerna var så tillvida väl gynnade att alla de sakkunniga medver

kande — med undantag av konsulent Dick Dermé från Stockholm — stod att 

finna inom förbundets verksamhetsområde: förste barnavårdsmannen Ann-Mari 

Wigert-Ryberg, Malmö (»Aktuella frågor inom barnavårdsmannaarbetet»), fos-

terbarnsinspektrisen Ingegerd Queckfeldt, Malmö (»Adoptionsfrågan»), ordfö

randen i Araslövs barnavårdsnämnd Martin Hansen, Färlöv (»Barn, hem, skola 

och samhälle»), konsulent Gösta Hultberg, Asarum (»Barnavårdsmannens rä

kenskaper» ) . 

Vilka erfarenheter gav nu denna utprovning av den nya kursformen? Bör man 

stimulera till fortsatt användning av den? Enligt kursbestyrelsens summering 

har kursen bringat i dagen ett viktigt kunskapsstoff från det praktiska arbetet 

och en värdefull diskussion kring problemen med inriktning framförallt på det 

förebyggande barna- och ungdomsvårdsarbetet. Den har även onekligen med

verkat till goda kontakter mellan olika organ inom kommunerna och mellan des

sas barnavårdsnämnder. Stämningen på kursen var hela tiden god, men det var 

påtagligt hur ur samvaron utvecklades en allt kollegialare anda till fromma för 

debatterna efter föredragen. Med hänsyn till den begränsade kurstiden och öns

kemålet att få de olika frågorna så allsidigt som möjligt belysta kunde penetre

ringen av dem inte bli så ingående som man velat. Det kan även ifrågasättas om 

en så pass kort kurs inte bör stationeras på ett ställe. Förflyttningen mellan kom

munerna har emellertid givit rika tillfällen till insikter om lokala förhållanden 

inom de resp kommunerna, som säkerligen blir till gagn för det fortsatta sam

arbetet. Värdkommunerna stimulerades också till en gemytlig tävling att finna 

på nya trevliga uppslag till underhållning. 

I de skolor dit kursen var förlagd redogjorde rektorerna utanför programmet 

för sitt arbete, bl a olika slag av fritidssysselsättningar för ungdom. 

Särskilt i en de nya lagbestämmelsernas tid som nu har samhällets barnavårda

re givetvis ett starkt ökat behov av information och meningsutbyte för att inte 
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tala om samarbete såväl inåt som utåt. Jag tror att »följetongen» som kursform 
kan bli till stor nytta om den utvecklas vidare och anpassas efter barnavårdsför
bundens resp förhållanden och resurser. Den är väl värd att prövas särskilt när 
det blir fråga om information kring den nya bärnavårdslagen. Just med hänsyn 
till den nya lagen kommer vårt förbund att göra nya följetongskurser längre fram 
i höst. Nu i augusti håller vi en kurs för övervakare, som vi hoppas mycket utav. 

Vesta Almqvist-Jönsson 

Red:s anm: Författarinnan till ovanstående kursrapport, socialvårdskonsulent 
Vesta Almqvist-Jönsson, har i dagarna förordnats av Kungl Maj:t att bli den nya 
direktören för Allmänna barnhuset. 

Barnavårdsnämnder i arbete 

Malmö barnavårdsnämnd vill upplysa föräldrarna 
under höstkampanj 

Barnavårdsnämnden i Malmö har räknat med att driftsutgifterna under år 
1961 kommer att stiga med drygt 1,5 milj kr. Detta beror på såväl stadens 
tillväxt som ökade ungdomskullar och stigande antal skilsmässor ävensom för
ändrad lagstiftning rörande bl a bidragsförskott samt tillkomsten av den nya 
barnavårdslagen. 

I år har nämnden ett anslag på 20 000 kr avsett att täcka kostnader för en 
brett upplagd kampanj i uppfostringsfrågor för föräldrar. Denna upplysnings
verksamhet beräknas kunna igångsättas under denna höst och nämnden vill 
avvakta vunna erfarenheter, innan ytterligare anslag begärs. 

Den 1 juni 1960 var i enskilda hem placerade sammanlagt 387 barn och för 
en total vårdkostnad av 41 000 kr per månad eller 492 000 kr per år. Vårder
sättningen för normala, friska barn utgår för närvarande med 100 kr per må
nad. För svårfostrade eller svårplacerade barn över huvud taget utbetalas belopp 
mellan 120 kr och 300 kr per månad. Det har visat sig allt svårare för nämnden 
att anskaffa goda fosterhem, varför en intensifierad verksamhet kommer att 
medföra kostnadsökningar. Nämnden har också anvisat en ny giv för behandling 
av vissa lätt kriminaliserade unga genom deras placering i för ändamålet sär
skilt utvalda enskilda hem och mot betydligt högre ersättning än den normala. 
Genomsnittskostnaden beräknas här till 400 kr per elev och månad och kräver 
anslag med 96 000 kr per år. 

Barnavårdsnämndens inkomster i form av statsbidrag, vårdersättning m m 
beräknas nästa år inflyta med sammanlagt 3 205 872 kr mot 2 426 716 kr. 
Nämndens nettounderskott nästa år beräknas sålunda komma att uppgå till 
5 166 399 kr mot 4 309 054 kr innevarande budgetår. 
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En glad och stolt kommun och dess barnavårdsnämnd 

»Arbetet med lekskolan har under året i viss utsträckning präglat barnavårdsnämn
dens verksamhet. Det är med verklig tillfredsställelse barnavårdsnämnden nu kan 
konstatera att denna fråga förts i hamn efter det omfattande förarbete som legat till 
grund för företaget. Redan nu kan det sägas att verksamheten vid skolan blivit myc
ket populär. I den kommitté som utredde frågan om lekskolan ingick tre ledamöter 
från barnavårdsnämnden: herrar John Hermansson och Bengt Alvekrans, kommit
téns ordförande resp sekreterare, samt fru Fagerberg.» 

Detta är ett avsnitt ur årsrapporten för 1959 från en glad och stolt kommun, 
Skänninge stad. Hela kapitlet om barnavårdsnämndens löpande ärenden och övri
ga arbetsuppgifter ger en god inblick i hur barnavårdsnämnden i en liten lands
ortsstad fungerar. Vi återger här redovisningen som ett led i Sociala Meddelandens 
strävan att ge allmänheten en ökad förståelse för barnavårdsnämnden som lokal 
verkställare av samhällets barnavård. 

Skänninge barnavårdsnämnd har under år 1959 hållit 12 protokollförda samman
träden. Mödrahjälpsdelegerade har dessutom vid behov sammanträtt. Vid årets 
början hade nämnden tillsyn över 42 barnavårdsmannaskap. Under år 1959 har 
avgått 15 sådana (giftermål, utflyttning, överårighet) och tillkommit 9, varför vid 
årets slut återstod 36 barnavårdsmannaskap. Av dessa var 28 barn födda utom äk
tenskap och 8 barn i äktenskap. För de utom äktenskap födda barnen var fader
skapet inte fastställt i 2 fall, fastställt genom dom i 3 fall samt frivilligt erkännande 
(avtal) i 23 fall. Barnavårdsmannens räkenskaper har omfattat kronor 14 8 4 7 : — . 
Av dessa medel har 3 916 kronor utbetalats till barnens mödrar, 1 449 kronor 
utbetalats till fosterhem, 7 909 kronor utbetalats till egen barnavårdsnämnd samt 
1 335 kronor utbetalats till annan barnavårdsnämnd. 

Bidragsförskott har under år 1959 utbetalats för 25 barn, varav 14 födda i äk
tenskap och 11 utom äktenskap. Antal bidragsmottagare var 21. Fäder som under 
året helt eller delvis inbetalt ersättning för bidragsförskott var 18. Indrivningsar
betet har även kunnat ges en sådan effektivitet att sammanlagt 1 169 kronor i 3 
ärenden avseende ersättning för tidigare utgivet bidragsförskott kunnat indrivas. 
Statens andel därav har även återlevererats. Statsbidrag för utgivna bidragsförskott 
för budgetåret 1958—1959 har sökts för sammanlagt 9 barn. 

Utfyllncdsbidrag har under år 1959 utbetalats för 19 barn, varav 8 födda inom 
äktenskap och 11 utom äktenskap. Detta bidrag betalas inte till någon del av bar
nets fader. Statsbidrag utgår med 3/4. 

Antalet barn som varit föremål för förebyggande åtgärder, samhällsvård eller 
skyddsuppfostran har varit 13. Under nämndens tillsyn stod dessutom vid årets slut 
11 fosterhem. Som barnavårdsman och fosterbarnsinspektör tjänstgör socialtjänste
mannen. 

Antalet barn som, åtnjutit ferieresor var 5. Sammanlagda antalet husmödrar som 
åtnjutit resor till enskilt ordnad semestervistelse har varit 4. Antalet behandlade an
sökningar om husmoderssemesterstipendium har varit 6. 

Av 21 behandlade mödrahjälpsärenden under året har 20 tillstyrkts. I dessa ären
den h?.r utbetalats 7 008 kronor. Mödrahjälp bekostas helt av statsmedel. 
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Under året har allmänt barnbidrag utbetalats enligt följande: 

l:a kvartalet för 1 071 barn, varav för 8 barn till bvn och 7 till anstalt 
2:a » » 1 071 » » » 6 » » » » 7 » » 
3:e » » 1068 » » » 5 » » » » 7 » » 
4:e » » 1 040 » » » 4 » » » » 5 » » 

Barnbidraget har under hela året utgjort 100 kronor per kvartal och barn, varför 
sammanlagt utbetalats 425 000 kronor. Allmänna barnbidrag bekostas helt av stats
medel. 

Styrelsen för socialbyrån har under året avhållit 2 protokollförda sammanträden. 
Den fasta personalen utgörs av byråns chefstjänsteman, socialtjänsteman Bengt Alve-
krans samt halvtids kontorsbiträde, fru Martha Hallman. Då denna personal, trots 
arbetets rationalisering, är för liten för att arbetet skall kunna medhinnas, har under 
året praktikant varit anställd ca 6 månader. I dennes åliggande har även ingått att 
tjänstgöra vid ordinarie personalens semestrar. Trots denna personalförstärkning har 
det inte kunnat undvikas, att en hel del tjänstgöring på icke ordinarie arbetstid fått 
tillgripas. Fortsatta ansträngningar har gjorts att förbättra kontorsorganisationen och 
-rutinen för att ge mer tid över för det rena socialvårdsarbetet. Det är ju ett obestrid
ligt faktum, att åtgärder som insätts på ett tidigt stadium oftast ger mycket större ut
delning än åtgärder, som insätts sent eller kanske för sent. Detta kan gälla såväl inom 
barnavården, nykterhetsvården som socialhjälpen. Då dessutom åtgärderna samman
hänger med hävandet av en ekonomisk instabilitet, såsom oftast sker inom social
nämndens ram, rör det sig ju om ganska avsevärda summor för det allmänna, som 
kan inbesparas. Dessutom ger det ju en normal människa en helt annan tillfredsstäl
lelse att fylla en plats i produktionen än att »leva som på nåder», som uttrycket ofta 
låter. 

Beträffande den ekonomiska förvaltningen för de sociala nämnderna och styrel
serna kan man konstatera, att ett avsevärt överskott föreligger för år 1959. För so
cialnämndens del uppgår överskottet för titeln socialhjälp till inte mindre än 20 340 
kronor. Av stadens sammanlagda överskott på 120 611 kronor svarar de sociala för
valtningsgrenarna för 65 932 kronor. 

Socialvård kan naturligtvis inte mätas enbart i pengar och är självfallet inte bara 
fråga om ekonomi. Socialnämnderna har numer en lagstadgad skyldighet att även 
lämna råd och upplysningar i förekommande fall. Tendensen att betrakta socialby
rån som ett forum, dit man vänder sig med vitt skilda frågor och problem, har allt
mer stärkts. Sådana kontakter kan dock självfallet inte redovisas varken i statistik 
eller årsredogörelser av detta slag. Statistik i sådana här sammanhang kan därför 
aldrig bli helt rättvisande utan blir endast fragmentarisk. 

Sammanfattningsvis kan sägas att stadens olika sociala förvaltningsgrenar präglas 
av kraftig aktivitet. Stadens åldringsvård exempelvis i form av pensionärshem, ålder
domshem och hemsamaritverksamhet står på ett mycket högt plan såväl i fråga om 
standard som numerär. För det uppväxande släktet har nu även sörjts genom inrät
tandet av lekskola. Under barnavårdsnämndens medverkan har viss ungdomsverk
samhet även påbörjats. Mycket mer finns dock att göra där. 

Beträffande nykterhetsvården vidtas alltid sådana åtgärder i varje enskilt ärende, 
som kan tänkas medföra bästa möjliga behandlingsresultat, inom ramen för dels gäl
lande lagstiftning och dels de möjligheter som står till buds. Ett begynnande alko
holmissbruk kan därmed ibland stävjas. Sociallagstiftarnas intentioner om god social 
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service och omvårdnad kan nog anses ha blivit följda, så långt omständigheterna 
medgett. 

Ordförandeposterna har under året beklätts av följande personer: 
Familjebidragsnämnden Ernst Carlsson 
Pensionärshemsstyrelsen Einar Engström 
Socialnämnden Helmer Fors 
Barnavårdsnämnden John Hermansson 
Nykterhetsnämnden Martin Lindroth 
Hemhjälpsnämnden Hans Pettersson 
Pensionsnämnden Håkan Palmgren 
Styrelsen för socialbyrån Roland Hensing. 

Som sekreterare, förberedande, föredragande och verkställande i ovanstående 
nämnder och styrelser tjänstgör socialtjänstemannen. 

»Kort redogörelse för i Förslövsholms kommun (3 600 inv) av 
barnavårdsnämnden vidtagna åtgärder för barns och 
ungdoms bättre fostran» 

Under våren 1959 inträffade tråkiga saker på barna- och ungdomsfronterna: 
ungdomar i åldern 14—16 år företog en serie av inbrott och stölder, även i kyr
kor. 18 stycken visade sig inblandade. Den duktigaste hann med 29 inbrott/ 
stölder. 

Barnavårdsnämnden tog initiativ till en aktion, gjorde upp planer, kopplade in 
skolstyrelse, nykterhetsnämnd och polis i samarbete. Ortspressen förmåddes ge 
skall. Hela lärarkåren kallades till sammanträde och lovade välvillig medverkan. 

Aktionen förlöpte sedan i stora drag så: 
1. Stort informationsmöte på Bygdegården i Förslöv, inramat av musik av 

hemortens 16-mansorkester (mot fritt kaffe); föredrag av kyrkoadjunkten Uno 
Fried, Malmö, och rektor R. Dahlstrand, ö . Spång; livlig allmän diskussion 
bland de 150 tillstädeskomna; stora rubriker i ortstidningarna dagen efter. 

2. Liknande informationsmöte för andra halvan av kommunen å Idrottsparken 
i Grevie; musik som å föregående möte; föredrag av överläkaren (barnläkare), 
docenten Sture Rafstedt från Ängelholms lasarett; estradsamtal, vari även doc R. 
deltog; diskussion; deltagarantal tyvärr ej över 100 (men det var ju nära julen); 
tidningsrubriker dagen efter; och — får man hoppas — fortsatt diskussion i hem
men; så sant: ungdomsfilmen »Vad ska vi göra nu då?» visades också. (Den 
chockerade!) 

Praktiskt taget varenda lärare i kommunen höll under våren i år möte med 
föräldrarna till sina barn i klassen; tillslutningen blev god, men så lockades ock
så med kaffe; broschyren »Låt oss enas om » (SLN:s Förlag, Gbg) utde
lades och genomdiskuterades; de få skolbarn, som ej lät sig representeras på 
dessa föräldramöten, tillställdes broschyren efteråt. 

Resultat: Tja, Rom byggdes inte på en dag. Arbetet måste fortsättas. Inte 
minst hoppas vi på fortsatt medverkan av skolan. 

Vid sista barnavårdssammanträdet (juni 1960) fick samtliga ledamöter i upp
gift att under sommaren fundera ut, hur vi kommande läsår bäst skall kunna nå 
fram till de unga föräldrarna (vars barn ännu ej börjat skolan) och de snart bli
vande föräldrarna. Har kanske Kungl Socialstyrelsen därvid något råd att ge 
oss? 
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Presentation av medlemsföreningarna i Socialstyrelsens och 
kvinnoorganisationernas samarbetskommitté 

»Åskådningsundervisning om organisationernas betydelse: Man tycker kanske 

ibland att Sverige är överorganiserat — men i de nyskapta länderna i t ex 

Afrika observerar man i hårda praktiska former hur bristen på folkorganisatio

ner försvårar statsbyggarnas arbete. Där ser man vad de behövs till.» 

I 

Vad skall vi göra hemma för att sprida kunskap om 

rättigheter och ansvar i samhället? 

En sak som utlänningar som studerar det svenska samhället aldrig kan upphöra 

att förundra sig över är de svenska husmödrarnas studieaktivitet. De kan inte 

förstå at t vanliga husmödrar med barn i växtåldern eller sådana som är färdiga 

med födandet och vårdandet kommer samman i föreningar och diskuterar allvarligt 

och nyttigt, att de under vintern går långa vägar för att studera tillsammans och 

svara skriftligt på frågor —: och tycker det är roligt till på köpet — och att de 

reser på studieveckor på sommaren och kallar det semester. Ändå är det bilden 

av idag — en bild som rymmer mycket av glad samvaro och nya roliga tankar. 

Bland de studerande organisationerna är Kooperativa kvinnogillesförbundet, som 

under sommaren 1960 haft fem sommarskoleveckor, tre andra studiekonferenser 

och en rikskongress. 

Till en sommarskolevecka får en medlem inte komma oftare än vart 5:e år, ty 

det är viktigt at t upplysningen läggs på så bred bas som möjligt och ges inte 

åt de få utvalda utan åt många. I år har det varit omkring 250 deltagare på för

bundets sommarskoleveckor, av vilka tre förlagts till den kooperativa skolan »Vår 

gård» i Saltsjöbaden och de övriga på folkhögskolor i norr och söder. 

En mängd frågor har trängts på programmet. Man vill att varje vecka skall ge 

en så allsidig bild som möjligt av arbetsuppgifterna i en kvinnoförening av idag — 

och de är inte få. På varje program intar samhällsfrågorna en framskjutande 

plats: kontakt med samhällets barna- och ungdomsvård, trygghet genom försäk

ring och familje- och äktenskapsrådgivning. 

Gillesförbundet har haft den förmånen att få byråchef Göta Rosén som talare 

och vägledare, då det gällt samhällets barnavård och kunskap om den nya barna

vårdslagen. Husmödrar kan konsten att lyssna aktivt, och efteråt har diskussio

nen tagit fart på allvar i stora och små grupper och tankarna har gått till det 

egna hemmagillet och format sig till frågan: Vad skall vi göra hemma hos oss 

för att sprida kunskap om rättigheter och ansvar i samhället? Den frågan kom

mer att diskuteras i de 250 gillen som haft deltagare på årets sommarskoleveckor. 

Att genom det centrala samarbetet mellan socialstyrelsen och landets kvinnoor

ganisationer ge inspiration till upplysningsverksamhet och praktiskt samhälls

arbete på olika platser ute i landet anser vi vara det värdefullaste och viktigaste. 

Etti Widhe 
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Tidstypisk vinjett till kvinnotidningen Morgonbris. Den startades 1904 och Sveriges 
första proletärförfattarinna Maria Sandel gav den namnet. 

Kvinnorna-mödrarna i sekelskiftets 
Fattig-Sverige 

röjde mark på socialstyrelsens nuvarande arbetsfält, 

kämpade oförtrutet för fattigdomens avskaffande och 

för ny lagstiftning om barns och mödrars rätt 

En av medlemsorganisationerna i Socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas 
samarbetskommitté, Socialdemokratiska kvinnoförbundet, har på föråret fyllt 
40 år och i anslutning till årets jubileumskongress publicerat två rapporter över 
det aktuella läget på sådana samhällsområden, där förbundet varit och är sär
skilt verksamt. Rapporterna 1) Vi vanliga familjer och 2) Solidaritet med de 
vårdbehövande utgör resultaten av tre arbetsgrupper, som granskat familje
politiken, de eftersatta vårdområdena samt konsumentfrågorna. Bland ledamö
terna i arbetsgrupperna märks idel sakkunniga: fil lic Cecilia Moberg, pol mag 
Turid Ström-Eliasson, fil lic Brita Åkerman, byråchefen i socialstyrelsen Erland 
von Hofsten, socialläkare Gunnar Inghe, kurator Ulla Lindevall och tf byrå
direktören Ann-Margret Lundgren samt riksdagsledamoten Anna-Lisa Lewén-
Eliasson. 

»På sådana samhällsområden, där förbundet varit särskilt verksamt.» I blick
fånget för berättelsen om gemensamma attacker mot samhällets brister, som 
kvinnor ur arbetarklassen presterade redan under seklets första decennier, fram
står en grupp medagerande, vilka var alldeles motsatsen till nämnda aktuella 
samling namnkunniga läkare, sociologer, statistiker m fl. De var fattiga, olärda 
fabriksarbeterskor och arbetarhustrur men »sakkunniga» som inga andra. De 
tampades själva med nöd, dåliga bostäder och bristsjukdomar, med svårigheter
na att hålla ihop sina hem med magra löner — eller inga alls under arbetskon-
flikter och arbetslöshet. Bland dem fanns de ensamställda mödrarna, änkorna 
och ogifta som var missaktade och utan rimligt samhällsstöd, de utomäkten-
skapliga barnen som inte sällan blev offer för den då florerande, okontrollerade 
»fosterbarnsindustrin»; de hade övertygande argument, när de skapade opinion 
för benådning av en ensam mor, som övergiven och hjälplös dödat sin baby, 
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eller vädjade om mildare bedömning av häktade kvinnor i de då inte sällsynta 
fosterfördrivningsmålen. Mycket har skrivits och skrivs om det som hänt det 
svenska samhället och dess medborgare alltsedan sekelskiftet, men sällan eller 
aldrig har man sett händelserna i denna belysning, alltså så som kvinnorna i 
sekelskiftets arbetarklass upplevde det dåtida »Fattig-Sverige». Här ser man 
hela utvecklingen av det moderna lagstiftningsarbetet, om samhällets förpliktel
ser mot barn och mödrar avspeglat hos dem det gällt — först de alltmera poc
kande behoven på ökat skydd och sedan dettas gradvisa förverkligande. Säker
ligen torde det inte dröja länge förrän detta avsnitt ur svensk kvinnorörelse blir 
föremål för en sociologisk doktorsavhandling. 

»När man läser de gamla mötesprotokollen och urkunderna från kvinnorö
relsens början och ser vad som uträttats med små resurser — för det mesta be
stod dessa resurser endast i medlemmarnas arbete, deras tro på kraften i sin ge
menskap, deras solidaritet, där svårigheterna var som störst — så önskade man 
att det skrevs ett epos om kvinnor som skapade av intet», kommenterar den 
kvinnliga partisekreteraren Hulda Flood, som skrivit den likaså nyutkomna his
toriken över »Den socialdemokratiska kvinnorörelsen» (Tidens förlag 1960. Häf
tad kr 22: 50, inb kr 28: 50). 

Boken bygger på ett stort material, eftersom denna gren av kvinnorörelsen 
egentligen är nära sjuttio år gammal. De lokala klubbarna med Stockholms 
Allmänna Kvinnoklubb i täten började bildas redan under första hälften av 
1890-talet, men det dröjde — mycket av ekonomiska skäl — flera decennier in
nan de slöt sig samman i ett riksförbund. Med vissa tidsintervaller samlades de 
emellertid till rikskonferenser, där de orienterade sig om samhällsarbetet, gav 
uttryck åt sina opinioner och planlade aktioner hos de lagstiftande församling
arna. 

Redan 1892 sömmade en klubbmedlem den första fanan, en röd sidenduk 
med den gyllne inskriften »Strid för rättvisa, frihet och bröd». Kring den slöt 
upp bl a arbetarhustrur, som sett sitt bohag vräkas ut under den ryktbara Nor
bergskonflikten samma år, och textilarbeterskor vid en yllefabrik som brunnit ned 
och vid vars återuppbyggande de tvingats arbeta som murarhantlangerskor. 
Männen på arbetsplatserna iakttog inte alltid med blida ögon det växande anta
let kvinnliga arbetare. »Fackföreningsmän tadlade ofoget att kvinnor deltog i det 
manliga arbetet, vilket de ansåg vara detsamma som att ta brödet ur munnen på 
de manliga arbetarnas familjer och de hotade att gå ur föreningarna om kvin
nor fick medlemskap i dem.» Partiledaren Axel Danielsson förklarade att »om 
kvinnorna erhöll samma rättigheter som männen så skulle äktenskapet snart av 
sig själv upplösas». Men kvinnorna lät sig inte avskräckas, kunde det helt en
kelt inte, de måste leva och då måste de också ha rätt att arbeta. De ville göra 
gemensam sak med sina manliga kamrater och avskaffa fattigdomen och de lo
vade varandra att de skulle upphöra att ta mindre lön än männen för samma 
slags arbete. År 1893 satte de till en kommitté som skulle samla in statistiskt 
material om arbeterskornas löne- och bostadsförhållanden. När man inte kunde 
få exakta uppgifter på annat sätt så tvekade inte kommittéledamöterna att ta 
plats i de fabriker det gällde. Till slut fick man emellertid ekonomiskt och 
annat stöd från Lorénska fonden. Linnesömmerskorna kunde vid denna tid få 
högst 65 öre för ett dussin skjortor och 75 öre för ett dussin blusar. Deras års
lön blev i bästa fall 300 kronor. Vid 35 års ålder var de merendels utslitna. 
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Tvätterskoma, som hade ett av de hårdaste yrkena, förtjänade i bästa fall 38 
kronor som månadslön för 252 arbetstimmar. 

De allt överskuggande problemen under rörelsens första år var allmän röst
rätt, rätt till arbete och lika lön samt föreningsrätt. Vid senaste årsskiftet kunde 
landsorganisationens kvinnliga ombudsman, riksdagsledamoten Sigrid Ekendahl, 
räkna med inemot 344 000 organiserade kvinnliga arbetare. Grunden till denna 
ansenliga fackliga uppslutning från kvinnornas håll lades till stor del av de små 
arbetarkvinnoklubbarnas agitation under 1890-talet och fram inpå tjugotalet. 
Den åstadkom fackföreningar bland strykerskorna, handsk-, hatt-, möss-, rosett-
och klänningsömmerskorna, bryggerikullorna, tjänsteflickorna, textilarbeterskor-
na, byggnadshantlangerskorna, tvätterskoma och porslinsfabrikernas kvinnliga 
anställda. I ledningen för agitationen syntes Gertrud Månsson, som sedermera 
blev en av de första kvinnliga stadsfullmäktige i Stockholm, vidare Signe Vess-
man, Agda östlund och Ruth Gustafsson, vilka efter kvinnorösträttens infö
rande kom att tillhöra riksdagens första uppsättning av kvinnliga ledamöter. 
Dessa representanter hade då hunnit bli väl insatta i samhällsmaskineriet och 
lagstiftningen. Det hade varit en god skola alla åren de nagelfarit lagtexter och 
formulerat reformkrav och uppvaktat hos de växlande justitie- och social
ministrarna, arbetat i arbetslöshets- och sjukkassor etc. 

År 1900 genomdrevs förbud mot sysselsättande av barnaföderskor i industriellt 
arbete fyra veckor efter barnsbörden. Reformen var menad att ge skydd åt 
mödrar och barn, men skyddet blev illusoriskt, när det inte samtidigt ordnades 
med någon ekonomisk ersättning under den tid förbudet varade. Det dröjde tret
tio år innan kvinnornas ideligen uttryckta krav om sådan ersättning beaktades. 
En stor del av deras framställningar i fråga om bättre villkor för de ogifta möd
rarna och deras barn, om faderns försörjningsskyldighet, om mödrahem och 
bamkrubbor m m fördes äntligen till förverkligande, när riksdagen började mera 
ingående ta upp befolkningsfrågan. Kvinnoförbundet fick med två av sina egna 
i befolkningskommissionen, som då blev tillsatt. 

Skyddslagstiftningen förbjöd 1909 — trots kvinnornas opinionsyttringar mot 
en sådan åtgärd — nattarbete i fabrik för kvinna. 

Konferenser och skriftliga framställningar valdes som påtryckningsmedel, när 
det gällde att få lagstiftarna att revidera fattigvårdslagen »så att nöden, då den 
ej kan förekommas, effektivt avhjälpes utan att vid understödet häftar någon
ting av skam, förödmjukelse eller förlust av allmänna och medborgerliga rät
tigheter. I betraktande av att hemortsrättsbestämmelserna rent av uppmuntrade 
till tvistigheter mellan kommunerna föreslog man att hela fattigvården skulle 
bekostas av staten men omhänderhas av de kommunala myndigheterna, dock 
under statlig kontroll av avlönade inspektörer.» Man ivrade också för att det 
skulle finnas en särskild fattigvårdsstyrelse i varje kommun, helst med lika an
tal kvinnliga och manliga ledamöter. 

Ett förslag av socialdepartementets avdelning för fattig- och barnavård om 
utbetalande av moderskapshjälp genom fattigvården utlöste en bitter reaktion i 
kvinnoleden. Den frågan skulle lösas försäkringsvägen och med fasta under
stöd. Det hade man anledning att hävda i många sammanhang. Genom protest
möten förmådde man lagrådet att avstyrka ett otillfredsställande förslag om 
moderskapsförsäkring. 

Kvinnorna uppvaktade justitieministern för ändring av fosterfördrivnings-
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lagen, upphävande av preventivlagen och möjlighet till sterilisering. De ivrade 
för födelsekontroll, sexualhygienisk undervisning i skolorna. De såg i höjda lö
ner och människovärdigare levnadsvillkor för de kvinnliga arbetarna vägen till 
bekämpande av prostitutionen och påfordrade reglementeringens avskaffande 
och lösdrivarlagens revidering. Fosterbarnsproblemen vållade dem mycket be
kymmer. De visade på att effektivaste sättet att motarbeta fosterbarnsindustrin 
var att mödrarna bleve i tillfälle att själva vårda sina barn genom att särskilt 
ensamstående mödrar erhölle barnavårdsersättning i form av moderskapsförsäk-
ring, genom att i lagen infördes bättre bestämmelser för utfående av barnavårds
bidrag av barnafadern, genom upprättande av hem för ensamstående mödrar 
och deras barn samt barnkrubbor. De enades om att de alla var på sin ort 
skulle arbeta för att göra lagen om fosterbarnsvården känd och för att de skulle 
komma in i de nämnder som hade kontroll över den. Man ville ha barnavårds
lagen så ändrad att den skulle gälla sedeslös ungdom intill mogen ålder. 

Även om man motarbetade särlagstiftning för kvinnliga arbetare, då en så
dan kunde verka diskriminerande, gav man dock sitt ivriga stöd åt de allmän
na strävandena för »en skyddslagstiftning, som i största möjliga utsträckning 
verksamt ingrep mot det industriella arbetets hygieniska faror, framförallt ut
förliga skyddsbestämmelser för minderårig arbetskraft: begränsad arbetstid, för
bud för nattarbete och barns anställande i vissa hälsofarliga yrken». 1913 var 
glädjen stor när man kunde hälsa landets första kvinnliga yrkesinspektör, Kers
tin Hesselgren. Givetvis stod den gifta kvinnans rättsliga ställning tämligen kons
tant på dagordningen fram till den nya giftermålsbalken. 

»Vad vi arbetarkvinnor avundas er bättre situerade är inte edra bättre kläder 
eller edra pengar utan det är edra kunskaper och er bildning.» Så fick man 
det sagt i »Tolfterna», en krets kring Ellen Key som ville kulturellt utbyte mel
lan intellektuella kvinnor och arbeterskor. Konst- och litteraturkännaren Kåta 
Dalström, dr Alma Sundquist, advokat Eva Anden, fröken Anna Lindhagen 
och några till var annars de enda bildade kvinnor som gav arbetarkvinnornas 
strävanden stöd och hjälp i skilda sammanhang. Man Strävade oförtrutet för att 
tillägna sig det felande kunskapsunderlaget och för bättre såväl praktiska som 
teoretiska utbildningsmöjligheter för de kommande generationerna. Klubbarna 
sökte genom upplysning väcka kvinnornas förståelse för reformkraven om en 
fullt modern medborgarutbildning, om ökad undervisning i samhällslära och 
lagstiftning, historia och språk. De frambar även krav på undervisning i hälso-
lära och nykterhetsvård i folkskolornas läsordning. De vädjade till sitt partis 
riksdagsgrupp att stödja socialstyrelsens förslag i fråga om yrkesskolor för huslig 
utbildning, som skulle åsyfta såväl husmoderns utbildning som yrkesutbildning 
för förvärvsarbete. 

Redan tidigt började de på olika sätt arbeta ihop pengar till egna vilo- och 
semesterhem för utarbetade husmödrar. Långt innan gallupmetoden var känd 
gjorde de en jätteenkät bland husmödrarna om deras möjligheter till vila och 
rekreation. Resultatet gav så upprörande vittnesbörd att det föranledde stats
makterna att träffa föranstaltningar för allmän husmoderssemester. Av sina 
egna magra slantar köpte kvinnoklubbarna tyg och sydde själva kläder för att 
utrusta nödlidande feriebarn. 

Som synes har denna tappra kvinnoförsamling varit med och röjt mark på så 
gott som alla socialstyrelsens nuvarande verksamhetsfält. 

KA 
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Ett familjeprogram 

Broschyren »Vi vanliga familjer» tar verkligen upp famjHen sådan den är, 
»detta trassel av grönsaksmos och sandhögsträtor». Den försöker balansera mot 
varandra de ständigt växelverkande faktorer som består av psykiska samman
hang och ekonomiska förhållanden. Eftersom ingendera faktorn kan renodlas 
och lösgöras från den andra utan att tankegången blir skev, är det välgörande 
att följa den framställning som hela tiden håller sig stadigt på jorden och strä
var att ge bägge parter vad dem tillhörer. 

Broschyren konstaterar att börja med en annan växelverkan, vilken likaledes 
går som en röd tråd genom diskussionen: växelverkan mellan hemmet, det mest 
privata som finns, och samhället, som sist och slutligen är du och jag och vi 
alla. 

Så går författarna över till en snabbskiss av den mycket unga familjen — 
med småbarn, jobb, hyra och föräldraglädje. Vi snurras alla — medelålders 
och unga, föräldrar och barn — med i den snabba omdaning samhället är statt 
i, och författarna går kraftigt in för grundligare och framför allt djupare och 
personligare utbildning. De föräldraskolor som här propageras för — med spe
ciell adress till kvinnoorganisationerna — torde väl kunna få stöd i alla läger. 
Broschyren nämner helt flyktigt det faktum som väl är avgörande, nämligen att 
i de obligatoriska skolorna där man bör kunna nå alla unga, där når man dem 
inte; den går inte in, den undervisning om hem och familj som där kan ges, i 
varje fall inte i tillräcklig grad. 

Familjens situation, när sammanhållningen sviktar, diskuteras lugnt och förstå-
elsefullt. Innan rådgivningsbyråerna kan fylla sin uppgift enligt broschyren tar
vas dock inte bara att nätet byggs ut över landet utan att rådgivningsbyråerna 
såväl i sin verksamhet som i sin presentation utåt visar sig inse att de ensamma 
mödrarna resp fäderna och deras barn är familjer. 

Den försynta undran, huruvida barnavårdsmannainstitutionen fungerar enligt 
önskan, vore värd att följas upp i en förutsättningslös undersökning. 

Något förvånande är att denna realistiska skiss av enföräldersfamiljer — låt 
oss slippa termen splittrade familjer, tack — hur lätt den än snuddar vid 
sitt problem, helt lämnar bort dem, för vilka inga samhällsåtgärder kan ändra 
faktum: änkor och änklingar med barn. Trots de nya pensionerna är inte de
ras situation problemfri. 

Kapitlet Han, hon och yrkesarbetet borde kanske — kanske — ha kallats 
Han, hon, barnet och yrkesarbetet. Givetvis är barnet närvarande hela tiden i 
resonemangen men här bränns det kanske mera — här finns praktiskt taget 
lika många åsikter som det finns folk som kan ha en åsikt. Broschyren talar 
om dålig organisation, om en kvinna som vill vara hemma måste arbeta ute 
resp tvärtom. I stort sett når man väl inga resultat utan optimism — här har 
rec ett intryck att tankegångarna kanske är en smula för optimistiska, men en
bart av godo om man samtidigt tillräckligt starkt understryker att så här har vi 
det inte än, detta vill vi nå men hur skall vi reda upp saken innan vi når dit. 

Ett exempel: »Om föräldrar behöver vara borta kortare tid från arbetet för 
att t ex sköta om sina sjuka barn», anser förf att de bör kunna få möjlighet där
till — även fadern. Det beror väl i hög grad på arbetets art. 
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De ekonomiska resonemangen i kap Vad kostar barnen? är detaljerade men 
samtidigt schematiska, eftersom självfallet en »normalfamilj» med »normalkost
nader» inte är tänkbar. För den som i privat debatt har velat lansera tanke
gången att barnupprostran är en form av produktion känns det som vindar från 
rätt håll. En boskillnad mellan emotionella faktorer och ekonomiska förefaller 
mig nödvändig — trots att de hör så nära ihop — om det skall gå att få någon 
rätsida på låt oss säga bara skattefrågan. 

Även här tas den ensamma modern fram — i en tillspetsad formulering att 
på orter utan daghemsmöjligheter kan en ensam mor utan släkt och vänner 
»helt enkelt inte klara sitt barn, hur gärna hon skulle vilja». (Hur går det då?) 

I fråga om barnfamiljernas sänkta standard anför broschyren en tankegång 
som i all sin oklarhet inte är så alldeles ovanlig: man tror sig kunna kräva 
en medvetenhet till den grad »att bara de som vet med sig att de klarar upp 
saken ekonomiskt skaffar sig många barn». 

Författarna avvisar tänkesättet men underlåter förvånande nog att ta upp två 
avgörande argument: 1. vi har att göra med en av livets starkaste krafter, 
2. ekonomiska svårigheter och sjukdom kan träffa den präktigaste. 

Utan att vilja acceptera en »meritokrati» av nyligen presenterad typ får vi 
lov att erkänna att våra barn är barn (läs: stående på andras ekonomiska fötter) 
längre än förr. Skattesystemet erkänner ju knappast detta, vilket broschyren ty
värr glider över. F ö understryks nödvändigheten att samhället planerar på 
allvar för ungdomens situation, och i närmaste samband därmed står den be
folkningspolitik som likaså måste ta hänsyn till det ökande antalet åldringar. 

Planerandet för framtiden innebär även — som författarna i slutkapitlet fram
håller — ett erkännande av att den stigande standarden bör omfatta också de 
unga familjerna med småbarn som inte »har låtit sig rationaliseras». Det är 
inte inkomsten i pengar utan inkomsten per person i familjen som bestäm
mer vilken »standard man kan leva på». Ett effektivt ställningstagande till 
detta faktum leder till tankar om mycket mer genomgripande reformer och 
omplaneringar än vad den kortfattade broschyrens författare har velat eller 
kunnat ge sig in på. 

Broschyren utmynnar i ett koncentrat, de viktigaste punkterna på ett familje
program med förslag till reformer som väntas bli till fördel för både hemmen 
och samhället. 

Greta Liljefors 

Den svenska kooperationens strukturförändring 
och kvinnogillena 

En andra medlemsorganisation i Socialstyrelsens och kvinnoföreningarnas sam-
arbetskommitté, Kooperativa kvinnogillesförbundet, befinner sig också vid ett 
vägskäl som föranlett den att tillsätta en utredningskommitté för en grundlig 
översyn av rörelsens program och förutsättningar för den framtida verksamheten. 
Den närmaste anledningen till omprövningen är den förestående genomgripande 
strukturförändringen i den svenska konsumentkooperationens organisation — de
finitivt beslutad av Kooperativa förbundets kongress i år — som väntas komma 
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att göra sig kännbar inom landets konsumentkooperation under många år, och 
även hos den kooperativa kvinnogillesrörelsen, både känslomässigt och organisa
toriskt. Det gäller att skära ner antalet konsumtionsföreningar från ungefär 600 
till omkring ett 100-tal, vilket anses innebära inte mindre än en revolution. 

»Kvinnorna får inte underskattas i strukturförändringens program, det är en 
bestämd förklaring från gillesförbundet. För många husmödrar inom vida om
råden av landet blir strukturförändringens resultat mera komplicerade och 
mindre bekväma förhållanden än för närvarande. Det är därför synnerligen 
viktigt att hänsyn tas på ledande håll inom konsumentkooperationen till hus
mödrarnas intressen och reaktioner och deras behov av informationer och en
gagemang. Sverige torde procentuellt ha fler husmödrar med arbete utanför 
hemmet än något annat land i världen, och detta innebär, som vi kvinnor vet, 
att husmödrarna i vårt land i stor utsträckning på en gång under en lång ar
betsdag utövar två yrken, av vilka husmodersyrket hör till de mest betungande 
och minst uppskattade. Dessa dubbelarbetande kvinnor har speciella problem 
vilka måste beaktas; framförallt behövs smidigare service inom varudistributio-
nen och på många andra områden inom det sociala och ekonomiska samhälls
livet. 

Ett avvägningsproblem för sig uppstår för gillesrörelsen — och finns i själva 
verket redan nu — i de större städerna och tätorterna. Kan och bör man efter
sträva att samlas kring ett kvinnogille inom ett relativt stort område, eller skall 
man arbeta inom flera mindre enheter. I regel men dock inte alltid blir med
lemslivet lättare och naturligare i mindre gillen. Befolkningsutvecklingen kom
mer att snabbt göra dessa frågor brännande både för den kooperativa kvin
nogillesrörelsen och andra rörelser genom den anhopning av människor kring 
de stora städerna och centralorterna, som kan förutspås och som redan tagit sin 
början. 

Den tradition som utbildats inom den kooperativa kvinnogillesrörelsen be
gränsar inte vårt arbete till de strikt konsumentkooperativa spörsmålen. Vi har 
under årens lopp sträckt oss långt utanför denna ram. Gillesrörelsen har ägnat 
sig åt en aktiv verksamhet på sociala och allmänt humanitära områden. Ett 
exempel härpå är gillesförbundets och de lokala gillenas insats till stöd åt den 
vetenskapligt bedrivna cancerforskningen. Ett annat är deras arbete för hälso-
året 58, när tusentals handikappade husmödrar bereddes tillfälle till kost
nadsfri semester eller installation av telefon, med vars hjälp isoleringen lät
tare kunde brytas och sysslorna i familjen bättre skötas. Ett tredje är gillesrö
relsens effektiva engagemang i kvinnoorganisationernas insamlingsaktion 1959— 
1960 till hjälp åt handikappade husmödrar. Alltjämt krävs reformer på skilda 
områden, innan vi kan känna oss någorlunda nöjda. Mycket onödigt lidande 
existerar ännu, och både samhällets officiella myndigheter och de frivilliga or
ganisationerna har en mänsklig plikt och skyldighet att ta itu med problemen 
varhelst de anmäler sig. De lokala kvinnogillena har länge arbetat med i ak
tioner för invånarnas trivsel, de har tagit initiativ till hemvårdarinneverksamhet 
och fritidsverksamhet för barn och ungdom. 

Kvinnogillesrörelsen kan komma, heter det till slut i förbundsledningens kom
mentar, att göra stora samhälleliga insatser och vi har här viktiga avsnitt att 
grundligt genomtänka och utforma i vårt framtida arbetsprogram.» 
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D E N SOCIALA V E R K L I G H E T E N I BILD 

»Jag heter Affe, det här 
ska nog ordna sig, ska du 
se — bara du själv vill.» 
Så presenterades den 
hjälpande handen i Lage 
-holms nödsituation, om
talad på s 339. Ett så
dant rejält handtag av 
ungdom till ungdom får 
tydligen också denna 
olycksbroder till »Lage». 

Se artikeln Hej, jag heter 
Affe . . . S 339. 



UNGDOM OCH SAMHÄLLE 

I brännpunkten står den unga 

människan, som måste växa in i samhället, 

i arbetslivet — denna 

ännu inte färdiga medborgare gäller 

vår tids omtanke och bemödanden 

1 
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En framtid för sig och för samhället 

Ungdomsproblemen är av sådan angelägenhet att de måste lösas, och förverkli

gandet av ett ungdomsprogram kräver en kraftanspänning tvärsigenom politiska, 

religiösa och ekonomiska skiljemurar. Man kan ha olika meningar om var 

tyngdpunkten skall läggas i detta program, men alla torde vara ense om att det 

skall byggas på förtroende för dagens svenska ungdom och till dess förmåga att 

forma en framtid för sig och för samhället. Den synen på ungdomen behöver 

inte beläggas med siffror och statistik. Den kan redovisas av alla ur vars och ens 

personliga erfarenheter. Varje bidrag till lösning av ungdomsproblemen måste 

därför bygga på detta positiva livsbejakande drag hos ungdomen. 

Det gäller att tillgodose det väldiga intresset för utbildning och yrkesförkov

ran hos ungdomen, att föra en sådan arbetsmarknadspolitik att de unga i ett 

ständigt föränderligt näringsliv kan finna en vettig sysselsättning med trivsel och 

framtidsmöjligheter, att möta den efterfrågan på bostäder som bl a är en följd 

av en allt tidigare familjebildning, att skapa vidgat utrymme för de ideella 

ungdomsföreningarna, för friluftsliv och rekreation, för ökat utrymme för de 

unga över huvud i både ideellt och materiellt hänseende. Detta är de stora ung

domsfrågorna. Det går nog att skissera hur man vill ha det, men ändå är dessa 

tingen svårbemästrade därför att kraven och behoven är så stora och resurser

na i förhållande därtill så små. Den solidaritet ungdomen har rätt att kräva 

av de äldre är att de är beredda att avstå något för att lägga grunden till en 

bättre framtid. 
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Samhällets ungdomspolitik1 

AV STATSRÅDET ULLA LINDSTRÖM 

De s k ungdomsfrågorna har ett format som gör det nödvändigt att stat, 

kommun och enskilda knyter ihop alla sina krafter för att orka lyfta dem 

fram till goda lösningar. Därtill blir de medverkande viktigast, som svarar 

för den direkta, personliga påverkan på ungdomen. Vad staten kan göra 

är egentligen endast att fastställa anslagsramar och lagregler och att öpp

na ett och annat forum för de experter och lekmän, de tjänstemän och 

frivilliga krafter som praktiserar ungdomsvården. 

Hittills har det förhållit sig så, att just oron för de lättledda eller för de 

redan vilseledda bland ungdomen varit vad som larmat opinionen till 

förmån för allmänt ungdomsstödjande åtgärder. Så t ex var det ett antal 

riksdagsmotioner om ungdomsbrottsligheten som gav upphov till 1940-

talets stora ungdomsvårdskommitté och blev upprinnelse till bl a den psy

kiska barna- och ungdomsvården, och det var beslutet om motbokens av

skaffande och behovet att då hejda den fria spritens framfart som drev 

fram det statliga stödet till ungdomsledareutbildning och fritidsgrupper 

1954. Att opinionen f n är så angelägen att stärka beredskapen mot ung

domsbrottsligheten kan därför medföra ett ökat positivt intresse också för 

ungdomsorganisationernas reguljära verksamhet och arbetsmöjligheter. 

Det är med denna syn på saken, som samhället i olika sammanhang har 

försökt intensifiera den allmänt förebyggande ungdomsvården och nu vill 

bredda försöket genom att engagera däri så mycket som möjligt av goda 

frivilliga krafter, inte minst ur ungdomens led. 

FORSKNING 

Med den bättre människokunskap som psykologins och sociologins fram

steg har gett oss, ser vi numera på ungdomsbrottsligheten närmast som 

på en bristsjukdom. Brister i individens egen kroppsliga och själsliga ut

rustning — och sådana kan ju inget samhälle operera bort ur folkets 

arvsmassa — samverkar med brister i miljön som däremot borde kunna 

avhjälpas: bristande kontakt med föräldrar och jämnåriga, brist på in

tressen och sysselsättning, brist över huvud på en familjeförankring och 

en gemenskap, som ger tillvaron den rätta blandningen av spänning och 

ro. 

Hur motverkar man sådana brister? Ja, man kan inte avlägsna sjuk

domssymtom ur folkkroppen med åtgärder som förbigår de djupare or

sakssammanhangen. Vi vet att ungdomen på glid representerar ungefär 
1 Anförande inför Statens ungdomsråd 
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2 procent av storstadsungdomen i tonåren. Men vi vet ganska litet om 

de miljöförhållanden som alstrat fallen, i jämförelse med dem som de 

mera laglydiga 98 procenten lever uti. Kan den mindre delen minska eller 

öka, om vi förändrar vissa betingelser i uppväxtmiljön, och vilka beting

elser skall vi i så fall inrikta oss på? Det är ett praktiskt vetande, som vi 

behöver och som endast en ambitiös kriminologisk forskning kan ge oss. 

Statsmakterna har härvidlag ivrat för forskning och upplysning lika 

mycket som de mest intresserade i andra länder. 1956 samlade justitiede

partementet under sin ledning en elit av sakkunniga på straffrätt, psykolo

gi, sociologi, statistik och medicin för att bilda ett forskarlag och ett syn

nerligen kompetent sådant kring det ungdomliga brottslingsklientelet i 

Stockholm. I undersökningen ingår 700 ungdomar i åldern 11—16 år, hälf

ten polisanmälda för brott, andra hälften inte kriminella — och genom 

jämförelser mellan de båda grupperna och genom att följa försöksperso

nerna under tre år och se vad som händer dem, hoppas man få fram skill

nader, som förklarar brottsorsakerna hos den hälft som brutit mot lag och 

ordning. Men en sådan kriminologisk grundforskning tar tid. Den statliga 

utredningen om mentalsjukvården visade att ca fjärdedelen av Stockholms 

vuxna befolkning har nervösa besvär och behov av att söka hjälp hos 

psykiater; den ovannämnda Kjellinska arbetsgruppen klargör att var fjär

de skolpojke i samma stad har dålig samhällsanpassning — två separata 

studier vars resultat alltså stöder varandra. Vidare framgår det av den 

statliga familjerådgivningskommitténs redogörelse att trasiga familjeför

hållanden med konflikt mellan makar, resp mellan föräldrar och barn, är 

en vanlig följd av den samhällets omvandling, som vi inte här behöver 

beskriva för varandra. Det framstår allt klarare, att framtiden kräver 

större resurser för människoforskning än vad vårt teknokratiskt inriktade 

samhälle hittills har gett utrymme för. 

Tecken på den stigande förståelsen för vad människoforskning och 

mental hälsovård i sinom tid kan bespara den enskilde av lidanden och 

bespara samhället av utgifter för socialbidrag, sjukhus, nerv- och alkoho

listhem m m är bl a det 1959 med drygt fem miljoner uppräknade ansla

get till forskningsråden vilka ecklesiastikministern uppmanat att utarbeta 

ett gemensamt forskningsprogram för studium på bred basis av krimi

nalitetens orsaker. Vidare nämns det nu på fjärde året utgående försöks

anslaget för barninstitutioner som givit docent Stina Sandels möjlighet 

till en pionjärforskning om småbarnens gruppanpassning. Dessutom har 

psykologins och sociologins resurser byggts ut under senare år. En pro

gramförklaring till förmån för ökade insatser på ungdomsvårdens och 

mentalsjukvårdens områden ingick även i 1959 års proposition om allmän 

varuskatt. 
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RÅDGIVNING 

Sedan 1945 har centraler för psykisk barna- och ungdomsvård vuxit fram 

i bortåt hälften av våra landstingsområden och landstingsfria städer, i 

kraft av ett riksdagsbeslut om försöksverksamhet på området. Sommaren 

1959 har regeringen dragit upp riktlinjerna för en definitiv organisation 

av denna barnpsykiatriska verksamhet, en fortsatt och snabbare utbygg

nad, i syfte att öka möjligheterna at t på ett tidigt stadium föra under 

behandling sådana fall, som riskerar att hamna i asocialitet. Organisa

tionsplanen innebär att barn- och ungdomspsykiatriska lasarettsavdelning

ar, avsedda för observation och korttidsbehandling, så snart som möjligt 

bör inrättas av samtliga landsting och att de i den takt som resurserna 

medger de kompletteras med öppna mottagningar och filialer i storstäder 

och annorstädes, där behovet är mest brännande. 

I analogi med rådgivningen i uppfostringsfrågor bör även den allmän

na familjerådgivningen kunna utvecklas till stöd för hemmen och här

med för ungdomen. Förslag om en försöksverksamhet med familjerådgiv

ning knuten till landstingen har framlagts i år. Vi vet, att 55 000 nya 

äktenskap ingås årligen, medan 8 000 upplöses. Vart sjunde äktenskap går 

numera i kvav. I 36 % av alla äktenskapsskillnader ingår ett eller flera 

barn i slutuppgörelsen. 80 000 ensamstående mödrar och 10 000 ensam

stående fäder försöker ensamma fostra 135 000 barn till hyggliga med

borgare. Att många misslyckas är inte så mycket att undra på. 

Även i normalfamiljer är påfrestningarna mellan generationerna stör

re i dag än tidigare. Den auktoritära familjen har brutits sönder under 

den process, som samhällets allmänna demokratisering inneburit. Någon 

har sagt att barnen flyttats upp från undersåtar i den traditionella fa

miljen till delägare i den nya familjen med rätt till individuell utveck

ling och fri växt. Den även för ungdom i socialgrupperna I I och I I I allt 

längre skol- och utbildningstiden förlänger emellertid det ekonomiska be

roendet av föräldrarna och skapar dessutom allt oftare bildningsklyftor, 

som lätt vidgas till främlingskap, när åsikterna bryter sig mellan genera

tionerna. Samtidigt blir den välnärda och skoltrimmade ungdomen allt ti

digare fysiskt och psykiskt mogen och sträcker sig otåligt efter ett oberoen

de liv utanför föräldrarnas domvärjo. Samma demokratiseringsprocess har 

gjort kvinnorna medvetna om sitt självständighetsbehov och sina yrkes

intressen vid sidan om barnplikten och — i många fall — sin familjeför-

sörjarplikt. På männen ställs de dubbla anspråken att som förr sköta för

sörjningsplikten på uteplan och som nyhet vara aktiva pappor hemma. 

Med denna familjens nya situation har hävdvunna ideal och uppfostrings

metoder råkat i virrvarr. Knappast om något område av den mänskliga 

samlevnaden yppas det f n så många oförytterliga meningar, generalise-
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rande omdömen, påståeliga anklagelser och förslag till patentlösningar 

som beträffande föräldrars oförmåga att fostra sina barn och varför. 

Familjen är den mest privata av alla privata sektorer i samhällslivet 

och därmed mest fjärran från de bestyr, som ankommer på statsmakterna. 

Men även den argaste kritiker måste säga sig att samhället inte bara helt 

passivt kan åse de svårigheter som familjerna brottas med när de skall 

bereda sina ungdomar för inträdet i den rikaste frestelsemiljö som någon

sin mött någon generation på dess väg från hemmets dörr till skolpor

ten och ut i arbetslivet. Vad hemmen betyder för ungdomens sociala 

hälsa förstår man kanske bäst, när man studerar de förhållanden, som de 

socialt på-sned-komna unga vuxit upp under. Två undersökningar under 

1950-talet av sammanlagt ett tusental ungdomsbrottslingar visar sålunda, 

att knappt hälften hade vuxit upp med båda sina egna föräldrar och bara 

14 % hade haft en uppväxtmiljö som verkade normalt hygglig. Psykiska 

rubbningar hos närstående, alkoholism och känslokyla var vanliga famil-

jeföreteelser. Detta avspeglades hos avkomman i tidiga skolsvårigheter, i 

nonchalerad yrkesutbildning och i bristande arbetsanpassning. Till jäm

förelse kan nämnas, att den inte kriminella ungdomen till 80 % samman

lever med sina föräldrar. Naturen har alltså gett familjen goda kort på 

hand: den intima kroppsliga och psykiska kontakt som familjelivet inne

bär är av vital betydelse för barnens harmoniska utveckling. Men medan 

den ena familjen kan vara ett styrkebälte, kan den andra behöva ett 

stödförband — tillfälligt eller för jämnan — och det är regeringens upp

fattning, att samhället har skyldighet att bestå det senare. 

SKOLAN 

Vad gör man då för att stödja och bistå familjerna? Aktuella är idag en 

rad åtgärder för aktivisering av skolan, polisen, barnavårdsmyndigheterna 

och det fria föreningslivet. I skolans inflytelsesfär lever den unga männi

skan i 8—9 år eller mera. Ingen iakttagare eller forskare kommer barnet 

så nära som läraren. Lärare och föräldrar bör därför — heter det i skol

överstyrelsens allmänna anvisningar — genom samarbete och samråd 

söka åstadkomma, att skolans värld och hemmets värld inte isoleras från 

varandra och att de krav och uppfostringsmetoder, som tillämpas i sko

lan och i hemmet, så långt möjligt överensstämmer med varandra. Där

emot skall man inte trampa in på varandras områden och skolan inte 

utfärda bestämmelser om ungdomens privata livsföring utanför skolan 

— kan man inte övervaka att förbuden efterlevs skall man låta bli att 

utfärda dem. I stället skjuter man fram en allmän påverkan till goda lev

nadsvanor, betonar i detta syfte föräldramötenas roll och förordar att för

eningslivet uppmuntras med mera anlitande av skolans resurser. Någon 

272 



diskriminering av den ena eller andra sortens föreningar får inte heller 

förekomma. 

Beröm och kritik, uppmuntran och avskräckande är de poler, som en 

verkningsfull uppfostran alltid pendlar mellan. Det är därför helt natur

ligt, att skolan också gör ungdomen uppmärksam på vilka påföljder in

dividen kan räkna med om den bryter mot samhällets lagar och förord

ningar. I skolöverstyrelsens skrift »Kampen mot brottsligheten» rekom

menderas en konkret undervisning om brott och rättskipning — gärna 

med studiebesök på polisstation, vid domstol etc. F ö skall skolan följa 

elevernas utveckling så noggrant, att beteenderubbningar inte hinner fixe

ra sig i en varaktig missanpassning. Lärarna skall se upp med psykiska 

störningar hos eleverna, med skolleda och onormal trötthet och varsko 

skolhälsovården, som mer än förr kommer att hålla uppsikt över elever

nas mentala hälsotillstånd. Skolhälsovården är som känt sedan några år 

obligatorisk. Som frivillig har den i årtionden framgångsrikt bekämpat 

tuberkulos och bristsjukdomar av alla slag. För framtiden rustar den sig 

att alltmera bistå lärare och föräldrar med de ungas psykiska hälsovård. 

POLISEN 

Ett förtroende för polisen som hemmens stöd och hjälp i strävan att hålla 

ordning på ungdomens uteliv har vuxit fram så småningom, och idag 

räknas polisen in i medarbetarstaben för en god ungdomsvård. Det fak

tum, att brottsfrekvensen är 6—7 gånger större för åldersgrupperna upp 

till 20 år än för de äldre årgångarna, har ökat kraven på polisens sociala 

och psykologiska kunnande och därmed lockat fram fler för sådana upp

gifter intresserade och lämpliga polismän. Den socialt betonade delen av 

polisens arbete uppmuntras nu av inrikesdepartementet, som senast i 

september 1959 på grundval av polisverksamhetsutredningens rekommen

dationer har gett nya anvisningar på åtgärder, som kan förstärka den 

brottsförebyggande verksamheten. Härvid förordas bl a social polis patrul

ler — d v s patruller med utvalda polismän jämte representant för bar

navårdsnämnden — som fullgör en intensiv natt- och kvällspatrullering 

på platser och i lokaler, kända som tillhåll för dåliga element. Om barn 

och ungdom anträffas där, skickas de hem, sedan namn och adress an

tecknats. Anträffas de flera gånger, sker formlig anmälan till barnavårds

nämnden. Försök med fast s k kvarterspolis är ett annat uppslag. Idén 

är här att ge polismannen personligt ansvar för ett mera avgränsat ar

betsområde och förutsättningar att lära känna dess invånare närmare 

och för dessa att i sin tur lära känna honom. Att det ur sådana mera 

personliga relationer kan uppstå respekt, lojalitet och tillgivenhet för far

bror polisen hos rackarungar och orosfrön har man sett fina exempel på. 
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Det betyder naturligtvis inte, att polisen skall vara tjänis och godmo

digt överseende med tonåringar, som sölar ner sig i brottsliga föreha

vanden eller visar råa busfasoner. Snarare skall attityden mot dessa skär

pas i stället. Den nya barnavårdslagen förutsätter detta. 

DOMSTOLARNA 

Riksåklagarämbetet har i ett cirkulär till åklagarmyndigheterna i septem

ber 1959 rekommenderat en större återhållsamhet i åtalseftergifterna. 

Som bekant överlämnas de unga lagbrytarna i 10- till 15-årsåldern auto

matiskt till barnavården för åtgärder, och ca 75 % av lagbrytarna i ål

dersgruppen 15—17 år får åtalseftergift eller villkorlig dom. Av dem, 

som fått åtalseftergift, beräknas ungefär 10 % bli omhändertagna av 

barnavårdsnämnderna, medan 35 % blir föremål för andra åtgärder och 

55 % inte föremål för någon åtgärd alls. Även om man i dessa siffror har 

medräknat även ganska lindriga brott och förseelser, har ändå den hälft 

av åtalseftergifterna, som inte medför någon efterverkan för den som be

gått förseelsen, framkallat en växande kritik från allt fler håll. Detta är 

bakgrunden till riksåklagare Maths Heumans aktion. Men hans förord 

för handläggning inför domstol av alla grövre tonårsbrott går naturligt

vis inte ut på att stoppa fler ungdomar i fängelse. Tvärtom torde det vara 

hans ökade förhoppningar på den sociala barnavårdens befogenheter och 

resurser, som ligger bakom rekommendationen, en tro att ungdomsvårds

skoleorganisationens ökade kapacitet och en ny barnavårdslags regler för 

snabbare och effektivare ingrepp mot ungdom i utförsbacken skall ge dom

stolarna bättre möjligheter än hittills att med förtroende överantvarda en 

villkorligt dömd ung brottsling till barnavårdens aktiva omsorger i stället 

för till ett fängsligt förvar. Samarbetet mellan polis, åklagare och dom

stol å ena sidan, barnavårdsmyndigheter å andra, förutsätts också bli 

intimare och effektivare enligt de procedurregler för ungdomsbrottslig

hetsfallen, som den nya barnavårdslagen upptar. Den ökade alkoholise-

ringen bland ungdomar i allt yngre åldrar är å andra sidan en varnings

signal som inte får negligeras. 

UNGDOMSVÅRDSSKOLORNA 

Vare det nog sagt, att den nya lagen vill krympa avståndet mellan brott 

och omhändertagande för att inte långa väntetider skall utsudda hos den 

unge det sammanhang mellan handling och påföljd, som varje människa 

normalt bör vara medveten om. Blir en minderårig tagen på bar gärning 

i ett brottsligt förehavande, skall polisen ha rätt att ta honom i förvar 

något dygn eller så, tills barnavårdsnämnden beslutat, om han skall släp

pas hem eller — vid allvarligare brottsbelastning — tas om hand för en 
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allsidig, medicinsk och social utredning, som kartlägger hans möjligheter 

att komma på rätt bog igen. Utredningstiden — högst 4 veckor — kan 

vid behov tillbringas vid någon av de mottagningsavdelningar, som 1959 

års riksdag har beslutat om i samband med utbyggnaden av ungdoms

vårdsskoleorganisationen. Fram till årsskiftet 1959/1960 hade sålunda till

kommit 246 nya platser på sådana skolor. 

FOSTERHEM 

Ett alternativ till placering vid ungdomsvårdsskola är placering i foster

hem. Att rekrytera goda fosterhem till dessa svårhanterliga ungdomar är 

dock ingalunda lätt. Det måste finnas mycket av idealitet och intresse för 

ungdom i hem, som av fri vilja öppnar sig för alla de bekymmer och ofta 

det trassel, som det för med sig att ta emot en miljöskadad eller karak

tärsdefekt pojke eller flicka som medlem av familjen — även där man 

på kommunalt håll insett, att fosterlegorna bör kompensera inte bara för 

de direkta merutgifterna utan bör göras åtskilligt frikostigare än nu till-

lämpade taxenormer. Sedan 1 januari 1959 har socialstyrelsen en särskild 

konsulent för fosterhemsrekrytering. 

Det har emellertid från en hel del håll betonats att problemen för de 

fosterhem det här gäller är oerhört stora och ställer kolossalt stora krav 

på dem som tar på sig denna uppgift. Det är därför synnerligen svårt att 

finna fosterhem som ställer sig till förfogande för en sådan uppgift. Det 

finns de s k kvalificerade fosterhemmen, som i varje fall storstädernas 

barnavårdsnämnder rör sig med ganska mycket, där man kan tillämpa 

litet högre fosterlöner än i vanliga fall för att uppmuntra till sådana in

satser. O m verkligen fosterhemsvården skall bli tillräckligt slagkraftig för 

den här gruppen ungdomar, så kan inte fosterhemmen arbeta isolerade, 

separerade från varandra och från den kommunala institutionen som 

håller i det hela som huvudman. M a n måste tänka sig att de här foster

hemmen för de psykiskt störda ungdomarna har någon sorts institution 

eller behandlingsmöjlighet i ryggen som stöd och som hjälp, en nödvän

dighet om man skall få in fosterhemsvård som ett alternativ till anstalts

vård för dessa mycket svårbehandlade ungdomar, såväl pojkarna som 

flickorna. 

Olika initiativ har tagits för att nå fram till mycket livligare kommu

nikationer mellan samhällets organ för barna- och ungdomsvård och det 

enskilda initiativet i för ungdomsfrågor intresserade organisationer. Näm

nas kan socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté 

för barn- och familjefrågor. Barnavårdsnämnder och socialvårdsförbund 

m fl runt om i landet är i livlig verksamhet för att skaffa kvalificerade 

fosterhem och anordnar kurser för fosterföräldrar för att göra dem för-
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trogna med den moderna synen på barnet. Enskilda hem på olika håll i 

landet har i sin vård 27 000 fosterbarn — det rör sig här om friska barn 

— och gör därmed en samhällsinsats av sådan betydelse att den knappast 

kan överskattas. 

BARNAVÅRDSLAGEN OCH BARNAVÅRDSNÄMNDERNA 

I den nya barnavårdslagen intar den allmänt förebyggande ungdomsvår

den en central plats. Barnavårdsnämnderna skall koncentrera sin upp

märksamhet på sådana underåriga, som är särskilt utsatta för risk att ut

vecklas ogynnsamt, men därutöver har nämnderna det yttersta ansvaret 

för att det skapas en god fritidsmiljö för kommunens ungdom i allmän

het. Barnavårdslagen upptar ingen exempelsamling, inga anvisningar på 

hur man därvid skall bära sig åt; det lokala initiativet bör inte styras 

uppifrån. Men socialstyrelsen utövar en aktiv förmedling av erfarenheter 

och idéer till kommunerna. 

KOMMUNERNAS UNGDOMSVERKSAMHET 

Det statliga stödet åt föreningsliv och fritidsgrupper förutsätter i allmän

het en kommunal förmedling. Kommunernas egen aktivitet innesluter del

vis samma slags verksamhet, som de statliga bidragen avser, men även 

annan ungdomsverksamhet av s a s eget märke. Under femårsperioden 

mellan 1954 och 1959 har statsanslagen till ungdomsledarutbildning och 

fritidsgrupper tredubblats och verksamheten har blivit fyra gånger stör

re. Under 1950-talet har emellertid ungdomskullarna från 10 till 20 år 

vuxit med 40 °/c. Den ökade fritiden har samtidigt skapat nya problem. 

Det räcker uppenbarligen inte att som nu var tredje pojke och flicka är 

med i fritidsgrupper. Den starka belastningen på ifrågavarande statsan

slag har gjort att regeringen tillsatt sakkunniga för en skyndsam över

syn av statsbidragsformerna till ungdoms- och folkbildningsverksamheten 

i syfte att ge den möjlighet till en ytterligare utveckling och intensifie

ring. Något mer än hälften av all ungdom över 15 år är med i någon 

ungdomsförening, men det händer, att ungdomsorganisationerna på stor

orterna måste leva så knappt, att de vid försök att intressera och vinna 

den föreningslösa ungdomen för sig utkonkurreras av toppfina kommu

nala fritidsarrangemang, som samma ungdom matas med bekvämt och gra

tis. En del färska belägg på dylik konkurrens, som bort vara samarbete 

och en bättre fördelning i stället, har föranlett ett förtydligande om sam

verkan och arbetsfördelning inom den förebyggande ungdomsvården. 
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2 
UNGDOM OCH ARBETE 

Inget har varit mera välsignelsebringande 

för land och folk än detta, att 

ungdomen fått möjlighet till meningsfullt 

arbete. Detta är värt att försvara 

och bevara 

CHEFEN FÖR ARBETSMARKNADSSTYRELSEN, GENERALDIREKTÖR 

BERTIL OLSSON 



Arbetslivet och ungdomen 

ILO uppmärksammar ungdomsproblemen 

Ungdomens inträde i aktivt arbete sker i dag i en värld som befinner sig i en 
ekonomisk och social omvälvningsprocess. Denna process är själv betingad av 
vissa orubbliga grundelement: först och främst den starka ökningen av jordens 
folkmängd, hastigare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia — och där
med av antalet unga. Under åren 1925—1950 steg jordens befolkningssiffra 
med över 30 procent. Under detta sekels fjärde kvartal väntas ökningen bli 
ännu mycket större — från cirka 1 900 000 000 till 2 500 000 000. Hela folk
mängden beräknas vid nästa sekelskifte komma att vara 6 miljarder 200 miljo
ner. Antalet ungdomar mellan 15 och 19 var 1955 255 miljoner och blir 1970 
enligt samma beräkning 332 miljoner. 

Det gäller att dra in de väldiga framtidsresurser som de ständigt växande 
ungdomsskarorna i sig själva representerar i en positiv utveckling och förhindra 
att deras inre kraft och arbetsförmåga förspills. Detta är ett för alla staters fram
tida ekonomiska och sociala utveckling grundläggande problem. 

Ungdomen i dagens samhälle, ungdomens möjlighet att anpassa sig till de 
ständigt växlande ekonomiska och sociala kraven var också som bekant huvud
temat för Internationella arbetskonfcrensen i Geneve detta år. Internationella 
arbetsorganisationens generaldirektör David A Morse inledde debatten med en 
diger rapport om ungdomssituationen i världen. 

Chefen för svenska arbetsmarknadsstyrelsen, generaldirektör Bertil Olsson, 
deltog i debatten med ett mycket uppmärksammat anförande. Han framhöll be
tydelsen av ungdomens yrkesutbildning och fria yrkesval samtidigt som den till
försäkras full sysselsättning. Han måste medge att även i de ekonomiskt välställ-
da länderna var det nödvändigt att vidta åtgärder för att ungdomen verkligen 
får utbildning. I hans eget land visade en aktuell utredning att endast 50 pro
cent av de unga fick någon form av yrkesutbildning sedan de lämnat folkskolan. 
Utbildningsproblemet är alltför försummat i de flesta länder. 

Internationella arbetsorganisationens bygg
nad i Geneve 
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Ungdom och arbete 

AV GENERALDIREKTÖR BERTIL OLSSON 

»Fåfäng gå lärer mycket ont» är en gammal erfarenhet som människorna 

vetat om i århundraden. Inte minst gäller det ungdomen. Ingenting kan 

vara hälsosammare för ungdomen än att arbeta. Ingenting kan verka 

mera förstörande på ungdomen än att vara utan sysselsättning, utan ord

nat arbete. Arbetet löser så många andra problem för ungdomarna, de 

ekonomiska och sociala problemen, samlevnadsproblemen, uppfostrings-

problemen. Sysslolösheten väcker många gånger de negativa, de nedri

vande egenskaperna hos ungdomarna och för dem ut i en inte önskvärd 

utveckling. 

Vi har en gång prövat på ungdomsarbetslöshetens gissel. Det var under 

den stora arbetslöshetens period i början av 30-talet. Arbetslöshetsköerna 

började växa — det var den tidens köproblem — och fler och fler ung

domar fann sig snart stå i den kön. Tiotusentals ungdomar fick smaka på 

den bittra erfarenheten. Att många, ja de flesta, efter månader och år i 

arbetslöshetsköerna ändå så småningom orkade resa sig till ordnat arbete 

var en både fysisk och andlig prestation. Men många, alltför många, blev 

ändå kvar i arbetslöshetsköernas följdverkningar. Den gången lovade vi 

oss, att detta fick aldrig upprepas. 

H u r har det då gått? Jo, det har verkligen lyckats. Det har lyckats 

världens främsta industriländer — inklusive vårt eget land — att under 

en lång följd av år skapa arbetstillfällen och utkomstmöjligheter för all 

dess ungdom. I den fulla sysselsättningens hägn har ungdomens arbetslös

hetsproblem lösts. Inget har varit mera välsignelsebringande för land och 

folk än detta, att ungdomen fått möjlighet till meningsfullt arbete. Detta 

är värt att försvara och bevara. 

Sedan en tid tillbaka ökar ungdomskullarna kraftigt, inte bara i vårt 

land utan även i många andra länder. Det är en internationell företeelse. 

Spådomar har inte saknats om kommande vargatider för ungdomen på 

arbetsmarknaden på grund av denna ökning. Men spådomarna har inte 

slagit in och kommer inte att slå in. Det är lätt att tro at t om ungdomar

na blir fler, så blir också konkurrensen om arbetstillfällena som erbjuds 

ungdomarna större. Det är ett vanligt resonemang. Mindre vanligt är det 

att observera att även antalet arbetstillfällen ingalunda är stationärt. Det 

279 



ändrar sig med hänsyn till tillgången på arbetskraft, och den fulla sys

selsättningens politik påverkar det antal arbetstillfällen som utbjuds. Inte 

minst ungdomarna representerar en expansiv efterfrågefaktor i vårt nä

ringsliv — de skall sätta bo, gifta sig, -skaffa barn till världen — och deras 

ökade antal ökar också arbetstillfällena. Vid senaste konjunkturnedgången 

blev det visserligen svårare även för ungdomarna att omedelbart efter 

skolans slut finna ett passande arbete. Många satte detta i förbindelse med 

de ökande ungdomskullarna. Men svårigheten på ungdomens arbetsmark

nad var inte större än för arbetsmarknaden i gemen, och återhämtningen 

i konjunkturen bringade ånyo rikligt med arbetstillfällen till ungdomarna, 

trots att deras antal då var ännu större än tidigare. Variationer i ålders

klasserna får vi finna oss i, och det är inget ovanligt i befolkningsrörelser

nas historia, men de påverkar inte i och för sig sysselsättningen i olika 

åldersklasser, därest en politik med full sysselsättning som mål förs. De 

ökande ungdomskullarnas problem är därför inte ett sysselsättningspro

blem. Däremot är det ett utbildningsproblem av stora mått. 

Det är i åldrarna 15—20 år som de flesta ungdomarna utbildas i ett 

yrke. Då nu antalet ungdomar i dessa åldrar ökar kraftigt — toppen nås 

i mitten av 60-talet — säger det sig självt att pressen på utbildnings

anstalterna blir stor. Samtidigt medför den stigande standarden möjlig

heter för föräldrarna att ge sina barn en längre och gedignare utbildning 

än tidigare. Det blir en dubbel press på utbildningsresurserna. Kapacite

ten räcker inte. Vi har nu inte längre några arbetslöshetsköer, men vi har 

köer framför realskolor, gymnasier, universitet, yrkesskolor, verkstadssko

lor, folkhögskolor osv. Det ökade utbildningsintresset är en tillgång för 

landet som inte kan överskattas. Vårt land behöver all denna förborgade 

och upplagrade utbildningsfond inte minst i en hårdnande internationell 

konkurrens. Vi måste därför ge ungdomen chansen att spela ut sitt ut

bildningsintresse. Då finns bara en väg att gå. Vi måste ge mer till skolor 

och utbildningsanstalter av alla slag, få fram flera lärare och handledare 

åt ungdomen. Sextiotalet måste bli ett utbildningens årtionde även i 

praktiken. Kapaciteten har också börjat öka och mer blir det. 

Det är alltså helt andra möjligheter som möter ungdomen, när den nu 

träder ut i arbetslivet, i jämförelse med vad som förunnades ungdomen 

under mellankrigstiden. Det är rika möjligheter som nu står den till buds. 

Den erbjuds arbete, den behöver inte längre söka efter ett arbetstillfälle. 

Den får hjälp av ett rikt förgrenat nät av ungdomsförmedlingar, knutna 

till den offentliga arbetsförmedlingen. Där och i skolan får den också nu

mera yrkesvägledning. Den kan rådgöra med erfarna lärare och yrkesväg

ledare om olika yrkesvalsmöjligheter. Arbetsutsikterna inom olika banor 

börjar bättre kunna pejlas genom utbyggd prognosverksamhet, inte minst 
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ungdomen till tjänst. Och som sagt, utbildningsmöjligheterna ökar för 

var dag, även om de ännu inte räcker till alla, som vill kosta på sig en 

utbildning. 

Idag har ungdomarna chansen på arbetsmarknaden som aldrig förr. 

få fäng gå behöver den inte mera. En viss grupp svårplacerade finns all

tid, de som kommit på kant med samhället, med rättvisan, med den so

ciala samlevnaden. Inget bevisar, at t de är relativt fler nu än tidigare. 

Även de skall ha chans till arbete. Och ett ordnat arbete är ofta lös

ningen på deras förhållanden med samhället. Men de behöver ännu mer 

hjälp av alla de olika slag, som idag står ungdomen till buds. Vi måste 

bättre än nu försöka ge dem denna hjälp. 

Socialpolitiskt centrum skapas av ILO i Geneve 

Ett studiecentrum för arbetsmarknadsfrågor och socialpolitik kommer på ILO: s 
initiativ att skapas i Geneve. Beslutet fattades vid sammanträde nyligen med 
ILO:s styrelse. 

Verksamheten skall bedrivas genom kurser, seminarier och konferenser av 
olika slag, där deltagarna kommer från arbetsmarknadens organisationer. Främst 
skall man inrikta sig på de utvecklingsbara länderna. Till Geneve kommer att 
inbjudas personer på förtroendeposter eller sådana som kan bedömas som fram
tidsmän inom fackföreningsrörelsen, företagsvärlden och jordbruket. De skall 
studera principer för lösning av arbetsmarknadsfrågor och sociala problem, bi
bringas en djupare förståelse av den sociala utvecklingsprocessen och dess prak
tiska följder för förhållandena i arbetslivet och utvecklingen av dem. Institu
tet skall inte docera något bestämt system för arbetslivet eller samhällets funk
tioner, inte heller komma med någon bestämd teori. Dess mål skall vara att be
främja handlaget med socialpolitiska frågor, inte att ge svar på dem. 

Västtysk regeringsrepresentant överlämnar 
till generaldirektör Morse en gåva från 
sin regering till ILO:s nya socialpolitiska 
institut 
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Steget in i arbetslivet 

På Internationella arbetsbyrån i Geneve säger man: 

När man skall lära sig arbeta för sitt livsuppehälle är ofta de första veckorna 
och månaderna svårast vilket arbete det än vara må. Den brittiska fackförenings
kongressen har pekat på att skolan är inrättad för barnen, där är de relativt 
skyddade men näringslivet har hittills tagit ringa eller ingen alls hänsyn till den 
unga, ännu inte arbetstränade arbetskraften. Den unga arbetaren kan få uppleva 
att han är mycket litet värd som människa. Många ungdomar ser med stora för
väntningar fram emot sin första anställning. De väntar sig att denna utan vidare 
skall ge dem något av de vuxnas prestige. I realiteten blir det nog ofta så att 
det första jobbet ger en allvarlig chock därför att övergången från skolans värld 
är alltför plötslig. Det betyder mycket att vid denna tidpunkt möta vänlighet, 
god teknisk handledning och kloka råd vad beträffar arbete och kamratum
gänge. Det torde emellertid vara få unga människor som verkligen erhåller en 
sådan nödvändig orientering i arbetet. Bara ett fåtal är gynnade därhän att de 
får en systematisk introduktion in i den nya miljön och den nya arbetsuppgif
ten. Dessa återfinns i större industriella företag där de får starta på en mera 
avancerad nivå. De flesta nybörjare är överlämnade till att klara sig på egen 
hand eller får på sin höjd en mera sporadisk hjälp. 

I synnerhet för flickorna innebär övergången från hemmet och skolan en be
svärlig anpassningsperiod. De har i allmänhet fått mindre utbildning och trä
ning än pojkarna. Bland annat av den orsaken får de lätt en känsla av att de 
inte har någon möjlighet att göra karriär i yrkeslivet. Därtill kommer att de 
står inför eventualiteten av ett framtida äktenskap och deras uppfattning härom 
är ofta orealistisk. De senaste undersökningarna rörande ungdomsproblemen ger 
vid handen att flickornas första anpassning till modernt arbetsliv utanför hem
met måhända är mycket viktigare för dem själva och för samhället än vad som 
hittills kommit till synes i social och industriell praxis. 

I många länder uppstår det också akuta svårigheter vid anpassningen av unga 
människor som kommer från landsbygden för att arbeta i städerna. 

Särskilt i de mera industrialiserade länderna har man nu börjat att ägna 
mer uppmärksamhet åt de psykiska behov som är typiska för flickor och för 
pojkar under den första perioden i förvärvsarbetet. Det erkänns bl a att de först 
och främst behöver få möta ett vänligt och positivt intresse. Inte bara företagen 
och deras ledning spelar en betydande roll när det gäller att introducera unga 
människor och ge dem möjlighet att utveckla sina anlag utan även fackorganisa
tionerna har en motsvarande del av ansvaret. 

De kan göra mycket för att hjälpa de unga att känna sig hemma i fabriken 
eller på kontoret, att hjälpa dem att bli förtrogna med sin uppgift och skapa 
en atmosfär av kamratskap och gemenskap. 

Fackorganisationerna har i dessa sammanhang ännu en viktig uppgift, nämli
gen att lära de unga förstå fackföreningsrörelsens roll och funktioner i samhället 
och få dem aktivt med i fackföreningen på arbetsplatsen. 
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Ledningen och tillsynen av den nya arbets
kraften måste ligga hos personer, som har be
grepp om värdet av det råmaterial som anför-
trotts dem och som själva har respekt för ar
betet de sysslar med. Arbetsledaren är den 
som har den närmaste kontakten med arbets
tagarna och han har också detaljkännedom om 
arbetet. Det är för den mönstergilla arbets
ledaren alldeles givet, att arbetaren är mest 
effektiv, när han är väl anpassad. Det ligger 
därför i arbetsledarens intresse utöver rent all
mänmänskliga synpunkter att skapa ett så gott 
arbetsklimat som möjligt 

Fackföreningen kan medverka till att den unga arbetaren får bättre kontakt 
med fabrikens eller kontorets sociala institutioner. Genom föreningen kan han 
ge uttryck åt sina önskningar och behov och få ventilera sina speciella problem 
samt nå en chans att få säte och stämma i de vuxnas värld. 

Nu händer det ofta att unga människor kommer till sitt arbete och vet myc
ket litet om sitt lands industriella historia och om den roll arbetarna och deras 
organisationer har spelat i utvecklingen. Många av dem tar fackföreningarna 
som självfallna och är likgiltiga för deras historia och deras aktuella ansträng
ningar för att höja levnads- och arbetsstandarden. De uppfattar inte rörelsen 
som något inflytelserikt element vare sig i deras egen tillvaro eller i samhällsli
vet. Jämförelsevis få unga människor tar aktiv del i fackföreningsrörelsens verk
samhet och lär sig att påta sig ansvar. Detta gäller i synnerhet för de inte ma
nuellt sysselsatta. 

Arbetet inom fackorganisationerna kan också betyda mycket för att bredda 
den ekonomiska, sociala och kulturella horisonten för unga arbetare som annars 
har få möjligheter därtill. 

Det är till fördel för företagsledaren att det finns en bra arbetande facklig 
organisation, som effektivt, snabbt och perfekt i varje situation presenterar de 
anställdas syn på olika angelägenheter och framför krav på lösningar av en rad 
frågor som är förenade med en rationell företagsamhet i vår tid. 

Paradoxalt nog kan det därför sägas att om det till äventyrs inte fanns fack
föreningar i vårt moderna arbets- och samhällsliv så skulle arbetsgivarna nödgas 
att uppfinna dem och introducera dem i den aktiva verksamheten. Ju starkare 
fackföreningar desto större garanti för att förhållandena på arbetsplatsen skall 
motsvara tidens krav på rationell drift samt hänsyn till och respekt för männi
skan i arbetsprocessen. 

Bostaden 

Bostadsförhållandena är en särskild sida av den ekonomiska och sociala miljö 
som måste ägnas en speciell uppmärksamhet på tal om ungdomens behov och 
problem, hävdar även ILO i Geneve. I de flesta länder råder otillfredsställande 
bostadsförhållanden och en dålig bostadsmiljö anses ofta vara orsaken till vår tids 
speciella ungdomsproblem och då främst ungdomskriminaliteten. 
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Ungdomsdrive i fackföreningsrörelsen 

Sverige har för närvarande 956 896 ungdomar i åldern 15—24 år. Det bety
der att omkring var sjunde svensk är ung i denna mening. Bakom siffran döl
jer sig 476 389 flickor och 489 507 pojkar. I mitten av 60-talet kommer vi att 
ha omkring 1,2 miljoner ungdomar i åldern 15—24 år. 

Av dessa landets en miljon ungdomar är ungefär 250 000, inklusive inemot 
80 000 kvinnor, redan medlemmar i en fackförening. Det har blivit allt mer 
självfallet att den som inträder i produktionen som lönearbetare finner det själv
klart att också ansluta sig till fackorganisationen. Visserligen finns det alltjämt 
områden där denna handlingsform inte helt slagit igenom, men den företeelsen 
kan i stort sett betraktas som kvardröjande undantag ägnade att bekräfta regeln. 
Till fackföreningarna strömmar — rapporteras det — ständigt nya medlemmar 
ur de växande ungdomskullar som efter hand träder ut i arbetslivet. Givetvis 
är det svårt att här göra beräkningar för framtiden men man vågar ändå en 
gissning. Den leder till att 1970 kommer antalet medlemmar under 25 år att 
ha ökat till 300 000. 

Erfarenhetsmässigt vet man att den fackliga aktiviteten är lägst bland med
lemmarna i de yngre åldersgrupperna. Naturligtvis finns det många orsaker 
till denna passivitet. Även de som är medvetna om att deras personliga lev
nadsvillkor förutsätter fackliga insatser går omkring med hämmade föreställ
ningar om att »det fackliga organisationsarbetet är ett torrt inkapslat vardags
pyssel utan vidare aspekter och stora fantasieggande linjer», eller de tycker att 
fackorganisationerna fungerar så pass acceptabelt att deras egen aktiva med
verkan framstår som överflödig. Om förhållandena i detta avseende inte skulle 
förändras befarar man vissa svårigheter att vidmakthålla den position fack
föreningsrörelsen uppnått i vårt land. De äldre medlemmarnas antal kommer 
att sjunka, relativt sett, då ungdomskullarna blir större. Rekryteringen av med
lemmar till alla de förtroendeposter som måste besättas för att fackförenings
rörelsen skall fullgöra sina uppgifter måste under 1960-talet ske i yngre ålders
grupper än tidigare. Detta kontinuitetsbehov är givetvis betydelsefullt. Men 
lika grundläggande är att nya generationer alltid är bärare av de ständigt på
gående förändringar i levnadsvillkor och livsinställning som mognar fram. 

»1 en av starkt markerade nydaningstendenser och pressande motsättningar 
laddad omvärld är en kunnig ungdoms aktiva medverkan i formandet av nuets 
och framtidens vardag en avgörande faktor för såväl den fackliga kollektivite-
tens som för samhällshelhetens förmåga att bära sina växande gemenskaps
uppgifter jämsides med en mer framgångsrik lösning av den enskilda män
niskans problem.» 

Mot denna bakgrund har man inom svensk fackföreningsrörelse, på olika 
vägar och med olika medel, eftersträvat att vidga ungdomens fackliga medlems
engagemang till större aktivitet. Många fackförbund har genomfört planmäs
sigt utformade uppryckningsaktioner på detta uppgiftsområde: Handelsanställ-
das förbund och Byggnadsarbetarförbundet. Det sistnämnda förbundet har be
stämt sig för att anställa en ungdomskonsulent på centralbyrån. Den nye 
funktionären skall till att börja med upprätta ett centralt register över alla 
medlemmar under 25 år för att med hjälp av detta kunna ordna en särskild 
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informations- och kursverksamhet för dessa medlemmar. Förbundets lokalavdel
ningar rekommenderas att tillsätta särskilda ungdomsstyrelser. 

Även den fackliga helhetsorganisationen, landsorganisationen, LO, ägnar de 
unga medlemmarnas aktivisering växande uppmärksamhet. Med start från no
vember kommer under hela vintern att genomföras en för hela fackförenings
rörelsen samordnad ungdomsdrive i LO:s regi syftande till att öka de ungas in
sikt och förståelse för de fackliga uppgifterna. Aktionen går fram under devi' 
sen »LO för framåt ungdom» och genom möten, kurser, broschyrer m m. 

Detta att väcka ungdomens intresse för den fackliga verksamheten och att 
göra så många som möjligt till aktiva fackföreningsmedlemmar är inte bara 
ett LO-intresse utan synes samtliga parter på arbetsmarknaden angeläget. 

Det är heller ingenting nytt att fackorganisationerna ägnar uppgiften en be
tydande uppmärksamhet. Under tidigare år har särskilda möten, konferenser och 
kortare kurser för unga medlemmar anordnats runt om i landet. 

Den fackliga centralorganisationen, FCO, har huvudansvaret för det lokala 
arbetet under medverkan från ortens fackföreningar, ABF, SSU och Unga 
Örnar samt andra berörda organisationer. Alla detalj upplysningar om kampan
jen erhålls genom FCO i hemorten eller direkt från LO:s propagandacentral. 

Världens nya historikergeneration samarbetar i att skriva 
om arbetarrörelsens utveckling 

Ungefär 2 000 historiker från 200 universitet i 51 länder samlades under augusti 
till kongress i Stockholm. De diskuterade naturligtvis den äldre, traditionella 
historieskrivningen som kretsar kring staternas, kyrkornas och krigens historia. 
Det visade sig emellertid ännu tydligare än på de tio föregående historikerkon
gresserna att intresset alltmera har inriktats på nya ämnen, i synnerhet de so
cialhistoriska ämnena och här bl a studierna i arbetarrörelsens utveckling och i 
de socialistiska idéernas historia. Ett internationellt samarbete har inletts vil
ket — med stöd av UNESCO — redan har avsatt som resultat det första av de 
fyra planerade banden med bibliografiska uppgifter om Första fackförenings-
internationalen, vars hundraårsdag kommer att firas år 1964. 

Utan hänseende till idédifferenserna och tillfälliga strider mellan människor
na sysslar en ny historikergeneration med de män och kvinnor som grundade 
den moderna arbetarrörelsen och som förföljdes för sina idéer. Deras öden stu
deras med inte mindre forskarlidelse än den som ägnats kungarnas och genera
lernas historia. 

Samtidens historia behandlas nu i många nyare arbeten, även om studierna 
— som naturligt är — har framkallat skarpa polemiska motsättningar. Man 
konfronterades med forskningar och ställningstaganden från så olikartade om
råden som Japan, Indien, Ryssland, Belgien, USA, Italien, Östeuropa, Tysk
land, Frankrike, Spanien och det östliga Sydamerika. 

Riktlinjer drogs upp för det kommande arbetet och man beslöt att den 
kongress som skall hållas i Wien år 1965 skall syssla med relationerna mellan 
de fackliga rörelserna och nationalismen hos de nya afrikanska och asiatiska 
folken, vilka skall jämföras med motsvarande utvecklingsstadier under 1800-
talet i Europa och Amerika. 

Detta innebär att forskare från de nya länderna kommer att samarbeta med 
sina kolleger från de äldre universiteten och att samtidshistoria debatteras för 
att upptäcka utvecklingslinjerna i ännu pågående sociala processer. 
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3 DE KOMPLICERADE 

Den del av ungdomen som i stort sett ger upphov till samhällets och de en
skildas mångahanda bekymmer inför dagens ungdomssituation är ju som känt 
endast en ringa del. Men det är en grupp som ingalunda är statiskt avgränsad 
mot den vida större delen av ungdomen, den som på det hela taget finner sig 
väl till rätta. Det dubbelsidiga intresse som denna lilla oroliga grupp framkallar 
vänder sig därför mot problemet »hur hjälpa dem som behöver hjälp?» 
och mot problemet »hur fånga upp alla de övriga och leda dem fram till en 
positiv utveckling?» — stora och svåra frågor. 

Det ställs med rätta stora krav på ungdomsledare och dessa borde i gengäld 
ha rätt att ställa stora krav tillbaka — på god utbildning, drägliga arbetsförhål
landen, stöd från samhället vid behov och inte minst på förståelse från allmän
hetens sida. 

Mycket oftare än vad man i allmänhet har klart för sig ligger bakom en 
bristfällig anpassning medicinska orsaker i form av psykiska eller fysiska stör
ningar. I sådana fall ställs — både av humanitära och allmänpreventiva skäl — 
kraven på samhället att skapa möjligheter såväl till adekvat behandling som till 
vetenskaplig forskning. 
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De föreningslösas problem 

AV BYRÅCHEF LARS BOLIN 

Man frågar sig på många håll oroligt — inte bara hos oss utan snart 

sagt världen runt — var roten och upphovet kan ligga till den starkt öka

de ungdomskriminalitet som utgör ett så allvarligt problem för myndig

heter, ungdomsvårdare, föräldrar, ja för oss alla. 

Förr — och detta för inte så länge sedan — trodde de flesta att bara 

de ekonomiska svårigheterna var undanreformerade, bara den rena nö

den var bortsopad så skulle allt bli bra, då skulle allt annat ordna sig 

nära nog av sig själv. Det blev ju inte riktigt så. Ungdomsbrottslighet 

och andra symtom på bristande samhällsanpassning följer den ekonomis

ka, tekniska och sociala utvecklingen i spåren — en svårförståelig para

dox. Kanske ligger här en del av orsaken till att den nuvarande situatio

nen möts på ett i många avseenden så irrationellt sätt. På sina håll ropar 

man mer eller mindre i panik på en återgång till äldre tiders hårdhänta 

metoder: »stryk är det enda som hjälper för lymlar». Andra tar sin till

flykt till att i alla väder vara övertygade om att »fasta normer» är lös

ningen — utan att reflektera över att inga normer, om än så bra, teore

tiskt sett kan vara till avsedd praktisk nytta om de inte gillas och accepte

ras av dem som skall följa dessa ledstänger. För att tycka som föräldrarna 

måste den unge tycka om föräldrarna. 

En — om än kanske slingrande — stig ut ur dagens belägenhet, som vi 

alla medger är rätt ohållbar, torde vara en klar och kunskapsladdad in

sikt i att vår värld är en annan än våra föräldrars och våra farföräldrars. 

Att vara ung i en komplicerad värld kräver mer av individen. De som 

inte klarar kraven blir fler. Utvecklingen går alltid i ryckvisa språng — 

snabbare här, trögare där. Den tekniska utvecklingens snabbhet skall vi 

kanske inte klaga på, men frågan är om vi inte kulturellt får lov att räk

na oss till de underutvecklade länderna. Kulturarmod är en god grogrund 

för allsköns ogräsflora. 

Vi har ju fått en ny ekonomisk överklass, nämligen ungdomen — om vi 

ser bort ifrån den studerande ungdomen. Och till denna kapitalistklass, 

med mycket pengar och liten erfarenhet, stora valmöjligheter och ringa 

mognad, riktar sig en reklamorkester som inte lämnar något instrument 

obrukat. »Alla skall ha — du skall ha!» Det gäller ju att få mycket med 

av tonårsmarknadens 1,2 miljarder kronor. Men kultur, ideal, intressen 

287 



— som kan skapa, men väl till märkandes inte alltid skapar, självständig
het — de har endast få och lågmälda public relation-män i sin tjänst. 
Föreningarna som vill sälja kultur till ungdomarna lever kvar i lanthan
delns propagandatid. 

Trots dessa pessimistiska begynnelsereflexioner kan vi lägga märke till 

att över hälften av ungdomarna i landet som helhet tillhör någon frivil

lig organisation. Procentuellt är föreningstillhörigheten mycket större på 

landsbygden än i städerna — ett faktum som är värt att beakta i den 

urbaniseringsperiod som vi lever i. Till den här kategorin ungdomar med 

aktiva fritidsintressen inom organisationerna kommer så de ungdomar 

som arbetar inom aktiva fritidsgrupper och de beräknas uppgå till cirka 

30 procent i åldern 12—24 år. 

Vilka ungdomar har då förutsättningar för att framom andra bli för

eningsanslutna och fritidsaktiva? Ja vi har här som i andra fall att göra 

med ett samspel av personlighetsutrustning och miljö, taget i ordets vi

daste bemärkelse. Det avgörande i detta sammanhang är kanske frågan 

om vilka personlighetsdrag och vilka behov som får sin tillfredsställelse 

inom föreningarna. Behovet av aktivitet måste betraktas som det centrala 

och föreningarnas främsta uppgift är att kanalisera den ungdomliga ak

tiviteten i positiv riktning. Men vi har andra behov som likaså har sin 

stora betydelse: spänning, idealbildning och social kontroll är väsentliga 

faktorer i arbetet på att muddra upp kungsådern och dämma för de skad

liga fårorna. 

En realistisk inställning i fråga om idealbildningen är av största vikt 

för ungdomsledarna. Tendensen är att vår ungdom allt mera söker sina 

ideal inom den egna kamratkretsen. Det är då nödvändigt att beakta att 

fjärridealen i stort sett saknar resonans om man skall nå ett gott resultat 

i grupparbetet. 

Tidpunkten för ungdomsaktivitetens kanaliseringsbehov har förskjutits, 

dvs föreningsrekryteringen kommer in i bilden två å tre år tidigare nu än 

den gjorde under föräldragenerationen. Detta beror givetvis på att pu

bertetsåldern har vandrat neråt. 

Samtidigt som vi på många vis uttrycker vår tillfredsställelse med ung

domsföreningarna, med att ungdomarna ansluter sig till den ena eller 

andra organisationen, är det självklart nödvändigt att understryka att 

det ingalunda går en vattendelare genom ungdomslägret med förenings

ungdom — välsnutna plusvarianter — på den ena och föreningslös ung

dom — osnutna minusvarianter — på den andra sidan. Vi får inte heller 

dela upp ungdomen i en fritidspassiv och en fritidsaktiv kategori. Det av

görande nu som alltid måste vara att se till individen och det svar han 

själv ger på frågan: Vad ska vi göra nu då? 
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Vård eller straff vid psykisk ohälsa 

AV TERAPEUTEN STIG ÅHS 

Författaren vill i sin artikel visa hur de ungdomar som hamnar på våra ung

domsvårdande institutioner behöver behandling mera än fostran — en behand

ling som ställer de största krav på personalen. En klar insikt i detta ger vid han

den att en förbättring av personalens ekonomiska och sociala status är ofrån

komlig. De synpunkter författaren för fram har tillkommit genom hans prak

tiska arbete på institutioner samt genom läsning av de utredningar och debat

ter som rört ämnet. »Som fältarbetare upplever man ofta att det som sägs mer 

offentligt och som anammas som 'offentliga sanningar' stannar vid teoretiska 

utläggningar men överförs inte till praktiken av någon anledning.» 

Fyller våra ungdomsvårdande institutioner de krav man kan ställa på den 

vård och behandling som borde ges där? I denna fråga förekommer vård 

och behandling som något likvärdigt. Är nu vård detsamma som behand

ling? Givetvis kan man inte dra en skarp gräns mellan dessa begrepp. I 

de flesta utredningar och debatter förekommer begreppen växelvis och 

med samma innehåll. På den senare tiden har ordet behandling blivit mer 

och mer förekommande och då har det markerat att här gäller det något 

mer än den vanliga vården. Finns det nu täckning för att införa begrep

pet behandling på det som sker de ungdomar som hamnar på de ung

domsvårdande institutionerna? Låt oss konstruera ett exempel. 

Olle, 15 år, har i stället för en psykisk ohälsa råkat ut för ett benbrott. 

Han blir inlagd på ett sjukhus och får den vård som behövs för att be

handlingen av det onda, i detta fall benbrottet, skall kunna genomföras. 

Behandling av ett benbrott kräver en specialist — en läkare. Vården på 

sjukhuset handhas också av specialister, sjuksystrar och sjukvårdsbiträ

den, vilkas uppgift är att se till att Olle under behandlingen får den vård 

som behövs för att behandlingen skall kunna genomföras. Samtliga har 

en grundlig utbildning för just det de skall ge Olle, så att han så snabbt 

som möjligt skall kunna gå på sitt ben igen. Detta är det ingen i vårt sam

hälle som vill beteckna som dalt. Olle har brutit ett ben och det är klart 
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att han skall få hjälp med att bli frisk igen. Ingen kan tänka sig att be

straffa honom för att han brutit ett ben, inte ens om det skulle framkom

ma att olyckan skett i ungdomligt oförstånd. 

Om nu Olle har en psykisk åkomma så blir hans situation en annan, 

beroende på hur denna åkomma manifesterar sig. Om Olle beter sig som 

en ängslig, rädd och aggressionshämmad grabb så tycker vi synd om ho

nom och i bästa fall sänds han till en rådgivningsbyrå för behandling. I 

sämsta fall får han ingen sådan. Hans symtom kan ju vara av den art 

att de inte uppmärksammas, och om han då inte är samhället till något 

besvär kan han riskera att bli utan behandling. Det är dock ytterst få 

som skulle vilja påstå att han inte borde få och har rätt till behand

ling. I händelse Olles psykiska ohälsa tar sig uttryck i asocialitet och 

kriminalitet så blir hans läge helt annorlunda. I båda de sista fallen 

är Olles beteende symtom på en psykisk konflikt, som han skulle ha 

mänsklig rätt att få en effektiv behandling för, i syfte att återinföra ho

nom i samhället som en fungerande personlighet. Om Olle blir remitte

rad till en rådgivningsbyrå, så vet vi att där finns psykiatrisk-psykologisk 

expertis som kan ge honom behandling. Ifall Olles beteende är så stö

rande och oroande för samhället att öppen vård inte bedöms som möjlig 

blir han utsatt för ett frihetsberövande. Frihetsberövandet, som naturligt

vis upplevs som ett sådant av Olle, motiveras med att en effektiv behand

ling av Olles problem fordrar en sluten vårdform. Oftast är denna moti

vering grundad på en riktig bedömning av behandlingsmöjligheterna i 

öppen contra sluten behandlingsmiljö, men ibland blir motiveringen 

färgad av att »den här besvärliga pojken eller flickan biter inget på och 

den måste vi bli av med». Med rationaliseringen: för den unga männi

skans bästa. Sådant händer. 

Om nu symtomen är sådana att behandlingen tycks kräva en sluten 

behandlingsmiljö, så blir placeringen en ungdomsvårdsskola eller en lik

nande institution. Detta innebär ett frihetsberövande, men med hänsyn 

till den unges möjligheter att få en effektiv vård kan det vara en behand-

lingsinriktad åtgärd, som väl kan motiveras för individens bästa. En 

sjukhusvistelse för ett benbrott innebär ju också en form av frihetsbe

rövande som är välmotiverad. 

Om Olle har ett benbrott så upplever han det som något naturligt att 

bli inlagd på ett sjukhus för behandling. I detta fall kan man alltså i 

de allra flesta tillfällen räkna med en behandlingsvillig patient. Men vid 

psykisk ohälsa gäller det oftast att få patienten sjukdomsmedveten och 

positiv till behandlingen. Och det är inte så lätt. Om Olle på ett kropps

sjukhus protesterar mot behandlingen finns det alltid någon lugnande 

sjuksköterska som förklarar för honom att »doktorn skall göra dig frisk 
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och därför måste han göra så och så». Dessutom kan han räkna med 

anförvanternas fulla stöd och förståelse för sin situation. 

På en sluten ungdomsvårdande institution blir patientens läge ett an

nat. Han vet att han kommit dit för att han gjort något »tokigt» och 

upplever placeringen som ett straff. Samhällets tidigare reaktioner på 

hans symtom — i form av varningar, omhändertagande för samhälls-

vård och skyddsuppfostran och inte sällan domstolsförhandlingar, vilka 

institutionsplaceringen ju ofta är en direkt följd utav — uppfattas så 

gott som undantagslöst av den unga människan som straffåtgärder. Så 

som samhällets olika åtgärder är utformade och fullföljs är detta i san

ning inte så märkligt. Eftersom bakgrunden till denna placering ofta är 

en psykisk konflikt, medveten eller omedveten, vilken oftast är att söka 

i den unges familjeförhållanden, och eftersom den unge inte sällan pla

ceras långt från sitt hem, så kan han inte räkna med de sinas stöd i nå

gon större omfattning utan blir helt utlämnad åt det nya, den främman

de miljön. Dessutom är i de flesta fall de närmaste familjemedlemmarna 

själva invecklade i den uppkomna situationen på ett sätt som inte gör 

saken lättare för den unge. 

Har de ungdomsvårdande institutionerna de behandlingsresurser som 

behövs för att ge en effektiv behandling åt de ungdomar som hamnar 

där? Miljöbyte kan ofta vara en behandlingsinriktad åtgärd, men en 

institutionsplacering måste alltid betraktas som en nödåtgärd med tvi

velaktig terapeutisk verkan. Det är ett allvarligt ingripande som fordrar 

noggranna granskningar av andra utvägar och möjligheter, ty det är 

ingen tvekan om att en institutionstillvaro i de allra flesta fall, hur bra 

institutionen än är, verkar invalidiserande på personligheten, på grund av 

den alldeles speciella värld som den representerar och som det inte finns 

någon motsvarighet till i samhället för övrigt. Ifall problemen är av så

dant art att man måste ta till en institutionsplacering, så sägs det ut

tryckligen ifrån att man gör det för den unga människans bästa. På insti

tutionen skall den vård, behandling och fostran ges som är nödvändig 

för den unga människans återförande till ett normalt liv. Detta ställer 

stora krav på institutionens behandlingsmöjligheter. Kan de flesta av

vara ungdomsvårdande institutioner fylla dessa krav? Den frågan kan 

utan överdrift och utan sneglande åt statistik besvaras med — nej. 

Man diskuterar ofta institutionernas personalproblem och vådan av 

att behöva dras med okvalificerad personal. Symtomatiskt är då att man 

i denna debatt skjuter in sig på den stora gruppen, den som handhar 

den direkta kontakten med och vården av patienterna — den del av 

institutionsarbetet som väl kan betecknas som den mest slitsamma — 

men att man inte i debatten för in positiva förslag på hur man skall höja 
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denna grupps sociala och ekonomiska status. Inom denna arbetarkår 

finner man socialarbetarkårens proletariat. En förbättring av institu

tionsarbetarens sociala och ekonomiska situation är mycket viktig för 

institutionens behandlingsmöjligheter, det viktigaste kanske, men lika 

viktigt är att man gör klart för sig vilken form av behandling och vård 

som bör ges och vem som skall ge den. M a n måste ha folk som gör insti

tutionsmiljön så behandlingsinriktad som möjligt, man måste ha psykia

triskt utbildad personal och personal som kan bedriva individualterapi 

och gruppterapi. Samtliga måste vara behandlingsspecialister i första 

hand och fostrare i andra hand, ty att fostra en människa frisk genom 

inlärande av goda vanor och respekt för den vuxnes värld måste anses 

vara en skenbehandling, som i de allra flesta fall resulterar i en dressyr 

eller ytpolityr, vilken i sin tur har lätt att upplösas eller utsuddas igen 

efter avslutad »behandling». Det yttre beteendet måste ju betraktas som 

ett symtom på en inre konflikt, och det är väl en behandlingsfientlig in

ställning om man tror sig kunna lösa problem genom att fördöma indi

viden på grund av hans symtom. 

Det är på tiden att våra ungdomsvårdande institutioner blir behand

lingsinstitutioner och inte blir kvar som »uppfostringsinsti tu tioner». Det

ta kan ske endast om man börjar tänka om inom ungdomsvården och 

inte låter tankarna stanna vid debatter och utredningar utan tar konse

kvenserna av vad dessa utmynnar i. En ung människa som blir placerad 

på en ungdomsvårdande institution har samma rätt som andra sjuka att 

få en effektiv och riktig behandling. O m Olle hamnar på ett sjukhus 

för benbrott, på en rådgivningsbyrå eller på en ungdomsvårdande insti

tution för psykisk ohälsa beror ju på tillvarons nyckfullhet som han inte 

kan hjälpa eller skall sona. 
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En psykiatrisk central för daglig behandling 
och undervisning av yngre barn och 
deras föräldrar 
AV DR RUTH LA VIETES, DR WILFRID C HULSE OCH DR ABRAM BLAU 

Såväl den förebyggande som den terapeutiska barna- och ungdomsvår

den når alltmer fram till en realistisk uppfattning av att en framgångsrik 

behandling av barn och unga förutsätter ett mer eller mindre intimt 

ställningstagande till föräldrarnas roll i skeendet. Höstens kampanj inom 

Världshälsoårets ram är som känt ägnad en informations- och insamlings

verksamhet med mottot »För psykisk hälsa — mot psykisk sjukdom» och 

det närmaste målet är bl a att få till stånd en effektivare psykisk hälso-

och sjukvård bland barn och unga. Det kan då vara av värde att kasta 

blicken på en helt ny arbetsform inom detta område som har börjat växa 

fram i Amerika. I New York har för fyra år sedan startats en försöksverk

samhet av osedvanligt intresse som söker leda utvecklingsstörda barn fram 

till en bättre anpassning i tillvaron på tre vägar: specialundervisning, psy

koterapi och behandling av föräldrarna. I en artikel i American Journal 

of orthopsychiatry 1960, nr 3 redovisar tre läkare för verksamhetens två 

första år. Sociala Meddelanden återger här artikeln i sammandrag. 

Trots de olika möjligheterna inom New York finns ingen vårdform som 

står öppen för ett barn, vars emotionella svårigheter gör det nödvändigt 

att det skiljs från skolan fastän det inte lämpar sig för intagning på sjuk

hus. Skulle en kombination av specialundervisning, psykoterapi och be

handling av föräldrarna vara effektiv? Skulle sådana barn kunna fort

sätta att leva i hemmet och samhället om speciella möjligheter funnes att 

tillgå? Utan tvivel är sjukhusvistelse nödvändig för vissa barn men man 

kan fråga sig om det är klokt att flytta yngre barn från deras familjer då 

de ändå till sist måste anpassa sig till ett hem och till den sociala gemen

skapen. Kanske man i en särskild skola skulle kunna uppnå flera fördelar 

och färre nackdelar jämfört med en sjukhusvistelse och dessutom till lägre 

kostnader. 

I september 1956 börjades ett nytt psykiatriskt arbete, en central för 

daglig behandling och undervisning. Här redovisas for de två första årens 

verksamhet. 

Centralen som är ansluten till Mount Sinaisjukhuset är väl försedd med 

lokaler och har en stor personal med olika specialutbildning. Staden New 

Yorks skoldirektion är numera även engagerad i arbetet. Staben består av 

barnpsykiatriker, socialarbetare, psykologer, lärare och barnläkare jämte 

sekreterare, kokerska och husfar och husmor. 
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Barn i den yngsta skolåldern (5 år 8 månader till 8 år) från vilket distrikt 

som helst i New York kan tas in. Intagandet motiveras av allvarliga skol-

svårigheter som föranlett avstängning från skolan respektive hot om av

stängning. Förhållandet inom familjen måste vara tämligen gott och bar

net måste kunna anpassa sig till en grupp på fem eller sex barn. Barnen 

väljs ut med hänsyn till att behandlingen av dem och deras föräldrar inger 

förhoppningar om att de tre år efter sin intagning skall kunna återvända 

till en vanlig skola. Sedan fortsätts efterarbetet med patienterna utanför 

centralen. Den psykiatriska diagnosen i och för sig är inte avgörande för 

intagning men barn med epilepsi, mentalt efterblivna, barn med tydliga 

organiska hjärnskador eller svårt autistiska barn tas inte emot. Schizofreni 

i barndomen har däremot ansetts motivera intagning.. 

Detaljerade diagnostiska undersökningar avser att klargöra barnens 

lämplighet. Skärmbildning av både föräldrar och barn följs av individuella 

psykiatriska intervjuer varpå en socialarbetare samtalar med båda föräld

rarna var för sig för att få en historik av fallet. Barnets gruppreaktioner 

studeras under en månad i klassrummet. Psykologen testar såväl föräldrar 

som barn och barnläkaren undersöker barnets kroppsliga hälsotillstånd. 

Detta intensiva studium av hela familjen under den första månaden bil

dar underlag för arbetslagets gemensama preliminärdiagnos och bestäm

ning angående intagning. Behandlingen planläggs i samarbete med de 

olika specialisterna. 

Den långa period som behövs för dessa diagnostiska bestämningar krä

ver tid och samarbete av föräldrarna. Att tonvikten under denna period 

läggs både på modern och fadern och barnet visar det speciella grepp om 

arbetet som centralen tillämpar och dess inställning till arbetet redan in

nan den egentliga terapin börjar. En del föräldrar kan inte motsvara de 

krav på medverkan som ställs på dem och drar sig under denna förbere

delseperiod tillbaka. 

Arbetslagets omfattande program för behandling av familjen är starkt 

psykoanalytiskt betonat och består av psykiatrisk behandling individuellt 

och i grupp av alla medlemmarna liksom av specialundervisning. Varje 

fall representerar tre patienter, barnet och båda föräldrarna. Fastän man 

har kommit fram till att psykopatiska drag hos barn i de flesta fall är en 

följd av störningar i förhållandet mellan föräldrarna själva och mellan 

föräldrarna och barnet kan man inte alltid lägga upp behandlingen där

efter. Arbetet inriktas på at t försöka förstå det psykopatologiska i famil

jens bakgrund och att behandla var och en så att en ändring sker både i 

individens personliga struktur och i det inbördes förhållandet inom famil

jen. 

Vardera av föräldrarna behandlas individuellt minst en gång i veckan, 
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antingen psykiatriskt eller för att man skall få närmare upplysningar om 

fallet. Varje barn tas om hand individuellt en till tre gånger i veckan, 

antingen av en psykiater eller en socialarbetare, med undantag av några 

få som inte ännu är mogna för enskild behandling. Alla mödrar samlas i 

grupper på fem eller sex för rådgivning tillsammans med en socialarbeta

re. Och vidare förekommer miljöterapi tack vare den intima atmosfären 

och det stora antalet yrkesutbildad personal i förhållande till antalet pati

enter. 

Behandlingen fortsätter i form av efterarbete med dem som skrivits ut 

och börjat i vanliga skolor. Många barn kan återvända till sin skola innan 

deras eller föräldrarnas behandling är slutförd. 

Skolan är en väsentlig del av behandlingen och där är läraren en betydel

sefull medlem av teamet. Eftersom han känner de psyko-patologiska orsa

kerna kan han sätta dem i samband med barnets uppförande i klassrum

met. Hans arbete med barnet blir beroende både av hans förmåga som lä

rare och av den kunskap han fått om barnet från olika håll. Då varje lä

rare inte har fler än fem barn har han större möjligheter att iaktta och 

undersöka barnets intellektuella, sociala och samlevnadsmässiga problem 

liksom att arbeta ut individuella metoder för undervisning och behand

ling. 

Det nya verksamhetssättet jämte det faktum att centralen försöker sig 

på en kombination av undervisning och kliniskt arbete har föranlett vissa 

svårigheter som ännu inte är övervunna. De personliga egenskaper som 

krävs av de specialutbildade lärarna, grupparbete i motsats till individu

ellt arbete och tonvikten på emotionell utveckling i stället för akademiska 

kunskaper är problem som skapar kontroverser men också ger upphov till 

intressanta meningsskiljaktigheter som personalen har att arbeta med. 

Skoldirektionen representerar samhällets vanliga syn på ett barn, sjukt 

eller friskt. En psykiatriskt utbildad grupp måste få en annan inställning 

till några av de väsentliga problemen och tar därför upp frågan om bästa 

sättet att behandla utvecklingsstörda barn. 

Vid detta slags undervisning får varje barn sitt eget schema och sin 

individuella tillsyn där man visar större tålamod med ett avvikande upp

förande och klassrummet spelar en mångskiftande roll genom att det ingår 

som en del av en psykiatrisk helhet. 

Med sin stora och mångsidigt utbildade personal och övriga resurser 

blir centralen ett dyrbart projekt som knappast kunde anses berättigat om 

den inte vid sidan av sitt terapeutiska syfte även inriktade sig på utbild

ning och forskning. Det förelåg betydande svårigheter att skaffa lämpliga 

lärare och detta underströk bristen på organiserad, specialiserad lärarut

bildning när det gäller utvecklingsstörda barn. Vid centralen har lärarna 

295 



möjlighet att — så fullständigt som ske kan — sätta sig in i hur barnets 

utveckling och familjens inbördes förhållande återspeglas i barnets bete

ende. 

För att rätt kunna bedöma detta nya initiativ görs en jämförelse med 

situationen förr. Centralens fall kan uppdelas i två grupper, mindre sjuka 

och svårt sjuka barn, båda med anpassningssvårigheter i skolan. Den förs

ta gruppen — barn med skolskräck, eller svårigheter att tillgodogöra sig 

undervisning samt infantila och aggressiva barn — kunde ha hänvisats 

till en klinik där man kanske kunde ha löst det emotionella problemet så 

att barnet satts i stånd att återvända till skolan. Nackdelen blir då att un

dervisningen fördröjs och att sekundära komplikationer uppstår på grund 

av förlängd bortovaro från skolan. 

Den andra gruppen — de svårt sjuka barnen — kunde ha remitterats 

till sjukhus emedan de tar samhällets möjligheter i anspråk eller emedan 

svårigheter för familjen nödvändiggör en skilsmässa. Nackdelen blir då 

det onaturliga i detta skiljande från föräldrarna, frånvaron av parallell ut

veckling som äger rum då barn och föräldrar behandlas jämsides samt att 

barnet blir främmande för det samhälle till vilket det dock måste återvän

da. Höga vårdkostnader och somliga föräldrars ovilja att skiljas från bar

nen komplicerar fallen. 

Efter två års arbete med dessa utvecklingsstörda barn har centralen 

funnit att större erfarenhet och skicklighet hos medarbetarna nu har gjort 

det möjligt att öka det maximala antalet patienter. Vidare föredrar man 

nu att ta in barn som är närmare sex år än åtta. Terapin kan då sättas 

in på ett tidigare stadium innan vissa fixeringar äger rum. Under denna 

tvåårsperiod har rörligheten i fråga om medarbetarnas arbete stegrats. 

I början var man böjd för att låta psykiatrikerna behandla barnen och so

cialvårdarna föräldrarna. Detta har nu ändrats — man bedömer och väl

jer det slags behandling som man i varje enskilt fall finner vara lämpli

gast. 

Slutligen betonas att arbetet i första rummet är medicinskt och står 

under direkt psykiatrisk inspektion. Centralen har samarbete med ett 

sjukhus och klinikföreståndaren har ansvar för den direkta övervakningen 

av all diagnostik och terapi. En del av barnen är mycket sjuka och många 

av dem skulle annars tas in på sjukhus. 

Den preliminära undersökningen visar att centralens behandling varit 

till avgjort större nytta för vissa typer av barn än andra kommunala möj

ligheter. Slutsatsen blir att denna behandlingstyp ofta är att föredra och 

är nödvändig för vissa utvecklingsstörda barn. Den har också sitt värde 

som utbildningscentral för barnpsykiatriker, socialvårdare och lärare och 

ger möjligheter till studier i barnpsykiatri och specialundervisning. 
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Om kriminella efterverkningar av krigstidens 
barnförflyttningar 

Några iakttagelser rörande finländska krigsbarn, som vårdats i svenska 
och danska fosterhem 

AV ACHILLES WESTLING, FÄNGELSEPSYKIATER, HELSINGFORS 

Inom ungdoms- och kriminalvården i Finland har man de senaste åren 
med ett visst bekymmer fäst sin uppmärksamhet vid det faktum, att det 
bland de på ett eller annat sätt socialt missanpassade ungdomarna ser ut 
att förekomma ett relativt stort antal individer, som under och efter kri
get vårdats i svenska eller danska fosterhem. Utan att någon egentlig 
undersökning gjorts har saken i någon mån varit uppe till diskussion, 
och enligt min mening har den givit upphov till en del förhastade slut
satser. Det har bland annat ställts i tvivelsmål huruvida — rent teore
tiskt sett — en liknande åtgärd i framtiden skulle kunna komma i fråga 
med beaktande av de risker den ser ut att vara förknippad med. 

Som psykiater inom fångvården har också undertecknad konstaterat, 
att bland de ungdomar, som de senaste åren blivit dömda till fängelse
straff, förekommer ett avsevärt antal individer, som tillhör ovannämnda 
kategori. Avsikten med denna undersökning är att med hjälp av de me
del, som stått mig till buds, försöka få klarhet i frågan om denna grupp 
verkligen är överrepresenterad och i så fall försöka utröna vad detta 
eventuellt kan bero på. 

Förrän jag går närmare in på min undersökning är det dock kanske 
av nöden att i stora drag skissera själva förflyttningen och vad den inne
bar för de barn det gällde. 

Redan under vinterkriget sändes en del barn över till Sverige. Dessa 
barn faller dock utom ramen för undersökningen. De barn det nu är 
fråga om sändes alla i anslutning till det krig vi kallar fortsättningskriget 
(1941—44). 

Allt som allt översändes under myndigheternas kontroll 48 628 barn 
till Sverige och 3 764 barn till Danmark; därtill kom förmodligen några 
tusen, som sändes privat till Sverige. Då den principiella situationen för 
alla dessa kategorier med smärre reservationer tedde sig någorlunda lika, 
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behandlar jag i det följande dessa grupper — där det av statistiska skäl 

låter sig göra — som en odifferentierad helhet. 

Då barnförflyttningarna till Sverige inleddes år 1941 ingick det i sti-

pulationerna, att företräde skulle ges vissa mindre bemedlade grupper. 

De första kontingenterna utvaldes ur familjer, vilkas situation ansågs vara 

mest beträngd: det gällde närmast barn till karelare, till familjer som 

genom bombardemang hade mist sitt hem, till invalider, stupade eller 

frontmän; också mycket barnrika familjer beaktades. De första sänd

ningarna gällde härvidlag med få undantag familjer, vars svårigheter 

härrörde av kriget. Till denna kategori kan den danska kontingenten 

också hänföras. Allt efter som transporterna kom i full gång lättades sti-

pulationerna: dels ifrågakom familjer, som redan tidigare brottats med 

sociala svårigheter, dels gällde det ofta familjer med 1—2 barn, där mo

dern genom att sända bort barnet kunde frigöra sig för förvärvsarbete. 

Och år 1944, då inemot 55 % av alla de ifrågavarande barnen blev 

översända, gjordes det praktiskt taget inte mera någon skillnad mellan 

familjerna: i anslutning till de stora bombardemangen var ordern om 

tvångsevakuering av städerna huvudmotivet. Det är också sannolikt att 

vid denna tidpunkt ovissheten om hur krigsslutet skulle gestalta sig för 

Finlands vidkommande gjorde att man särskilt bland bourgeoisin var 

intresserad av att få barnen i säkerhet. 

Huvudparten av de översända barnen var vid avfärden i åldern 2—12 

år, dvs i ett stadium, då behovet av trygghet är mest utpräglat och då 

fixationen till och det emotionella beroendet av föräldrarna, särskilt mo

dern, ännu är synnerligen starkt. Avskärandet av dessa band och det 

abrupta inramlandet i en vitt främmande miljö har säkerligen — då vi 

håller i minnet den utvecklingsfas barnen befann sig i — i många fall 

förorsakat ett rätt så svårt emotionellt trauma. 

Om också uppgifterna på denna punkt är något vaga, ser det dock ut 

som om ackommodationen i den nya omgivningen efter den första choc

ken på några undantag när skulle ha gått synnerligen bra — säkert till stor 

del tack vare det förståelsefulla och omtänksamma bemötande som kom 

barnen till del i det nya hemmet. De svenska och danska fosterföräld

rarna var utan tvivel upplysta, ansvarsmedvetna och ur social synpunkt 

konstruktivt inställda personer med en i genomsnitt regelbunden livs

föring. De var ofta barnlösa personer i medelåldern eller sådana, vars 

egna barn redan var i det närmaste vuxna; det förekom dock även fall 

där familjen hade en egen barnskara, om också dessa av förståeliga skäl 

ser ut att ha varit i minoritet. (På denna punkt ser det ut att ha rått en 

viss skillnad mellan de svenska och danska hemmen såtillvida, att man 
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i Danmark strävade efter att få barnen utplacerade i hem med egna 

barn.) Ur mentalhygienisk synpunkt har fosterhemmen representerat en 

hög nivå, och vad deras sociala och ekonomiska standard vidkommer 

översteg den troligen något medeltalet i respektive land. Man torde näs

tan kunna säga att barnen hade det för bra: de växte in i en livsföring 

och levnadsstandard som senare skulle bli ouppnåelig för dem. 

En avsevärd del av barnen var, då de reste över, så små att deras 
minnesbilder av de anhöriga var rätt diffusa eller totalt saknades. Kun
skapen i finska — modersmålet för de flesta — avtynade snabbt och ett 
nytt »modersmål» trädde i stället., Trots den goda viljan och ofta stora 
bemödanden från fosterföräldrarnas sida kom kontakten med fäderne
hemmet i många fall att vara ganska svag; härtill bidrog bland annat 
språkförbistringen och de särskilt i Finland rådande exceptionella för
hållandena med den påfrestning de betydde för mödrarna. Man kan väl 
förstå att barnen under dessa förhållanden — särskilt då vistelsen räckte 
i åratal — i hög grad fjärmades från sitt fädernehem. 

Uppmaningen att återvända till Finland ser ut att i emotionellt hän
seende ha haft en mycket varierande innebörd. Det är tydligt att före
komsten av minnesbilder från fädernehemmet, vistelsens längd osv var 
av avgörande betydelse för beroendet av och den emotionella fixationen 
till fosterhemmet, och att härvidlag alla tänkbara övergångar förekom. 
I åtskilliga fall, särskilt då barnen varit mycket små vid översändandet 
och då de praktiskt taget inte hade någon som helst reell uppfattning 
om sina anhöriga, ser separationen ut att ha varit en mycket upprivande 
erfarenhet. I extrema fall hör man berättas om barn som, då avskeds
stunden nalkades, försökte gömma sig eller som under transporten för
sökte rymma tillbaka. Men också för barn i en mera avancerad ålder 
kunde avresan kännas svår; utom avslitandet av rent känslomässiga 
band betydde det ofta ett spolierande av planer som gjorts upp beträf
fande barnens framtid. 

Den tid barnen vistats i främmande land hade de levat i ett relativt 
lugnt samhälle. Vid deras återkomst till Finland (huvudparten sändes år 
1946) var förhållandena där allt annat än stabila. Stora reorganisatoriska 
ekonomiskt politiska åtgärder var under upprullning, inflationen var i 
full gång, det rådde brist till och med på elementära förnödenheter, bo
stadssituationen var dyster. Allt detta återspeglades i den enskildes livs
föring. Det hem till vilket barnet återkom var i många fall torftigt, 
trångt och bristfälligt, detta i desto större måtto som vid urvalet av bar
nen sociala skäl redan primärt i viss mån hade beaktats. Sinnesstämning
en i hemmen — vilken återspeglade den allmänna ovisshet och dysfori 
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som rådde i landet — var nervös och laddad med oro. Skillnaden mel

lan foster- och fädernehemmet var ofta skriande; hos barnen, av vilka 

många var i en ålder då kritik mot föräldrarna lätt uppstår, kunde den

na sänkning av levnadsstandarden ge upphov till förakt och bitterhet 

gentemot fädernehemmet. 

Inom fosterfamiljen hade en stor del av barnen vuxit upp som »enda» 

barn; nu återkom det kanske till en syskonskara, där dess position kom 

att vara mycket mera undanskymd och där det kanske kändes som om 

de yngre syskonen lade. helt och hållet beslag på moderns tid och om

vårdnad. Man kan också förmoda att inställningen inom hemmen gent

emot barnet inte i alla fall var det mest idealiska. Ofta saknade man i 

hemmet insikt om vad miljöskiftet verkligen betydde för barnet och för

ståelse för de svårigheter detta hade att brottas med. Särskilt för barn 

ur finsktalande hem var situationen svår; de kunde ju inte alltid göra 

sig förstådda ens på sitt »eget» språk. I en del fall hade själva familje

strukturen förändrats: det hade kanske dykt upp en styvfar eller styv

mor för vilken barnet betydde endast något oundvikligt ont. Också sysko

nens attityd var inte alltid enbart vänligt sinnad, man kände kanske 

avund mot den som haft tillfälle att njuta av allt det åtråvärda som 

Sverige och Danmark dessa år kunde erbjuda. 

Synnerligen svår var situationen för de barn som till exempel i av

saknad av anhöriga måste placeras på barnhem; man förstår väl att 

motsättningen i förhållande till det förgångna i dessa fall var särskilt på

taglig. 

Men svårigheterna begränsades inte enbart till hemmiljön. Kamrat

kretsen var ny. Även i skolan förekom motigheter, språket ställde hinder 

i vägen, fordringarna var olika. I vissa fall — särskilt då det förelåg en 

intelligens under medelnivån, vid neurosartade tillstånd eller då hand-

havandet av barnet inte i alla hänseenden varit ur psykologisk synpunkt 

det bästa — kunde dessa svårigheter visavi skolgången få en mera all

varsam karaktär, något som vi senare skall återkomma till. 

Väsentligt är att det ser ut att ha funnits fall, då anpassningen till de 

nya förhållandena aldrig blev fullständig, då det inte mera uppstod ett 

helt och emotionellt tillfredsställande förhållande till föräldrarna. Följ

den kunde bli en allmän rotlöshet, en dragning bort från hemmet och 

i vissa fall en benägenhet att alliera sig med mer eller mindre asociala 

element. Eller barnet har framhärdat med en under ytan groende bitter

het, i sina dagdrömmar återvände det till det förgångna och upplevde 

nuet som något övergående ont. 

Detta är i stora drag det skeende som ser ut att stå som bakgrunden 
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för dessa barn. Och för att nu övergå till min undersökning: hur har 

barnens framtid gestaltat sig ur kriminologisk synpunkt. 

Förrän jag går in på några resultat skall jag i korthet presentera det 

material som undersökningen bygger på. 
Mitt material omfattar alla de pojkar, till antalet 1 182, som under 

tiden 1.9.53—31.12.58 i Finland dömts för brott som de begått i åldern 
15—21, till straff varierande fr o m 6 månaders fängelse t o m 4 års 
tukthus, dvs praktiskt taget alla de manliga ungdomar som under ifråga
varande tidsrymd enligt rådande rättskipning ansetts gjort sig skyldiga 
till mer eller mindre graverande brott. Av dessa ungdomar har 214 varit 
sådana som under kriget blivit översända till Sverige och Danmark. 

Uppgifterna som undersökningen grundar sig på härrör ur följande 
källor: 

1) Den av fängelsepsykiatern utförda undersökningen (inklusive den 
i detta sammanhang upptagna subjektiva anamnesen) som utförts i alla 
de ovannämnda fallen. 

2) Svar på frågeformulär som av fängelsepsykiatern i de ifrågavaran
de fallen avsänts till de anhöriga, till respektive skola, till en eller flera 
arbetsgivare samt till någon närstående, men inte anhörig person. 

3) Den (sociologiskt orienterade) personundersökningen som enligt 
lag skall utföras av vissa lokala ungdomsvårdsmyndigheter i alla de fall 
då en person i åldern 15—21 gjort sig skyldig till straffbar handling. 

Alla de uppgifter som på detta sätt insamlats har på sin tid avvägts 
mot varandra och inregistrerats på hålkort. 

Redan inledningsvis vill jag poängtera, att man på grund av det ma
terial som stått mig till buds inte kan dra några slutsatser av olika kri
minella beteendens totala omfång bland våra evakuerade krigsbarn; då 
undersökningen gäller endast dömda individer kan den endast besvara 
frågan i vilken mån frekvensen av de nu ifrågavarande individerna bland 
unga lagöverträdare avviker från det statistiskt förutsedda. Därjämte ger 
materialet dock möjlighet att genom jämförelser — dels med till buds 
stående uppgifter om de övriga ungdomsbrottslingarna, dels med data 
som publicerats över våra krigsbarn i gemen — draga vissa slutsatser an
gående kriminogenesen i dessa fall. 

För korthetens skull använder jag i det följande förtecknen »S» eller 
»D», då jag hänsyftar på individer som i egenskap av »krigsbarn» varit 
evakuerade till Sverige respektive Danmark samt »SD» som ett gemen
samt förtecken för dem alla. 

För att få frekvensberäkningen av dömda individer så tillförlitlig som 
möjligt har det varit nödvändigt att göra vissa ytterligare differentie-
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ringar och begränsningar av materialet. På grund av att stadspojkarna 

bland de översända barnen var primärt överrepresenterade i förhållande 

till landspojkarna har dessa kategorier upptagits skilt. Då också olika fö

delseårsklasser var representerade i varierande grad har jag för den nu 

ifrågavarande kalkylen medtagit endast de under åren 1935—40 födda, 

då antalen översända som blivit födda dessa år representerar i det när

maste samma storleksordning. Ytterligare hänsyftar talen i denna kalkyl 

endast på de till Sverige genom barnförflyttningskommittén översända 

barnen, beroende på att exakta uppgifter om åldersfördelningen etc kan 

erhållas endast visavi denna grupp. 

Jag konstaterar följande: Vid 7 års ålder (den approximativa medel

åldern vid ankomsten till Sverige) levde (enligt den officiella befolk

ningsstatistiken) av alla de pojkar, som föddes i Finland åren 1935—40, 

88,3 %, dvs ca 31500 av 35 681 i städerna födda och ca 164 500 av 

186 360 på landsbygden (inklusive köpingar) födda. Av dessa översän

des genom barnförflyttningskommittén till Sverige: 

av de i städerna födda 7 200 eller 22,9 ± 0,2 %, 

av de på landsbygden födda 7 860 eller 4,8 ± 0,05 %. (Talen beräk

nade på grund av uppgifter erhållna av magister Margit Jalo.) 

Av de till Sverige sända barnen adopterades eller kvarblev enligt en 

överenskommelse om fortsatt uppfostran i respektive hem 5 370 (mot

svarande 11,0 %), ett tal som (då man beaktar de senare till Sverige 

återvända) torde kunna anses som ett minimital för dem som för alltid 

stannade i Sverige. 

Utgående från dessa tal kan man nu beräkna, att av alla pojkar, som 

föddes i Finland åren 1935—40, översändes genom barnförflyttningskom

mittén till Sverige samt återkom till Finland: 

av de i städerna födda 20,4 ± 0,2 %, 
av de på landsbygden födda 4,3 ± 0,05 %. 

Bland de av mig undersökta ungdomsbrottslingarna, som blivit födda 
åren 1935—40, utgör de genom sagda kommitté till Sverige översända 
pojkarna: 

av de i städerna födda 27,3 ± 2,1 %, 

av de på landsbygden födda 11,8 ± 1,3 %. 

Genom att jämföra dessa tal med de närmast ovan anförda kan man 
konstatera en tydlig överrepresentation av S-pojkar bland ungdomsbrotts
lingarna. 

Om vi ytterligare följer med dessa ynglingars senare öden kan man 
konstatera, att bland de ungdomsbrottslingar, som efter första fängelse
straffet dömts för nytt brott före fyllda 21 år, förekommer: 
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bland stadspojkarna 40,5 ± 5,7 % tillhörande SD-gruppen mot en 
anteciperad siffra av 27,3 ± 2,1 % (visserligen beräknat på basen av den 
ovannämnda S-gruppen), samt 

bland landspojkarna 22,6 ± 4,2 % mot respektive 11,8 ± 1,3 %. 

Dessa siffror talar således för att det bland ungdomsbrottslingar tillhö
rande SD-gruppen förekommer avgjort mera recidiv än bland de öv
riga. 

Vad kan nu dessa resultat bero på? 

Teoretiskt sett finns det — enligt vad jag kan se — följande möjlig
heter: 

1) SD-gruppen har redan primärt utgjort en selektion, som under 
alla omständigheter skulle ha reagerat med en kriminalitet överstigande 
det genomsnittliga. 

2) Förflyttningsproceduren i sin helhet med alla dess konsekvenser 
har haft en kriminogen effekt. 

3) Bägge ovannämnda faktorer har inverkat vid sidan av varandra. 

Det är en allmänt känd sak, att det bland de till fängelsestraff dömda 
förekommer en överrepresentation av personer tillhörande låg socio-eko-
nomisk standard. (Detta har naturligtvis ingenting att göra med krimi
nalitetens verkliga fördelning mellan olika sociala skikt.) Också bland 
ungdomsbrottslingar i Finland är detta drag mycket markant. Som ett 
exempel på detta må nämnas att i mitt material fäderna till de inom 
äktenskap födda ungdomsbrottslingarna i 82,5 ± 1,4 % tillhör arbetar
klassen (småbrukarna inberäknade), dvs ett tal som tydligt överstiger det 
väntade. Man kan med andra ord anse att låg socio-ekonomisk standard 
i Finland i och för sig disponerar för en ökad frekvens av sådan krimina
litet som sanktioneras med frihetsberövande. 

I vilken utsträckning kan man nu anse att de evakuerade krigsbarnen 
i detta hänseende utgjorde en selektion? 

Såsom redan i inledningen framgått ingick det, då barntransporterna 
begynte, direkt i stipulationerna att barnen skulle utväljas på grund av 
sociala och ekonomiska svårigheter, men att dessa fordringar i en senare 
fas inte mera vidhölls lika strikt som till en början och att vid översän
dandet faktorer av en helt annan upprinnelse kom att spela in. Det är 
också tydligt att en del av de svårigheter, som på sin tid motiverat över
sändandet, var av temporär natur; jag tänker närmast på de talrika fall 
då huvudorsaken var faderns tjänstgöring vid fronten. Redan utgångs
läget för att kunna uppskatta den socio-ekonomiska position de översän
da barnens familjer innehade var med andra ord synnerligen komplice
rat. Genom krigsslutet och freden uppstod därtill en mängd nya faktorer 
som är ägnade att ytterligare försvåra beräkningen. Man måste nämligen 
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beakta att det genom utrymmandet av Karelen och Porkala uppstod en 

bostadslös befolkning på 450 000 personer, att över 200 000 invånare 

från Nord-Finland var evakuerade till Sverige, att tiotusental hade blivit 

hemlösa vid bombardemangen i sista fasen av kriget etc. Då det därtill 

samtidigt skedde stora sociala och ekonomiska omvälvningar i samhället 

förstår man, att en jämförelse med den dåtida »genomsnittliga standar

den» ter sig synnerligen vansklig. 

De enda uppgifter vi på denna punkt kan gå efter är den av magister 

Margit Jalo uppgjorda statistiken över försörjarens yrke vid tidpunkten 

för avsändandet. Enligt denna statistik — som tyvärr inte är uppdelad i 

förhållande till boningsort — har sammanlagt 72,3 % av barnen kommit 

från familjer, där försörjaren kan hänföras till kategorin arbetare eller 

tjänstepersonal. Yrkesställningen för en grupp familjeförsörjare med åt

minstone ett barn i genomsnittsåldern 8—9 år torde kunna anses som 

jämförelsevis konstant. Om också den officiella statistiken över befolk

ningens yrkesindelning är utdifferentierad på ett rätt så otillfredsställan

de sätt, förefaller det som om denna siffra skulle överstiga motsvarande 

tal både för landsorten och för städerna. Med alla de felkällor och re

servationer ett dylikt påstående innebär vågar jag dock förmoda, att de 

översända barnen under alla omständigheter representerade en socio-eko-

nomisk standard som låg åtminstone något under den genomsnittliga. 

I det följande bygger vi på antagandet att det ovannämnda förmo

dandet — åtminstone vad försörjarens yrkesnivå vidkommer — håller 

streck. Om så är fallet, innebär det att individerna i fråga redan pri

märt var disponerade för en i den officiella statistiken framträdande kri

minalitetsfrekvens som något överstiger medeltalet. Såsom av det ovan 

anförda framgår, finns det inga möjligheter att exakt beräkna hur stark 

denna antagna ökning borde vara. 

Vårt material ger dock vissa möjligheter att utreda huruvida denna 

faktor ensam kan tillskrivas hela den förskjutning mot kriminalitet som 

gruppen ådagalagt. Man kan nämligen påstå, att ifall förflyttningspro

ceduren i sig själv varit betydelselös, är det inte att förmoda att de kri

minella SD-pojkarnas förhållanden i främmande land i något hänseen

de på ett signifikant sätt avvikt från de övriga barnens; inte heller kan 

man vänta sig signifikanta differenser mellan SD-ungdomsbrottslingarna 

och de övriga i några sådana hänseenden som icke eo ipso kan anses vara 

sammanknippade med förflyttningen. 

Teoretiskt sett måste man räkna med möjligheten att det redan i fos

terhemmet har förekommit kriminogena faktorer; det är ju självfallet 

att då det rörde sig om flera tiotusental hem har det oundvikligen före

kommit hem med synnerligen varierande interiörer. Tyvärr var utgångs-
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läget vid min undersökning sådant, att dylika faktorer inte låter sig ut-

analyseras. Den bild man vid en psykiatrisk konsultation av dessa krimi

nella SD-ynglingar får ger dock — i analogi med vad jag i inledningen 

anfört — vid handen att deras vistelse i fosterhemmet — åtminstone för 

ett överväldigande flertal — varit synnerligen harmonisk, och att såsom 

den enda negativa faktorn eventuellt kan anföras att de haft en må

hända alltför omhuldad existens. Det finns dock en möjlighet att i viss 

mån belysa själva vistelsens betydelse. Magister Jalo har nämligen räknat 

ut hur länge barnen genomsnittligen bodde hos sina fosterföräldrar i Sve

rige. Av de återsända dröjde enligt hennes statistik 42,4 ± 0,2 °/c sam

manlagt över 2 år i Sverige. Motsvarande siffra är för de kriminellas 

vidkommande 49,4 ± 3,6 %. Det ser med andra ord ut som om en för

längd vistelse i främmande land — något som kan anses stå i korrelation 

till fjärmandet från fädernehemmet — skulle kunna tillskrivas en viss 

kriminogen inverkan. Resultatet är dock inte fullkomligt entydigt. Man 

måste nämligen å ena sidan räkna med att de individer, vilkas vistelse 

kom att bli lång, synbarligen representerade en i genomsnitt sämre socio-

ekonomisk standard än de övriga (dessa faktorer skulle enligt stipulatio-

nerna beaktas vid hemsändandet) ; å andra sidan är det att förmoda, at t 

i de fall då det redan i fosterhemmet förekommit anpassningssvårighe

ter, detta har tenderat mot en förkortad vistelsetid. 

Jag övergår nu till den andra frågan, alltså huruvida man visavi lev

nadsförloppet för övrigt kan uppvisa signifikanta differenser mellan ung

domsbrottslingar tillhörande SD-gruppen och de övriga. Majoriteten av 

SD-gruppen var vid återkomsten i en ålder av 7—14 år, dvs den kritiska 

reackommodationsfasen inföll för de flesta under skolåldern. Det ligger 

med andra ord i sakens natur, att data kring skolan och motsvarande 

levnadsfas i detta fall äger ett särskilt intresse. 

Man kan bland annat konstatera följande. 

Kvarstannande på klassen i folkskolan förekommer: 

bland stadspojkarna tillhörande SD-ungdomsbrottslingarna i 63,4 ± 

4,2 %, bland de övriga 53,8 ± 3,2 % av fallen, 

bland landspojkarna tillhörande SD-gruppen i 53,5 ± 5,3 %, bland de 

övriga i 46,7 ± 3,2 % av fallen. 

Avbruten skolgång på folkskolestadiet (likväl utan slutbetyg från något 

högre läroverk) förekommer: 

bland stadspojkarna tillhörande SD-gruppen i 51,2 ± 4,4 % mot 

34,7 ± 3,1 % bland de övriga och 

bland landspojkarna tillhörande SD-gruppen i 54,6 ± 5,4 % mot 

43,0 ± 2,5 % bland de övriga. 

Det ser dock ut som om verkningarna av det SD-pojkarna genomgått 
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inte skulle ha inskränkt sig blott till sämre framsteg i skolan. Vi finner 

nämligen vidare: 

Nedsatt vitsord i uppförande i folkskolan förekommer: 

bland stadspojkarna tillhörande SD-gruppen i 58,1 ± 4,3 % av fallen 

mot 47,4 ± 3,2 % hos de övriga samt 

bland landspojkarna tillhörande SD-gruppen i 53,5 ± 5,4 % av fallen 

mot 38,4 ± 2,3 % hos de övriga. 

Det må nämnas att ifrågavarande vitsord i Finland sänks endast då 

det föreligger någon graverande förseelse, t ex skolfusk, stöld, uppträ

dande i berusat tillstånd i skolan, grovt ofog, etc. 

Då vi betraktar de uppgifter vi har om dessa ungdomsbrottslingars 

beteende i allmänhet kan vi konstatera följande: 

Erfarenhet av alkohol under 16 år förekommer i SD-grupperna i en 

högre procent än bland de övriga; differenserna är dock för små för att 

vara statistiskt signifikanta. 

Tobaksrökning före 16 års ålder — en företeelse som bland annat är 

förbjuden i folkskolan — har förekommit: 

hos stadspojkarna tillhörande SD-gruppen i 76,4 ± 4,5 % av fallen 

mot 60,3 ± 3,3 % hos de övriga samt 

hos landspojkarna tillhörande SD-gruppen i 76,0 ± 6,2 % av fallen 

mot 56,8 ± 2,6 % hos de övriga. 

Snatterierna i åldern 7,0—16,0 har enligt uppgift förekommit bland 

stadspojkarna tillhörande SD-gruppen i 69,2 ± 4,0 % av fallen mot 

53,0 ± 3,4 % bland de övriga samt 

bland landspojkarna tillhörande SD-gruppen i 52,3 ± 5,4 % av fallen 

mot 39,1 ± 2,4 % bland de övriga. 

Vidare kan man konstatera att internerade i uppfostringsanstalt har 

varit: 

av stadspojkarna tillhörande SD-gruppen 47,0 ± 4,3 % mot 28,1 ± 

2,6 % av de övriga samt 

av landspojkarna tillhörande SD-gruppen 30,3 ± 4,9 % mot 15,6 ± 

1,4 % av de övriga. 

I analogi med dessa resultat kan ytterligare nämnas att bland ungdoms

brottslingarna SD-gruppens andel ser ut att vara desto större ju yngre in

dividerna varit då de dömts till sitt första fängelsestraff, vilket framgår 

av följande tabell (vilken gäller åren 1935—40 födda): 
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Såsom av det ovan sagda framgår har SD-gruppens svårigheter inte 
begränsats till det prestationsmässiga planet — något som man a priori 
hade att vänta — utan det ser ut att ytterligare ha uppstått betydande 
sociala anpassningsstörningar, framför allt kan man skönja en tydlig dis
position mot beteenden med anormativt inslag. Mot denna bakgrund ter 
sig också den senare uppkomna kriminaliseringen som en adekvat på
följd inom en lång utvecklingsprocedur. 

Teoretiskt sett kunde man tänka sig att denna differens mellan SD-
gruppen och de övriga eventuellt inte skulle härleda sig ur själva för
flyttningsproceduren, utan att barnen i fråga efter sin återkomst råkat i 
en miljö som till sin struktur avvikit i en ännu ogynnsammare riktning 
från den miljö, i vilken de övriga ungdomsbrottslingarna vuxit upp. 

För att utröna detta har jag undersökt förekomsten av brister inom fa
miljestrukturen för respektive grupp. För att få en helhetsbild av situa
tionen har jag sammanräknat följande kategorier: barn till ensamma 
mödrar eller till föräldrar, av vilka åtminstone den ena dött före det bar
net fyllt 16 år, samt barn till frånskilda; ytterligare har jag inberäknat dem 
som — utan att något av de ovannämnda alternativen förelegat — har 
vuxit upp på barnhem (uppfostringsanstalt har ej beaktats). Det visar 
sig nu att hemförhållanden, som på det ovan beskrivna sättet är brist
fälliga, förekommer i de ovannämnda grupperna i ett procenttal varie
rande från 63 till 66 utan signifikanta skillnader. I jämförelse med det 
normala är detta tal utan tvivel förhöjt, något som jag dock inte här när
mare skall gå in på att bevisa. Resultatet talar således för att det, åt
minstone om vi tar de ovannämnda bristerna inom familjen till mått
stock på de miljöförhållanden i vilka barnen levat, inte förekommer någ
ra väsentliga differenser grupperna emellan, ett resultat som ytterligare 
talar för att man, då man söker en förklaring till de symtom på social 
missanpassning som SD-gruppen uppvisat i skolåldern, måste hänvisa till 
själva förflyttningsproceduren som sådan. Å andra sidan kan man inte 
neka till att det ser ut som om bristfälligheter inom familjestrukturen 
både för gruppen SD och de övriga skulle ha varit en synnerligen viktig 
disponerande faktor för kriminalitetens uppkomst; vidare torde man 
kunna säga att de uppkomna missanpassningsymtomens utmynnande 
i kriminalitet huvudsakligen har begränsats till de fall, då ogynnsamma 
hemförhållanden ytterligare har medverkat. 

Av allt det ovansagda kan man nu enligt min uppfattning dra följan
de slutsatser: 

1) Det förekommer en överrepresentation av den påvisade krimina
liteten bland SD-pojkarna; stegringen är dock tämligen moderat. 

2) Denna överrepresentation kan hänföras delvis till att gruppen re-
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dan a priori utgjorde en selektion — t ex i fråga om sin socio-ekonomiska 

bakgrund — delvis till själva förflyttningsproceduren med alla dess kon

sekvenser. 

3) En förlängd vistelse i främmande land står i svag positiv korrela

tion till kriminalitetsfrekvensen, ett resultat som dock inte låter sig en

tydigt tolkas. 

4) O m också den eventuella inverkan av vistelsen i utlandet inte har 

kunnat undersökas, ser det ut som om utslagsgivande för kriminogenesen 

skulle ha varit de reackommodationssvårigheter som uppstått efter åter

komsten till hemlandet. 

5) Reackommodationsstörningarnas betydelse för kriminaliseringen il

lustreras bäst av att det bland ungdomsbrottslingarnas tillhörande SD-

gruppen i skolåldern (dvs åren närmast efter återkomsten) har förekom

mit ett tydligt förhöjt antal symtom på social missanpassning eller på 

beteendedispositioner med anormativt inslag. Den mest plausibla förkla

ringen är härvid att de uppstått som en reaktion gentemot själva för

flyttningsproceduren. 

6) Bland ungdomsbrottslingar tillhörande såväl SD-gruppen som de 

övriga förekommer det ett synnerligen högt antal fall med bristfälliga 

hemförhållanden (närmast med hänseende till familjestrukturen), ett 

faktum som talar för att denna grupp av faktorer har haft en väsentligen 

disponerande inverkan på kriminaliteten i bägge grupperna. 

7) Sakförhållandet at t förhållandena inom hemmet för ungdoms

brottslingar tillhörande SD-gruppen och de övriga inte företer signifi

kanta differenser, talar dock för att den kriminalitetsökning som SD-

gruppen uppvisar inte enbart kan tillskrivas dessa miljöförhållanden utan 

måste ytterligare anses vara härledda ur förflyttningsproceduren samt 

alla dess konsekvenser. 

Ur kriminologisk synpunkt är de ovannämnda resultaten såtillvida av 

intresse, att det ser ut som om tyngdpunkten visavi kriminogenesen för 

SD-gruppens vidkommande inte skulle ha legat i det t rauma barnen 

åsamkats vid överflyttningen till främmande land, utan att utslagsgivan

de har varit vad som skedde med dem i anslutning till och efter återkoms

ten, dvs i en ur t ex psykoanalytisk synpunkt rätt så avancerad ålder. 

För att återkomma till det jag i min inledning anförde om de tvivel 

som uttalats angående frågan, huruvida en dylik evakuering av minder

åriga rent teoretiskt sett ånyo kunde komma i fråga, ser det ut som om de 

negativa följdverkningarna — om också deras existens inte kan bortreso

neras — trots allt skulle ha förblivit överraskande lindriga. Att väga dessa 

negativa följder mot den hygieniska, ekonomiska och politiska nytta åt

gärden fört med sig faller dock utom ramen för denna framställning. 
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Information från Statens Ungdomsråd 

Broslagning mellan staten och de frivilliga orga
nisationerna — i ungdomens intresse. Statens 
ungdomsråd och Sociala Meddelanden har mötts 
i initiativet till en kontakt med varandra. I detta 
nummer av tidskriften inleds ett fortlöpande sam
arbete på så sätt att visst utrymme av tidskriften 
disponeras för meddelanden från ungdomsrådet 
och information om dess arbete. Sekreteraren i 
ungdomsrådet, förste kanslisekreterare Bertil Bag-
ger-Sjöbäck jämte ett redaktionsutskott, bestående 
av fil mag Erland Johansson och fil mag Harry 
östlund, redigerar detta publikationsmaterial. 

Den 19 november 1959 hölls i riksdagshuset en konferens under ordförandeskap 
av statsminister Erlander angående samhället, ungdomen och de frivilliga or
ganisationerna. Regeringen var dessutom företrädd av justitieministern, social
ministern, ecklesiastikministern och inrikesministern samt statsråden af Geijer-
stam, Lindeli och Lindström. Deltagare var i övrigt företrädare för berörda 
departement och myndigheter samt för ett stort antal föreningar och organisa
tioner med verksamhet mer eller mindre direkt bland ungdom. 

Vid denna konferens meddelades från regeringen, 
»att den önskar organisera ett samordnings- och kontaktorgan med represen

tanter för staten och en så vid krets som möjligt av våra folkrörelser». 
Uppgifterna för detta organ angavs bli 
»att ta emot uppdrag, överväga, förmedla och självt ta initiativ till stimule

rande åtgärder över de olika organisationerna för att om möjligt nå all ung
dom i ett förebyggande arbete och söka medverka till en återanpassning av ung
dom, som haft svårt att finna sig till rätta inom de av samhället uppställda 
normerna för samlevnaden. Centralt blir man i tillfälle att diskutera med de 
statliga myndigheterna om skilda propåer och till regeringen kan kontakten tas 
med en av dess ledamöter med särskild uppgift att där koordinera åtgärderna 
i ungdomsvårdsfrågor.» 

Den 20 november 1959 bemyndigade Kungl Maj:t socialministern att vidta 
erforderliga åtgärder för att ett samordnings- och kontaktorgan skulle komma 
till stånd i enlighet med regeringsuttalandet i konseljbeslutet att, 

»Kungl. Maj:t finner erforderligt, att ett organ inrättas för att samordna och 
stimulera de frivilliga organisationernas arbete bland ungdom och för ungdoms 
fostran samt för att främja samverkan med motsvarande verksamhet från de 
berörda myndigheternas sida ävensom med hem och skola». 

Med stöd av bemyndigandet utsåg socialministern den 30 december ledamöter 
och suppleanter i det organ, som sedan vid sitt första sammanträde antog nam
net statens ungdomsråd. 

Vissa missförstånd har vållats av förhållandet att detta organ antagit samma 
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namn som det centrala samordningsorgan, bestående av ordförande och ytter
ligare sex ledamöter jämte ett mindre kansli, som föreslogs i det den 10 novem
ber 1959 framlagda betänkandet »Ungdomsbrottslighet» (SOU 1959: 37). Det 
häri föreslagna (numerärt mindre) organet avsågs få delvis helt andra arbets
uppgifter, bl a mer direkt inriktade på ungdomsbrottslighetens bekämpande, än 
det mer omfattande samarbetsorgan med vid förankring i organisations-Sverige 
som inrättades vid årsskiftet 1959—60. 

De allmänna riktlinjerna för arbetet inom statens ungdomsråd framgår av 
ovanstående komprimerade historik. Rådet är först och främst ett samordnings-
och kontaktorgan i ungdomsfrågor. Det består för närvarande av 18 ledamöter 
och lika många suppleanter. (Då i ungdomsrådets praktiska arbete ingen åt
skillnad görs mellan ledamöter och suppleanter, har i den förteckning över 
rådets sammansättning som avslutar denna artikel inte angivits om vederböran
de är ledamot eller suppleant; samtliga kan sägas betraktas som medlemmar av 
ungdomsrådet.) Socialministern har bemyndigande komplettera rådet med ytter
ligare fyra medlemmar, två ledamöter och två suppleanter, något som i syfte 
att bredda rådets förankring i samhället kan tänkas bli aktuellt i framtiden. 
Inom ungdomsrådet finns ett arbetsutskott med tio ledamöter, av vilka sex — 
företrädande olika organisationer eller grupper av organisationer — har per
sonliga suppleanter. Regeringens kontaktman med ungdomsrådet är statsrådet af 
Geijerstam, som äger närvara vid sammanträde med rådet och arbetsutskottet 
och då fungerar som ordförande. Sekreterare i rådet är förste kanslisekretera
ren i socialdepartementet Bertil Bagger-Sjöbäck och biträdande sekreterare in
struktören hos Svenska Missionsförbundets ungdom Margareta Järnåker. 

Medlemmar av statens ungdomsråd1 

Riksdagsman Georg Pettersson, ordf, AU 
Riksdagsman Gunnar Helén, v ordf, AU 
Undervisningsrådet Ragnar Lund (skolöverstyrel

sen), AU 
Konsulent Lars Gråby (skolöverstyrelsen) 
Byråchefen Göta Rosén (socialstyrelsen), AU 
Byrådirektören Brita Hasselrot (socialstyrelsen) 
överläkaren Hans Curman (Stockholms stads 

psykiska barna- och ungdomsvård) 
Kriminalkommissarien Ivan Mårtensson 
Fil mag Erland Johansson, AU 

Herr Karl-Erik Hellberg 

Utsedd enligt förslag av 

Metodistkyrkans ungdoms
förbund, Svenska Baptister
nas ungdomsförbund, Örebro 
Missionsförenings ungdom, 
Svenska Alliansmissionens 
ungdom, Svenska Missions
förbundets ungdom, Fräls
ningsarmén, De Ungas för
bund. 
D:o. 

1 Beteckningen AU avser ledamot i arbetsutskottet och sAU suppleant i arbetsutskottet. 

310 



Rektor Ebbe Arvidsson, sAU 

Generalsekreterare Fredrik Franklin 
Fil mag Harry östlund, AU 

Folkhögskollärare Karl-Herman Tapper 
Borgmästare Erik Bendz 
Fru Rosa Hellström-Olsson 
Civilekonom Stina Engström 

Pol mag Turid Ström-Eliasson, sAU 
Direktor Ingmar Ström, AU 
Barnavårdsombudet Ingrid Andersson 
Förbundssekreterare Alvar Lindqvist, sAU 
Riksinstruktör Ernst Lind 
Studierektor Karl Högemark, sAU 

Studierektor Hugo Heffler 
Rikskonsulent Roland Mattsson, AU 
Överste Torsten Wiklund 
Borgarrådet Folke Kyling 
Ungdomsintendent Christer Uggla, sAU 
Förbundsordförande Kurt Ward, AU 

Förbundssekreterare Ingrid Segerström 

Förbundssekreterare Olof Kihlstedt, sAU 
Fru Inga Sandehult 
Fru Margret Nilsson 

Landstingsman Nils J Wedin 

Förbundsordförande Ingrid Andrén, AU 
Socionom Ola Ullsten 

Utsedd enligt förslag av 
Svenska Kyrkans diakoni
styrelse m fl 
KFUM 

Centralförbundet för nykter
hetsundervisning, Svenska 
nykterhetsfrämjandet, 
IOGT, Nationaltemplaror-
den, Sveriges godtemplares 
ungdomsförbund, Nykter
hetsorganisationen Verdandi, 
SSUH, Sveriges nykterhets
sällskaps representantförsam
ling. 
D:o. 

Målsmännens riksförbund 
D:o. 
Kooperativa Kvinnogilles-
förbundet, Sveriges husmo
dersföreningars riksförbund, 
Yrkeskvinnornas samarbets-
förbund. 
D:o. 

Svenska scoutrådet 
Sveriges flickscoutråd 
Unga Örnars riksförbund 
D:o. 
Samverkande Bildningsför
bunden 
D:o. 

Sveriges riksidrottsförbund 
D:o. 
Skid- och friluftsfrämjandet 
D:o. 

Sveriges socialdemokratiska 
ungdomsförbund 
Sveriges socialdemokratiska 
kvinnoförbund 
Högerns ungdomsförbund 
Högerns kvinnoförbund 
Svenska landsbygdens kvin
noförbund 

Svenska landsbygdens ung
domsförbund 
Folkpartiets kvinnoförbund 
Folkpartiets ungdomsförbund 
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Ungdomsfrågor i Europarådet 

AV FÖRSTE KANSLISEKRETERARE BERTIL BAGGER-SjÖBÄCK 

Inom Europarådet har man tidigare behandlat ungdomsfrågor tämligen 

sporadiskt. Ett antal konferenser utan större inbördes sammanhang an

ordnades under 1950-talet, vilka dock knappast kan sägas ha gett några 

mera konkreta resultat. 

Med hänsyn till ungdomsfrågornas alltmer ökade betydelse i de euro

peiska länderna beslöt Europarådets kulturexpertkommitté år 1958 att 

det i början av år 1960 skulle anordnas en konferens om ungdomsfrågor, 

omfattande samtliga femton medlemsstater1 jämte Spanien (i egenskap 

av ansluten till Europeiska kulturkonventionen), med huvudsyfte att ta 

ställning till upprät tande av ett permanent underutskott för ungdoms

frågor till kulturexpertkommittén samt att förbereda dess verksamhets

program. Denna konferens hölls i Paris i mitten av mars i år. Härvid 

meddelades, att Europarådets generalsekretariat (kultursektionen) för

stärkts med en sekreterare för ungdomsfrågor. 

Den franske delegaten som fungerade som konferensens ordförande 

angav de två huvudmålen för förhandlingarna, vilka han ansåg vara: 

1. att dra upp riktlinjerna för ett samarbete på det kulturella området 

inom Europarådets ram för att bidra till att lösa de stora problem som 

dagens ungdom står inför, detta främst genom informationsverksamhet 

samt genom expertmöten och seminarier för att studera särskilda del

frågor ; 

2. att finna former för att göra ungdomen förtrogen med uppgiften att 

bygga upp ett enat Europa, detta främst genom studier av europeiska 

ekonomiska, sociala och politiska problem samt genom förbättrade kun

skaper om europeiska institutioner. 

Han konstaterade vidare att detta betydde att man måste föreslå dels 

ett program, dels hur ett sådant skall förverkligas. Härvid aktualiserades 

frågan om upprättande av ett permanent och effektivt samordningsorgan 

med vägledande funktioner. 

Efter diskussion om olika delfrågor, som det vore angeläget att ta upp 

1 Belgien, Danmark, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Grekland, Irland, Island, 
Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Turkiet och 
Österrike. 
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till behandling under de närmaste årens arbete, enades man om att ge 

följande fem frågor prioritet: 

1. Ungdomsledarutbildning. 

2. Verksamhet för den icke-organiserade ungdomen. 

3. Missanpassad ungdom. 

4. Åtgärder för att underlätta ungdomsutbyte de europeiska länderna 

emellan. 

5. Information för ungdom om europeiska förhållanden. 

Frågorna nummer fyra och fem ansåg man kunna lösas, åtminstone 

tills vidare, genom utväxling av informationsmaterial länderna emellan. 

Härför är generalsekretariatets »ungdomssekreterare» ansvarig. 

För behandling av fråga nummer ett beslöt man anordna fyra olika 

seminarier: 

a) Ett anordnat av franska regeringen och avseende utbildning av ledare 

för ungdomsläger. Detta hölls under tiden 28 november—3 december 

i år i Marly-Le-Roi, vid Institut National d'Education Populaire. 

b) Ett anordnat av västtyska regeringen och avseende utbildning av le

dare för ungdomsgårdar. Detta avses att hållas under tiden 24—29 april 

1961, sannolikt i Remscheid. 

c) Ett anordnat av franska regeringen och avseende dels utbildning av 

specialledare i ungdomsorganisationer, dels utbildning av ungdomsledare 

i underutvecklade länder. Detta avses att hållas någon gång under hös

ten 1961. 

d) Ett anordnat av brittiska regeringen i syfte att med andra länders re

geringsexperter diskutera de erfarenheter man fått i Storbritannien av 

den 10—11 månaders utbildning av heltidsanställda ungdomsledare, som 

i väsentligt utökad skala skall börja den 1 januari 1961 (detta i enlighet 

med förslag i den s k lady Albemarle-kommitténs betänkande »The 

Youth Services in England and Wales»). Seminariet avses att hållas nå

gon gång på våren 1962. 

Ett seminarium för behandling av frågan nummer två (verksamhet för 

den icke-organiserade ungdomen) skall anordnas av italienska regeringen 

någon gång under hösten 1962. 

Slutligen skall nederländska regeringen stå för ett seminarium för stu

dium av fråga nummer tre (missanpassad ungdom) någon gång under 

våren 1961, sannolikt förlagt till Rotterdam. 

Vid Pariskonferensen beslöts vidare att upprätta en samordningskom

mitté för ungdomsfrågor med uppgift dels att förbereda nästföljande 
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Europarådskonferens för regeringsexperter i ungdomsfrågor, vilken skall 

hållas i Bryssel i slutet av mars 1961, dels att leda generalsekretariatets 

arbete angående ungdomsfrågor fram till denna konferens, bl a vad gäl

ler uppläggningen av de beslutade seminarierna. Till medlemmar i den

na kommitté valdes Belgien, Frankrike, Italien och Sverige. Dessutom in

går i kommittén de två vid Pariskonferensen närvarande representanter

na för kulturexpertkommittén (företrädande Nederländerna och Storbri

tannien). 

Samordningskommittén sammanträdde i Paris i mitten av september 

i år. Bland de frågor man då beslöt ta upp på dagordningen för Bryssel

konferensen må följande nämnas: 

1. Frågan om inrättande av ett system med kontaktmän i ungdomsfrågor 

hos Europarådets medlemsstater. Dessa, som man tänkt sig vara exem

pelvis för ungdomsfrågor ansvariga departementstjänstemän, avses få till 

uppgift att förse generalsekretariatet med erforderliga informationer rö

rande förhållandena på detta område i sina respektive länder samt att 

svara för att det material generalsekretariatet distribuerar i ungdomsfrå

gor kommer till berörda myndigheter och organisationer. 

2. Frågan om samarbete med internationella ungdomsorganisationer (av 

typen World Assembly of Youth). 

3. Åtgärder för att underlätta ett intereuropeiskt ungdomsutbyte. 

4. Frågan om inrättande av ett europeiskt ungdomscentrum, vars två hu

vuduppgifter skulle vara att samordna medlemsregeringarnas ungdoms

arbete och att tillhandahålla de frivilliga ungdomsorganisationerna tek

niskt bistånd. 

5. Tekniskt bistånd, främst i form av ungdomsledarutbildning, för de 

underutvecklade länderna. I diskussionen härom inom samordningskom

mittén stod särskilt de nya staterna i Afrika i centrum. Det framhölls, 

att man i dessa hade ett mycket stort behov av sådant bistånd samt att 

särskilt experter från de skandinaviska länderna skulle kunna göra effek

tiva insatser. 

Avslutningsvis kan summeras, att Europarådets arbete på ungdoms-

området idag har tagit formen av en årlig konferens i ungdomsfrågor 

för regeringsexperter från samtliga medlemsstater (jämte Spanien) samt 

anordnande av ett antal expertmöten och seminarier i olika delfrågor. 

Vidare utvidgning av rådets arbete på ungdomsområdet skall diskuteras 

på Brysselkonferensen nästa år. Naturligtvis äger härvid ett intimt sam

arbete rum med de verksamheter inom UNESCO och Internationella 

arbetsorganisationen, som berör ungdomen och dess problem i dagens — 

och morgondagens — värld. 
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Ca 20 miljoner anslår staten till verksamhet 
bland och för ungdom 

AV FÖRSTE KANSLISEKRETERARE BERTIL BAGGER-SJÖBÄCK 

Denna redovisning av anslag på statsbudgeten till verksamheten bland och för 
ungdom upptar poster på fjärde, femte, åttonde, nionde och tionde huvudtit
larna.1 Bland dessa anslagsposter finns dels sådana som direkt och helt går till 
ungdomsverksamhet, dels sådana som indirekt och helt eller delvis går till så
dan verksamhet. I redovisningen medtas båda kategorierna med angivande av 
till vilken kategori anslaget i fråga hör. Av anslag som inte helt går till ung
domsverksamhet har, där så varit möjligt, angetts hur stor del av anslaget som 
beräknats för sådan verksamhet. De redovisade anslagsbeloppen hänför sig till 
de i statsverkspropositionen till 1960 års riksdag föreslagna anslagen för bud
getåret 1960/61. Inom parentes anges förändring från budgetåret 1959/60. 

POSTER PÅ FJÄRDE HUVUDTITELN (FÖRSVARSDEPARTEMENTET) 

Direkt till soldathemsverksamhet, 180 000 kronor ( + 1500), reservationsan

slag. 
F n är ca 40 soldat- och örlogshem i verksamhet, som tillsammans årligen 

räknar med över en miljon besök. 

Direkt till fritidsundervisning för värnpliktiga m m, 320 000 kronor ( + 50 000), 
reservationsanslag. 

Förutom till fritidsundervisning för värnpliktiga används anslaget till lån och 
bidrag till värnpliktiga i brådskande fall, kostnader för elevbibliotek vid vissa 
av krigsmaktens bibliotek samt inredning av fritidslokaler och andra personal
vårdande åtgärder. 

POSTER PÅ FEMTE HUVUDTITELN (SOCIALDEPARTEMENTET) 

Trots att den inte ingår i själva statsbudgeten bör här den s k allmänna arvs
fonden redovisas. 

Anslag ur arvsfonden, som förvaltas av statskontoret, beviljas av Kungl Maj:t 
efter beredning i socialdepartementet. 

Till fonden inflöt budgetåret 1958/59 5,1 miljoner kronor i arvsmedel. Enligt 
fondbestämmelserna tillfördes 1/3 härav fonden, medan 3,4 miljoner kronor av
satts för utdelning under budgetåret 1959/60. Tillsammans med ränteavkastning 
och från föregående budgetår reserverat belopp står ett belopp av ca 6,5 mil
joner kronor till förfogande för utdelning under budgetåret 1959/60. 
Under budgetåret 1958/59 utdelades 3,5 miljoner kronor ur arvsfonden (mot 
3,1 miljoner för 1957/58 och 2,6 för 1956/57). Anslagsbeloppen fördelade sig 
1958/59 på följande ändamål (i 1 000-tal kronor): 
1 Fjärde huvudtiteln rör försvarsdepartementet, femte socialdepartementet, åttonde 
ecklesiastikdepartementet, nionde jordbruksdepartementet och tionde handelsdeparte
mentet. 
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Anstalter för halvöppen barnavård 877 
Barnkolonier 435 
Ungdomslokaler m m 1 940 
Studier och yrkesutbildning 56 
Invalidfordon 183 

Summa 3 491 

Såsom framgår av tablån har bidragen till ungdomslokaler tagit i anspråk när
mare 2/3 av de utdelade medlen. Bidrag har beviljats till 70 ungdomsgårdar och 
44 scoutstugor. 47 invalidiserade ungdomar har tilldelats bidrag till motorfor
don, som regel specialutrustade personbilar. 

POSTER PÅ ÅTTONDE HUVUDTITELN (ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET) 

Indirekt som bidrag till studieförbund, 2 545 000 kronor ( + 200 000). 

Anslaget avser bidrag till studieförbunden för organisations- och administra
tionskostnader. 

Att detta anslag medtas som indirekt eller delvis avseende ungdomsverksamhet 
motiveras av att antalet verksamma ungdomar inom studieförbundens studie-
och hobbyarbete är inte helt obetydligt. Som exempel kan nämnas att under 
verksamhetsåret 1958/59 av ABF:s 290 000 studiecirkeldeltagare var 77 000, 
eller 26,5 procent, ungdomar under 18 år. 

Indirekt som bidrag till studiecirkelverksamhet, 11 000 000 kronor ( + 2 000 000), 
förslagsanslag. 
Angående motivet för att medta detta anslag se vad som anförts ovan. 

Statsbidrag till studiecirkelverksamhet utgår enligt följande grunder: 
a) för allmän studiecirkel med högst hälften av kostnaden för handledararvode 
och studiematériel, dock med högst 7 kronor 50 öre för studietimme; 
b) för ungdomscirkel med högst tre fjärdedelar av kostnaden för handledarar
vode och studiematériel, dock med högst 11 kronor för studietimme. 

Alltsedan budgetåret 1952/53 har statsbidraget dessutom varit begränsat till 
sammanlagt högst 300 kronor för studiecirkel och budgetår. Som villkor för 
statsbidrag gäller — om skolöverstyrelsen inte medger undantag — att studie
tiden skall utgöra minst 20 studietimmar fördelade på minst 10 sammankomster 
och att antalet deltagare i varje sammankomst skall utgöra minst 5. 

Indirekt som bidrag till verksamheten vid hemgårdar, 300 000 kronor 
( + 100 000). 

Av anslaget är (högst) 36 000 kronor avsett som bidrag till bestridande av ad
ministrationskostnaderna för riksförbundet Sveriges hemgårdar. Återstoden av
ser bidrag till verksamheten vid hemgårdarna. 

Hemgårdarnas antal är nu 50. Vissa uppgifter rörande verksamheten finns för 
kalenderåret 1958. Då hade 40 gårdar i 3 841 kontinuerligt arbetande grupper 
ca 59 630 deltagare. Av grupperna arbetade 612 med 13 241 deltagare bland 
barn upp till 11 år. 1 795 grupper med 24 632 deltagare hade som deltagare 
ungdom i åldern 12—24 år. Utöver gruppverksamheten registrerades på går
darna 502 010 besök i öppen verksamhet organiserad för ungdomsgrupper. 
Direkt till utbildning av ungdomsledare, 1353 000 ( + 400 000), reservations
anslag. 
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Anslaget föreslås fördelat på följande sätt: 
1 Bidrag till regionala och centrala kurser för ungdomsledare 1 285 000 
2 Till skolöverstyrelsens disposition för anordnande av kurser för ung

domsledare 18 000 
3 Till skolöverstyrelsens disposition för anordnande av försökskurser för 

ungdomsledare 50 000 
Summa kronor 1 353 000 

De statsunderstödda ungdomsledarkursernas omfattning under de tre senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning: 

1956/57 1957/58 1958/59 
Antal kurser 274 522 673 
Deltagarantal 7 399 14 210 17 908 
Antal deltagardagar 24 481 46 553 57 110 

En av skolöverstyrelsens planeringskommitté för de stora ungdomskullarna hös
ten 1958 utförd enkät till samtliga ungdomsorganisationer visar, att antalet ung
domsledare år 1957 var 149 440. För år 1959 räknade organisationerna med ett 
behov av 172 000 ledare. I den kommunalt organiserade fritidsverksamheten ar
betade år 1955 dessutom drygt 2 100 ledare. Med hänsyn till att ledarna enligt 
uppgifter från organisationerna i allmänhet inte stannar i tjänst mer än 4—5 
år, föreligger för ungdomsorganisationerna ett rekryteringsbehov av cirka 34 000 
ledare per år. 

Statsbidrag till ungdomsledarkurser kan utgå till riksorganisation med minst 
3 000 medlemmar eller till samarbetande organisationer, som tillsammans har 
minst detta medlemsantal. 

Statsbidraget kan utgå för anordnande av dels ungdomsledarkurs, omfattande 
minst 2 och högst 5 dagar med deltagare från viss landsdel (regional kurs), dels 
ungdomsledarkurs, omfattande minst 6 och högst 12 dagar med deltagare från 
hela landet (central kurs). Härvid kan statsbidrag utgå med 10 kronor för varje 
kursdeltagare och dag. Dessutom kan bidrag utgå till kostnaderna för deltagar
nas resor från hemorten till kursorten och åter enligt billigaste färdsätt; dessa 
belopp är dock maximerade till i medeltal för varje deltagare i regional kurs 
på ort inom Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
20 kronor och på ort inom annat län 15 kronor samt för varje deltagare i central 
kurs 75 kronor. 

Direkt till bidrag till ungdomens fritidsverksamhet, 3 400 000 kronor 
( + 400 000), förslagsanslag. 

Statsbidrag utgår för anordnande av fritidsgrupp dels med högst hälften av kost
nader för handledning och materiel, dock med högst 4 kronor 50 öre per med
lem, dels med 2 kronor per medlem för lokalkostnad och därmed jämförlig ut
gift. Gruppen skall bestå av lägst 5 och högst 25 medlemmar; dess verksamhet 
skall omfatta minst 20 timmar, fördelade på minst 10 sammankomster. Som 
villkor för statsbidraget gäller vidare, att var och en som fyllt 12 men inte 25 
år får bli medlem av fritidsgruppen i fråga. Statsbidraget utgår till studieför
bund eller kommun, som åtagit sig att vara huvudman för fritidsverksamheten. 

Utvecklingen av antalet grupper och deltagare de tre senaste budgetåren fram

går av följande sammanställning: 

1956/57 1957/58 1958/59 
Antal fritidsgrupper 31789 47 926 44 041 
Deltagarantal 489 196 745 591 579 235 
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(Den 28 februari 1958 utfärdades skärpta föreskrifter för att fritidsgrupp 
skulle vara statsbidragsberättigad.) 

Direkt som bidrag till instruktörsverksamhet inom ungdomsorganisationer, 
674 500 kronor ( + 1 0 0 500). 

Anslaget är avsett för 47 instruktörsbidrag ( + 7) uppgående till högst 14 350 
kronor vardera. (Härav är högst 10 350 kronor avsett som bidrag till instruktö
rens lön, räknat med 3/4 av en årslön på högst 13 800 kronor, samt högst 4 000 
kronor som bidrag till resekostnadsersättning och traktamente med högst 20 
kronor för arbetsdag, varunder instruktören minst 8 timmar vistats utanför sin 
tjänstgöringszon.) 

Indirekt som bidrag till nykterhetsorganisationer m m, 1 554 000 kronor 
( + 99 900), reservationsanslag. 

ökningen på i runt tal 100 000 kronor föreslås vara avsedd för posterna Nyk
terhetsfrämjande verksamhet för barn och ungdom (1959/60 285 000 kronor) 
och Upplysning i alkoholfrågan på arbetsplatser och för hemmen (1959/60 
110 000 kronor). 

Anslagsposten Bidrag till instruktörer för upplysning i alkoholfrågan (369 100 
kronor) avser bidrag till avlöning samt resekostnadsersättning och traktamente 
för 25 instruktörer. Av dessa är följande direkt knutna till verksamhet bland 
ungdom: 
2 till Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund, 
1 till Sveriges godtemplares ungdomsförbund. 

Till avlöning åt instruktörer hos Sveriges studerande ungdoms helnykterhets
förbund kan bidrag uppgå till högst 17 800 kronor (högst 13 800 kronor till av
löning samt högst 4 000 kronor, enligt samma grunder som redovisats under 
K i l , till resekostnadsersättning och traktamente). Till avlöning åt instcuktör 
hos Sveriges godtemplares ungdomsförbund kan bidrag uppgå till högst 14 350 
kronor (högst 10 350 kronor till avlöning och högst 4 000 kronor till resekost
nadsersättning och traktamente). 

POSTER PÅ NIONDE HUVUDTITELN 

Direkt som bidrag till Jordbrukarungdomens förbund, 225 000 kronor. 

För yrkesfostrande verksamhet bland ungdomen på jordbrukets område. 

Direkt som bidrag till viss lokal klubbverksamhet, 100 000 kronor. 

Sedan den 1 juli 1954 finns en lokal klubbnämnd inom varje hushållningssäll
skaps område med uppgift att fungera såsom huvudman för den statsunder
stödda klubbverksamheten på jordbrukets område. Verksamheten avser ungdom 
upp till 18 års ålder. 

Direkt bidrag till ungdomsverksamhet på skogsbrukets område, 85 000 kronor. 

Verksamheten syftar till att öka förståelsen och intresset för skogsbruket hos 
ungdomen, samtidigt som den ger en praktisk skoglig yrkesorientering. 

POSTER PÅ TIONDE HUVUDTITELN 

Indirekt som avsättning till fonden för idrottens främjande, 11 500 000 kronor 

( + 500 000). 
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Utdrag ur statsverkspropositionen till 1960 års riksdag (tionde huvudtiteln s 

289) : 

»Idrottsrörelsen är av den största betydelse i det moderna ungdomsarbetet. Ung

domens intresse för idrott framgår bl a av att i runt tal 640 000 ungdomar i 

åldern 12 till 25 år är aktiva inom idrottsorganisationerna. Det ta är i stort sett 

samma antal ungdomar, som inom alla andra ungdomsorganisationer tillsam

mans. 

Inalles deltog under år 1958 cirka 796 000 personer i aktiv idrott, och det 

sammanlagda antalet idrottsdagar uppgick till omkring 27 000 000. I verksam

heten deltog närmare 130 000 ledare under sammanlagt mer än 9 000 000 tim

mar. En verksamhet av denna omfattning måste anses ha ett mycket stort vär

de inte bara för ungdomsarbetet u tan över huvud taget för folkhälsan.» 

Indirekt till avsättning till fonden för friluftslivets främjande, 1 400 000 kronor, 

som ännu är oförbrukade. 

En hopsummering av dessa anslagsposter måste bygga på vissa antaganden 

beträffande de anslag som endast delvis avser ungdomsverksamhet. Följande är 

ett försök härt i l l : 

4 huvudtiteln Soldathemsverksamhet 180 000 
» Fritidsundervisning m m 320 000 

5 » Arvsfonden (1958/59 för ungdomslokaler m m ) . . . . 1 940 000 
8 » Bidrag till studieförbunden1 670 000 

» » » studiecirkel verksamheten1 2 910 000 
» » » verksamheten vid hemgårdar2 170 000 
» Utbildning av ungdomsledare 1 353 000 
» Bidrag till ungdomens fritidsverksamhet 3 400 000 
» » » instruktörsverksamhet inom ungdomsorganisa

tioner 674 500 
» » » nykterhetsorganisationer m m 3 384950 

9 » » » Jordbrukarungdomens förbund 225 000 
» » » viss lokal klubbverksamhet 100 000 
» » » ungdomsverksamhet på skogsbrukets område 85 000 

Summa kronor 12 412 450 

Av anslag som till viss — men svårbestämbar — del går till ungdomsverksam

het må sammanfattningsvis erinras om de två anslagen på tionde huvudtiteln till 

idrottens och friluftslivets främjande på tillhopa 12 900 000 kronor. 

O m man gör antagandet att i runt tal 2/3 av dessa anslag berör ungdomsverk

samhet, skulle man få att ca 20 miljoner kronor anslås från statens sida till 

olika slag av verksamheter bland och för ungdom, varvid inte medtagits direkt 

studie- och utbildningsverksamhet och inte heller verksamhet direkt bland ung

dom med olika slag av missanpassningssymtom. 
1 De totala anslagen har fördelats som om ungdomens deltagarandel av totala antalet 
cirkeldeltagare för ABF 1958/59, 26,5 procent, också hade gällt andra studieförbund. 
Hänsyn har däremot inte tagits till de högre bidragen för ungdomscirklar. 
2 Anslagsdelen på 264 000 kronor till verksamheten vid hemgårdarna har fördelats 
enligt tillgängliga uppgifter för kalenderåret 1958, då 63,5 procent av deltagarna i 
gruppverksamheten utgjordes av ungdomar. Hänsyn har inte kunnat tas till den öppna 
verksamheten för ungdomsgrupper. 
3 Här upptagen post består av bidrag till två instruktörer hos Sveriges studerande 
ungdoms helnykterhetsförbund, 35 600 kronor, och en instruktör hos Sveriges god-
templares ungdomsförbund 14 350 kronor. Dessutom har medtagits posten Nykterhets
främjande verksamhet för barn och ungdom med 285 000 + 50 000 = 335 000 kronor, 
varvid har antagits att hälften av ökningen på 100 000 kronor kommer att falla på 
denna post. 
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De ungas Förenings-Sverige 

I det moderna samhället utgör de ideella föreningarna en kultur- och bildnings
faktor av största betydelse. Vid sidan av hemmet och skolan, där fostran och 
kunskapsförmedlandet i första hand äger rum, fyller föreningslivet en viktig 
uppgift som kompletterande medborgarskola. Det största antalet föreningsung
domar samlar idrotten — där finns över en halv miljon ungdomar inregistre
rade i tre olika förbund. Närmast följer föreningar med religiös anknytning — 
372 000 ungdomar är här medlemmar i 13 olika kyrkliga eller frikyrkliga sam
manslutningar. Så här fördelar sig svensk ungdom (man kan naturligtvis till
höra flera föreningar på samma gång) inom föreningslivet: 

Idrott 

Friluftsliv och idrott är medlen som ger psykisk och fysisk hälsa i dessa före
ningar. 

Riksidrottsförbundets Ungdomskommitté (500 000), Skid- och Friluftsfräm
jandet (10 000), Svenska Frisksportarförbundet (4 000). 

Sammanlagt har dessa föreningar 514 000 medlemmar. 

Religion 

Religiös anknytning till kyrkan eller olika frikyrkor har många föreningar. Den 
gemensamma målsättningen är att fostra ungdomen i kristen anda. 

Störst är Riksförbundet Kyrklig Ungdom (183 000). Så kommer Svenska Mis
sionsförbundets ungdom (66 000), Frälsningsarméns Ungdoms departement 
(46 500), KFUM (24 000), Svenska Baptisternas Ungdomsförbund (20 000), 
KFUK (10 500), Svenska Alliansmissionens Ungdomsförbund (9000), Meto
distkyrkans Ungdomsförbund (6400), Sveriges Kristliga Gymnasiströrelse 
(1800), Sveriges Fria Kristliga Studentförening (1 300), Sveriges Katolska Ung
domsförbund (1300), Sveriges Kristliga Seminariströrelse (1000), Sveriges 
Kristliga Studentrörelse (1000), Fria Kristliga Gymnasiströrelsen (800). 

Sammanlagt har de religiösa föreningarna 372 600 medlemmar. 

Politik 

Politisk anknytning har följande föreningar, som genom upplysning vill väcka 
ungdomens intresse för politiska och sociala problem. 

Störst är Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund (95 000), Sveriges Social
demokratiska Ungdomsförbund (60 000), Högerns Ungdomsförbund (37 500), 
Folkpartiets Ungdomsförbund (12 000), Demokratisk Ungdom (8500), Sveriges 
Konservativa Studentförbund (2500), Sveriges Socialdemokratiska Studentför
bund (900), Sveriges Liberala Studentförbund (400), Svenska Landsbygdens 
Ungdoms Studentförbund (200). 

Sammanlagt har de politiska föreningarna 217 000 medlemmar. 
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Nykterhet 

Nykterhetsanknytning har dessa föreningar, som arbetar för helnykterhet och en 
sund livsstil. 

Störst är Motorförarnas Helnykterhetsförbund (45 000), Sveriges Godtempla-
res Ungdomsförbund (17 400), Nationaltemplarordens Ungdomsförbund (14 000), 
IOGT:s Scout- och Flickscoutförbund (9000), Sveriges Studerande Ungdoms 
Helnykterhetsförbund (6000), Sveriges Blåbandsförenings Ungdomsförbund 
(5 000), Nykterhetsorganisationen Verdandis Ungdomsavdelning (3 000). 

Sammanlagt har nykterhetsföreningarna 99 400 medlemmar. 

Yrkesanknytning 

Yrkesanknytning har föreningar med uppgift att ge medlemmarna kunskaper om 
sitt yrke. 

Jordbrukarungdomens Förbund (50 000). Blivande Lärares Riksförbund 
(4000). Centralförbundet För Befälsutbildning (3000). Hantverkarnas Ung
domsrörelse (2000). Sveriges Köpmannaförbunds Ungdomsrörelse (2000). 

Sammanlagt har yrkesföreningarna 61 000 medlemmar. 

Hj älpverksamhet 

Hjälpverksamhet inom och utom landet är målsättningen för de här två före
ningarna. 

Ungdomens Röda Kors (19 000), Riksförbundet Sveriges Lottakårer, ung
domsrörelsen (17 000). 

Sammanlagt 36 000 medlemmar. 

Fredsfrågor 

Internationell anknytning har de här föreningarna, som vill intressera svensk 
ungdom för fredsfrågor och internationellt samarbete. 

Ungdomens Fredsförbund (5000), Internationella Arbetslag (500), Sveriges 
Studenters FN-förbund (320). 

Sammanlagt har dessa föreningar 5 820 medlemmar. 

Barnorganisationer 

Kamratskap, hjälpsamhet och en vettig fritidssysselsättning står på de här före
ningarnas program. 

Svenska Scoutförbundet (75 000), Unga Örnars Riksförbund (30 000), Förbun
det Vi Unga (13 600). 

Sammanlagda medlemsantalet är 118 600. 
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4 UNGDOMSORGANISATIONERNA 
är på väg att vinna en helt ny position i samhället, en erkänd uppgift vid skolandet 
och fostrandet av de unga för arbetslivet och samhällslivet. 

Inom skolan har vaknat ett alltmera positivt intresse för föreningslivet. Skolan 
önskar nu ett utvidgat samarbete med ungdomsorganisationerna och säger sig 
behöva information om dem, deras program och verksamhet. Man anser att skolan 
bör stimulera ungdomen till att ta ställning till viktiga samhällsfrågor och till att 
engagera sig i rörelser som arbetar med en bestämd målsättning. Lady Albemarle-
rapporten frågar: Skall ungdomsorganisationerna vara neutrala eller inte. Rap
portkommittén svarar uttryckligen nej. »Den goda organisationen skall kännas 
igen på sina gärningar utan att behöva högt förkunna sina principer. Det ligger i 
de ungas skön om de vill låta de vuxna hjälpa sig eller inte. Ett enkelt överförande 
av värden a priori kan inte tänkas emedan de unga knappast erkänner några 
a priori värden.» Utan att missförstå detta anmäler man från tyskt håll betänklig
heter: »Det är ett psykologiskt misstag att skamset förtiga vad man anser vara gott 
och riktigt — i syfte att vinna människor som tänker annorlunda.» Ett tredje 
alternativ torde vara att väl deklarera sin livsåskådning men inte propagera, annat 
än genom exemplets makt och personlighetens styrka där så ske kan — inte för att 
vinna människor utan för att inte stöta bort. 

Sociala Meddelanden börjar här en översikt över de främsta ungdomsorganisa
tionerna i Sverige med forts i nr 1/1961. 

Nordiska folkskolespel i Stockholms stadion. De deltagande ungdomarna i defilering 
med sina fanor i spetsen. 



AV RIKSKONSULENT 

ROLAND MATTSSON 
Idrotten som folkrörelse 

Med utgångspunkt från de negativa, sensationsmättade men oftast oriktiga och 
ensidigt stjärnibetonade artiklar, som pressens sportsidor på sistone allt oftare 
serverar läsarna syns det angeläget att försöka belysa vad idrotten som folk
rörelse egentligen är. Tyvärr har alltför många människor genom skriverier av 
ovan relaterat slag fått en helt felaktig bild av vår största ideella folkrörelse. 
Den idrott som press, radio och TV ägnar sitt intresse är elitens, vilken inte är 
mer än 5 % av den samlade idrotten. Det förefaller odemokratiskt att låta mi
noriteten betygsätta majoriteten. Därmed inte på något sätt sagt, att stjärnornas 
insatser skulle vara utan värde. De spännande stortävlingarna kan som intet 
annat hålla intresset för idrotten levande och stjärnornas prestationer är en 
ytterst viktig faktor i breddpropagandans tjänst. Stjärnan, som inte bara är en 
idol, utan även ett ideal, är t. ex. ungdomsledarens bästa hjälp. 

Utvecklingskurvan över antalet medlemmar från 1903 till 1960 utvisar inga
lunda någon successiv stegring. Nedanstående siffror understryker klart detta. 

50 000 medlemmar nåddes 1910 
100 000 nåddes 1920 
200 000 nåddes 1933 d v s efter 30 år 
400 000 efter ytterligare 7 år — 1940 
800 000 uppnåddes 1952 
870 000 1955 
960 000 1957 
Nu är medlemssiffran över 1 000 000. 

Utvecklingen gick som synes långsamt i början men sköt fart kraftigt från 
1934. Anledningen härtill står säkert att finna i det svenska samhällets struktur
förändring. Den ökade fritiden och den yrkesmässiga yrkesfördelningen, föränd
ringar i arbetsprocessen och urbanisering har skapat behov som idrotten har 
kunnat fylla. 

De flesta människor som söker sig till idrotten utgörs av ungdom. Det är ett 
betydande antal det är fråga om. Siffran ligger vid ungefär 500 000. Åtskilliga 
människor tycker att idrotten är tämligen innehållslös och att den ger nog så 
litet förutom den rent fysiska aktiviteten. Även om så skulle vara fallet är det 
värdefullt att i vår tid med detta medel kunna samla så stora ungdomsskaror 
till en verksamhet som är positiv. Vad sedan gäller innehållet i idrotten måste 
bestämt sägas ifrån att någon brist på fostrande moment ingalunda före
finns. Det vi-tänkande och den kamratfostran som exempelvis lagspelen fram-
skapar borde kunna tillfredsställa varje ungdomsledare med mycket högt ställ
da anspråk. Dessutom ser idrottsrörelsen som sin uppgift att ge sina medlem
mar så vida vyer som möjligt och en av vägarna till detta mål går genom 
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samarbete med andra ideella organisationer. För denna verksamhet har man 
inom RF en samarbetskommitté med representanter från kyrkan, folkbildnings-
och nykterhetsarbetet. Inom varje distriktsförbund finns en motsvarande kom
mitté och en ungdomskonsulent, vars verksamhet är helt inriktad på att ut
bilda ungdomsledare samt stimulera idrottsföreningarnas föreningsliv och då 
främst ungdomsarbetet. Vad man vill åstadkomma är det lokala samarbetet 
mellan de olika intressen som ovan angivits. Den arbetsform man rekommen
derat och som redan tillämpas i mycket stor utsträckning är att låta lokala före
trädare för andra intressen komma till tals med idrottens ungdomar, då dessa 
finns samlade på läger eller liknande. 

Den stora bredd på ungdomsverksamheten som här omtalats innebär själv
fallet att det uppstår stora problem med att skaffa ledare till alla idrottens 
grupper. Under verksamhetsåret 1958/59 hade RF inom fritidsgruppernas ram 
över 24 000 grupper i arbete. Under samma tid deltog i förbundets kursverk
samhet 27 145 ledaraspiranter. Med detta inte sagt att alla de som deltar i en 
ledarutbildning sedermera blir ungdomsledare. Tyvärr är bortfallet stort. Kost
naderna för den ungdomsverksamhet som här omnämnts uppgick till över 4 
miljoner kronor. Hälften av denna summa erhölls i bidrag från stat och kom
mun medan den andra hälften måste skaffas fram på annat sätt. Det är be
klagligt att ett svindlande stort antal ledartimmar måste användas för att ge
nomföra diverse nöjesarrangemang som skall finansiera ungdomsverksamheten. 
Här ligger en av huvudorsakerna till att ledarproblemet är akut. Den fri
villiga insatsen räcker inte till för ett både—och engagemang av detta slag. 
Även här är det befogat att påpeka att endast den lilla procenten •— och 
knappt det — klarar sin existens genom tävlingsverksamheten. Detta omtalas 
alltför sällan. 

Idrottens mål är Idrott åt alla. I dag kan man kanske säga att vi nått fram 
till Idrott åt många. Arbetsfältet är således ingalunda slut. Det finns mer att 
göra — mycket mer, framför allt på ungdomssidan. Vi skall nå målet! 

Vad innebär fritid? 

En mycket stor del av vad vi har för oss gör vi på fritid. Vi äter och sover, 
läser och hör på radio, förflyttar oss hit och dit, umgås med folk, skaffar 
oss vänner och ovänner, köper, roar oss, träter och har tråkigt. En del av 
dessa och liknande beteenden har tagits om hand av sociologiska special
grenar. Åsiktsbildning, konsumtion, familjeliv, brottslighet, politisk och reli
giös aktivitet — beteenden som i stort sett äger rum på fritid — är exempel 
härpå. . . Fritid kan definieras på olika sätt. I vanligt språkbruk menar 
man väl den tid som inte går åt för arbete och sömn. Gränsen för vad som 
därvid räknas till arbete är rätt godtycklig . . . Vi kan tydligen inte finna en 
definition av begreppet fritid som tillåter en kvantitativ bestämning av dess 
omfattning. Vi blir därför nödsakade att vidga vår uppgift — att beskriva 
fritidens fördelning på olika sysselsättningar och vilka förhållanden som 
sammanhänger med denna fördelning — till att omfatta hur folk dispone
rar sin tid över huvud taget och vilka förhållanden som sammanhänger där
med . . . 

Ur Roland von Euler, Fritiden (kap. 12 i Svensk samhällsstruktur i socio
logisk belysning av Gösta Carlsson m fl). 
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AV SEKR STURE LANGSETH Svenska Scoutförbundet 

75 000 GÅR SAMMAN 

De båda största scoutförbunden i landet — Sveriges Scoutförbund och Sveriges 
Flickors Scoutförbund — har från ett tidigare nära samarbete nu tagit steget till 
ett fullt samgående. Ca 75 000 är medlemssiffran f n och därav är ca 10 000 
vuxna ledare. Det nya förbundet är alltså en av Sveriges största ungdomsorga
nisationer. I förbundets programförklaring heter det bl a: 

»De förändringar, som skett i vårt samhälle under detta halvsekel, har skapat 
en ny bakgrund för scoutarbete. Industrialiseringen och folkvandringen från 
landsbygd till städer och samhällen har flyttat en rad livsfunktioner ut ur hem
met: arbetet, måltiderna, fritidssysselsättningarna, vården av sjuka och gamla. 
Det är i dagens tättbebyggda samhällen lätt att försvinna bland mängden och 
det stöd, som låg i de sociala kontrollerna från omgivningen, är borta. Barn och 
ungdom trängs samman på små områden med föga natur omkring med därav 
följande problem i fråga om fritidssysselsättningar och anpassningskrav. Träng
seln på utbildningsvägar av olika slag skapar oro inför framtiden. Förvärvsar
betande ungdom kommer snabbt upp i stora inkomster, som ger dem ekonomiska 
resurser ofta med dyrbara levnadsvanor som följd, medan utgifterna en tid ef
ter familjebildningen ofta överstiger inkomsterna. Avståndet mellan puberteten 
och personlighetens fulla utveckling ökar och skapar en svårbemästrad situation 
för unga människor på gränsområdet mellan barnets och de vuxnas värld. 

Förhållandet mellan män och kvinnor har i vårt samhälle undergått många 
förändringar sedan scoutrörelsens början. Pojkar och flickor uppfostras i regel 
tillsammans i skolorna, män och kvinnor studerar tillsammans och arbetar sida 
vid sida på de flesta områden. Svenska Scoutförbundet ser det därför som en 
naturlig utveckling, att pojkar och flickor också utanför hemmet tillsammans 
får sin fostran av män och kvinnor i samarbete. Målet är inte ett ensidigt man
ligt eller kvinnligt ideal, det är ett fördjupat medmänskligt ansvar.» 

Redan tidigare har flickor och pojkar inom scoutrörelsen från 14—15 år och 
uppåt arbetat tillsammans i gemensamma seniorscoutlag. Blåvingar och varg
ungar kommer liksom hittills att arbeta var för sig och även i 11—14-årsåldern, 
där man arbetar i scoutpatruller, kommer flickorna att ha sitt program och poj
karna sitt. De egentliga förändringarna ligger alltså på det administrativa planet 
och på ledarutbildningens område. 

Scouting som metod är enkel och klar. Den baserar sig i allt väsentligt på de 
enkla principer, som rörelsens grundare Baden-Powell drog upp för mer än 
femtio år sedan. Trots att hans idéer var tidspräglade är det slående hur ak
tuella de är för ungdomsfostran ännu idag. 

Gruppdynamik är ett modernt ord, men scoutings patrullsystem är varken mer 
eller mindre än just gruppdynamik. I den avgjort största åldersgruppen inom 
scouting utgör patrullen ramen och enheten i allt arbete. Var och en har sett en 
skolas alla barn storma ut på skolgården. De bildar en oordnad hop, som jämt 
brukar hålla ihop. Men snart löses hopen upp i små gäng, där man återfinner 

325 



dem. De gängen är ordnade och organiserade grupper. Efter samma princip 
byggs scoutpatrullerna upp. Scoutprogrammet är, som det gestaltar sig i patrul
len, träning i samarbete. Laget, helheten, står hela tiden i förgrunden. Det är 
det bästa laget som vinner, inte den enskilde. Det tvingar varje medlem att un
derordna sig lagets intressen, att sätta helheten före sig själv. På det sättet blir 
scouting en praktisk träning i demokrati, där samarbete och hänsyn blir de 
främsta dygderna inom det lilla samhälle, som scoutpatrullen utgör. 

Scoutings program för de yngsta — blåvingar och vargungar — omfattar åld
rarna 9—11 år. Här är verksamheten i hög grad baserad på lekar och övningar, 
vars mål det är — liksom i övriga åldersgrupper — att utveckla barnens goda 
anlag och förtrycka de dåliga, med andra ord att dana karaktären. Om alltså 
målsättningen i de olika åldersgrupperna helt överensstämmer, så är dock me
toderna olika. Fantasien som spelar en så framträdande roll i blåvingamas 
verksamhet och i vargungarnas djungelliv övergår i patrullåldern till en mera 
målmedveten realism. 

Seniorscouternas program ansluter sig helt till behov och krav hos moderna 
ungdomar i dagens samhälle. Det är byggt på självstyre med ledarna som för
trogna vänner och rådgivare. Ansvarsmedvetande, samarbetsvilja och ledarför-
måga är ledstjärnor i verksamheten. Genom att ungdomarna själva väljer, för
bereder och genomför sitt program får de en betydande träning i att ta ansvar 
både i större och mindre sammanhang. Träning i samarbete och demokratiska 
arbetsformer sker genom att arbetet i regel bedrivs i kommittéer och arbets
grupper. Ledarförmågan tränas dels inom seniorscoutlaget och dels genom att 
seniorscouterna fungerar som instruktörer och medhjälpare i arbetet för de yng
re kamraterna. 

INGEN LÄMNAS UTANFÖR 

Scoutrörelsen vänder sig till alla. Genom att ställa sin verksamhet öppen för 
olika slag av handikappade barn och ungdomar vill Svenska Scoutförbundet 
föra dessa in i jämnåriga kamraters gemenskap. På många institutioner för 
handikappade barn bedrivs scoutarbete. Det är förbundets strävan att nå därhän 
att scouting — liksom fallet är i USA — skall komma att betraktas som en 
självklar form av terapi och rehabilitering. 

I den brokiga väv som scouting utgör finns ett klart och tydligt grönt inslag. 
Det är friluftslivet. Scouting är en friluftsrörelse. Motorer och stadsliv har klart 
påvisbart sänkt den fysiska konditionen hos yngre årgångar. Cykelstigar, skogs
vägar och fjälleder ligger ofta öde. Svenska Scoutförbundet vill lära de unga 
att trivas i markerna och skänka en närhet till naturen, som betyder hälsa till 
kropp och själ och förmåga att klara sig själv och trivas med enkla ting. Långt 
före campinglivets genombrott i vårt land, långt före skolornas friluftsdagar och 
före orienteringssportens insteg ingick friluftslivet som en väsentlig del av scout
programmet. 

ATT RÄCKA EN HAND 

Att kunna reda sig själv och hjälpa andra är nyckelord inom scouting. Redan 
den lilla nioåringen föresätter sig »att varje dag göra någon en tjänst». Denna 
goda vana vill scoutprogrammet undan för undan bygga ut och fördjupa. 
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De stora aktioner för handikappade barn som scoutförbunden gjort under se
nare år är bland annat ett led i denna strävan. För tio år sedan firade Sveriges 
Scoutförbund sitt 40-årsjubileum genom att samla in 1,2 miljoner kronor till 
förmån för döva och hörselskadade barn. De pengarna har kommit att betyda 
mycket för utvecklingen på detta område. Särskilt kan nämnas Skolan på Block
husudden, som är scoutförbundets försöksskola för döv ungdom och som är lan
dets enda skola för teoretisk påbyggnad på den obligatoriska barndomsskolan 
för döva. 

Ljuspunkten 1956 kallades den aktion för blinda barn genom vilken scoutför
bundet anskaffade nära en miljon kronor. Bandspelare och talböcker till blinda 
småbarn, resande konsulenter, betydande anslag till medicinsk, vetenskaplig 
forskning och till simhall på Tomteboda blindinstitut är några av de resultat 
som här kan nämnas. 

Till Folke Bernadotte-aktionen för barn med cerebral pares bidrog scoutför
bundet med 1,2 miljoner kronor. Alla dessa aktioner har haft en sak gemensam: 
ungdomarna har med egna krafter arbetat ihop sin insats. Det har inte varit 
fråga om en brandskattning av pappas plånbok. Det fostrande momentet i ak
tionerna har på så sätt blivit betydelsefullt. 

Treklöverhemmet är en av flickorna skapad anläggning vid Lyckorna i Bo
huslän, där handikappade ungdomar bereds rehabilitering och förbereds för in
lemmande i normalt samhällsliv. 

Lysestrandsanläggningen nära Lysekil tar under somrarna emot ungdomar 
med skilda handikapp. CP-ungdomar och andra fysiskt handikappade samt ut-
vecklingshämmade har i olika omgångar blandats med motsvarande antal friska 
scouter och fått leva ett par veckors lägerliv. Anläggningen är under utbyggnad 
för att kunna ta emot också konfirmationsläger för handikappade. Det blir den 
tjugonde platsen i landet, där förbundet årligen ordnar sommarläger för kristen 
undervisning. 

I samarbete med socialstyrelsen planerar Svenska Scoutförbundet åtgärder till 
förmån för missanpassade ungdomar. 50 % av förbundets del av de medel som 
samlades in på valdagen 1960 har anslagits till detta. Stipendier kommer att 
lämnas förtjänta elever vid ungdomsvårdsskolor och berättigar till att delta i 
sommararrangemang som förbundet särskilt anordnar för detta. 

TOBAK OCH ALKOHOL 

Några specialproblem kräver i dagens läge särskild uppmärksamhet av Svenska 
Scoutförbundet. Tobaksbruk bland minderåriga har på sina håll blivit en hälso-
fara som förbundet vill möta med upplysning och positiv hälsofostran, där 
inte minst ledarnas föredöme är av vikt. Ungdomens alkoholvanor blir för vart år 
alltmer oroande. Svenska Scoutförbundet väntar av sina ledare, att de sätter sig 
i stånd att ge de unga en nykterhetsfrämjande undervisning och beaktar före
dömets betydelse. En viktig uppgift ser förbundet i att motarbeta den kombina
tion av våldsmentalitet och sexualitet, som synes breda ut sig i vårt samhälle 
inte minst genom en viss typ av tryckalster och filmer. De ungas sexualproblem 
har genom gamla normers sönderfall blivit påträngande. Svenska Scoutförbun
det vill ge de unga en orientering och vägledning, som kan hjälpa dem att kän
na ansvar för sig själva, för varandra och för det kommande släktet med hem
met och den livsvariga troheten som mål. 
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ETT FAMILJEPROGRAM OCH SKOLA FÖR VUXNA 

Svenska Scoutförbundet vänder sig inte endast till flickan eller pojken utan till 
familjen. Detta sker i vetskap om att de flesta unga, trots generationsmotsätt
ningar, trivs bäst i sina hem. Scoutförbundets föräldraföreningar har inemot 
40 000 medlemmar. Det är förbundets ständiga strävan att genom föräldrarnas 
medverkan vidga ledarkadern. Många mammor och pappor ser i scouting en 
utomordentlig möjlighet att få dela sina barns intressen och på så sätt stärka fa
miljegemenskapen. Den som är lämpad härför träder kanske in som aktiv ung
domsledare efter att ha genomgått erforderlig utbildning. Andra tar på sig ad
ministrativa uppdrag och frigör därigenom lämpliga ungdomsledare. Som till
fälliga instruktörer eller som förmedlare av resurser av olika slag finns stort ut
rymme för föräldrarna. 

De föräldrar som har anknytning till scoutrörelsen är självfallet ofta desamma 
som ingår i skolornas föräldraföreningar. Glädjande nog finns ett stort antal lä
rare bland scoutförbundets ledare. Det finns alltså starka bryggor som bär över 
mellan hem, skola och scouting, förbindelser som kan bli fler och starkare. 

Att ge utbildning till nytillkommande skaror av ledare och att ständigt höja 
kunskapsnivån hos befintliga ledare kräver kraftfulla insatser. Svenska Scoutför
bundets målsättning för ledarutbildningen är trefaldig: den vill utveckla indi
viden som människa, som medarbetare i arbetslivet och som scoutledare. För
bundets högre kurser har alltmer vunnit respekt i arbetslivet. Det är numera 
vanligt att företag ger tjänstledighet med full lön till deltagarna. 

I förbundets utvecklingsplaner finns en folkhögskola, förenad med ett ledar
utbildningsinstitut, förlagd till Kjesäters slott i Vingåker. Det är förbundets för
hoppning att där kunna skapa ett kraftcentrum för rörelsen. 

ÖVER GRÄNSERNA 

Scoutrörelsen finns idag i mer än sextio länder och medlemssiffrorna överstiger 
fjorton miljoner. Det torde inte gå många dagar per år utan att någon scout
grupp passerar gränsen till ett annat land. Främst är det på seniorscoutstadiet 
som det internationella utbytet är livligt. Stora läger för scouter från hela värl
den hålls i olika kontinenter varje sommar. Gruppresor och individuella utby
tesresor sker i stort antal. Ett tätt nät vävs ständigt av brevvänner över hela jor
den. Ja, även via kortvågsradio sker ett intensivt scoututbyte. 

Under medverkan från alla scoutländer utbyggs för närvarande scoutrörelsen 
i utvecklingsländerna i snabb takt. Efter måttet av sina resurser gör svensk scout
rörelse här betydelsefulla insatser. 

SCOUTING SOM LIVSSTIL 

Scouting som helhet är något vida mer än en sysselsättning för ungdom, det är 
ett program som för fram mot en klar livsinställning. Bestämmande därvidlag 
är helt och allena scoutlagen — en samling enkla normer. Dessa överensstäm
mer helt med kristendomens etiska grundsyn. 
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AV SEKRETERARE 

EWALD WALLSTRÖM 

Unga Örnar 

Riksförbundet Unga Örnar har under kongressperioden 1957—60 ökat sitt med
lemsantal med omkring 4 500 och uppgår nu till i runt tal 30 000. Efter att ha 
startats av SSU (1930) är det sedan 1933 helt självständigt men upprätthåller 
ett intimt samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund, vilket i likhet med 
Unga Örnar är partipolitiskt och religiöst obundet. Örnrörelsen har över huvud 
taget goda relationer till arbetarrörelsen. Sålunda finns i Unga Örnars ledning 
representanter för bl a landsorganisationen, ABF och kooperationen. 

Örnrörelsen vill ge barnen och de unga en social fostran och hjälpa dem att 
bli samhällsmedvetna medborgare genom demokratisk samarbetspolitik, sam-
hällsorientering, internationellt samarbete och en estetisk fostran. 

Rörelsen har 3 000 ledare engagerade men alltjämt pågår en intensiv ledar
utbildning. I allmänhet är ledarna folk som själva deltagit i arbetarrörelsens 
barn- och ungdomsverksamhet. Unga Örnars studieverksamhet har under se
naste verksamhetsåret haft 43 000 deltagare i 3 500 studiecirklar och arbetsgrup
per. En del ungdom har deltagit i mer än en studiegrupp. Friluftsverksamheten 
— framför allt i form av läger — har varit omfattande. 

Unga Örnar har aktualiserat barnets plats i bilsamhället. På temat »Mera 
plats för oss» genomförde förbundet under 1959—60 en kampanj i samarbete 
med Hyresgästernas Riksförbund och HSB. Kampanjens syfte var att stimulera 
det allmänna intresset för de ungas fritidsmiljö i bostadsområdena. Man har 
propagerat för ökat lekutrymme såväl inom- som utomhus för stadsbarnen. Vi
dare vill man att lekplatserna skall aktiveras mera — en av möjligheterna till 
detta är s k bygglekplatser. I sammanhanget väcktes också tanken att söka få 
till stånd bättre leksaker än dem marknaden nu för. Unga Örnar deltar även i 
landsorganisationens nu pågående kampanj »LO för framåt ungdom». Se om 
den s 284. 

Förbundet har en egen tidning Unga Örnar, som går ut i 17 000 ex. 

Förbundets kongress, som hölls i Örebro i år, beslutade bl a att införa en för
bundsavgift som fastställdes till 3 kronor per år och familj med barn i Unga 
Örnar. 
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De kristna ungdomsorganisationerna 

Modernt ungdomsarbete inom de kristna ungdomsorganisationerna kan karakte
riseras av följande principiella riktlinjer. 

a) Man vill uppmuntra till aktivitet. Det är inte längre fråga om ett passivt, 
oengagerat deltagande. Här ges en motvikt till den passivitet som exempelvis 
film och TV lätt leder till. Detta vållar emellertid svårighet för sådana ung
domar som föredrar passivitet och leder också till en viss intellektualisering av 
ungdomsarbetet. 

b) Grupparbetet har blivit en dominerande arbetsform i ungdomsverksam
heten. 

c) Ungdomsarbetet leds i långt högre grad än förr av ungdomarna själva, 
om än med äldre rådgivare. »Självstyrelse under ansvar» är ett allmänt accep
terat motto. 

d) Den accepterade pedagogiska tekniken är att anknyta till det intresse som 
finns. 

e) Moderna forskningsresultat i fråga om exempelvis metodik, psykologi, so
ciologi bevakas och tillämpas i ungdomsarbetet. 

De kristna organisationerna anser vidare 
att fysisk fostran — idrott och friluftsliv •— har en stor och självklar plats i 

ett ungdomsarbete och hör med som en integrerande del i ungdomsverksamhet 
(organisationerna har en värdefull samverkan med Riksidrottsförbundets kon
sulenter och instruktörer), 

att enbart idrott emellertid inte är tillräckligt för ett fullödigt ungdomspro
gram, vilket måste ta sikte på människan som en helhet och syfta till en både 
fysisk, intellektuell och andlig utveckling, 

att ett arbete bland barn som endast har underhållningsvärde inte är tillräck
ligt. Det behövs idéfostran. Det är också viktigt att barn fostras till samarbete 
i grupper. 

När det gäller ledare spelar söndagsskoleverksamheten en stor roll för rekry
teringen. Söndagsskolans ledare får här vissa erfarenheter av och handledning i 
ledaruppgifter och ledaransvar som väl kvalificerar för ledarskap i ungdoms
organisationerna. 

Heltidsanställda kvalificerade ungdomsledare utbildas för närvarande av 
KFUM:s Ungdomsledareinstitut och Diakonanstalten Stora Sköndal. Riksför
bundet Kyrklig Ungdom planerar från 1961 en fyra månaders utbildningskurs 
för kyrkliga ungdomssekreterare. 

Samhällets förändringar, särskilt inom de snabbt växande storstadsförsamling
arna, gör det nödvändigt för kyrkorna att slå in på nya vägar. 

Den »samhällsbesvärliga» ungdomen ställer ungdomsorganisationerna inför 
problem som de ännu inte tillfredsställande kunnat lösa. Inom de kristliga 
ungdomssammanslutningarna anser man att föreningarnas första och viktigaste 
uppgift härvidlag är att bland sina medlemmar fostra en ansvarskännande soli
daritet med ungdomen utanför föreningslivet, den »samhällsbesvärliga» inräk-
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nad, genom kunskapsförmedling om de miljöfaktorer som oftast ligger bakom 
utvecklingsstörda ungdomar. Sådana individuella kontakter ställer större krav 
på personlig uppoffring och kärlek än vad utomstående vanligen inser. Erfa
renheten säger emellertid att sådan ungdom genom individuella kontakter kan 
ledas in i och på ett tillfredsställande sätt absorberas av ungdomsföreningarna. 
Försök att i föreningslivet integrera hela grupper av samhällsbesvärlig ungdom 
har i stort sett gett negativt resultat. En ytterligare insats för ungdomsorganisa
tionerna för att komma den föreningslösa ungdomen till hjälp vore att be
kosta specialutbildning för särskilt intresserade för arbete bland sådan ung
dom. Man ifrågasätter om skolöverstyrelsen skulle kunna finna möjlighet till 
en dylik specialutbildning som ett komplement till nuvarande Tollarekurs. 

AV DIREKTOR INGMAR STRÖM Kyrklig Ungdom 

Den svenska folkkyrkan ser som sin uppgift att fostra till ansvar inför sig själv 
och andra och till respekt för samhällets lagar. Kyrkans hela förkunnelse och 
undervisning syftar till att ge religiöst förankrade värderingar — i en tid, då 
det har visat sig så svårt att ge värderingar över huvud någon förankring, att öka 
förståelsen för vad ansvar och hänsyn konkret betyder i det samhälle vi nu har, 
på punkt efter punkt. Där finns en sektor som diakonin inom kyrkan har haft 
hand om. Människor med en speciell kallelse och speciella förutsättningar har 
gjort en uppsökande gärning. För några decennier sedan utträngdes dessa kyr
kans socialarbetare i viss utsträckning och på vissa håll från det arbetsfältet, 
men en nyare diakonal syn, mera frigjord från föråldrade filantropiska syn
punkter, har gjort det möjligt att skapa en helt ny atmosfär mellan kyrkan 
och samhället i det avseendet. 

Däremot är det inte kyrkans mening och kyrkan har heller inte möjligheter 
att bjuda någon konkurrens till den direkta social- och kriminalvården, även 
om kyrkan förr i tiden haft stora uppgifter på det området. Något kvacksalveri 
direkt på kriminalvårdens område är det inte fråga om. 

Kyrkan har måhända inte tillräckligt snabbt anpassat sig till samhällsut
vecklingen, den arbetar fortfarande i stor utsträckning som den gjorde när 
familjen var den centrala socialgruppen. Den måste nu ta ställning till att upp
fostran av barnen i stor utsträckning övertagits av förskolorna och skolorna och 
att det på arbetsplatserna uppstått nya sociologiska grupperingar som kyrkan 
inte har kontakt med. 

Diakonistyrelsens socialetiska delegation som började arbeta år 1955 har tre 
adjungerade ledamöter — en från Landsorganisationen, en från Tjänstemännens 
centralorganisation och en från Riksförbundet Landsbygdens folk. Delegationens 
syfte är att studera kyrkans ställning i samhällslivet och att skapa informativa 
kontakter. Detta har bl a skett under verksamhetens första år genom studie
verksamhet bland kyrkans eget folk. Sedermera har ordnats kontaktkonferenser 
mellan kyrkan och arbetsmarknadens centralorganisationer. Här har kyrkans 
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intentioner varit att ett sådant samarbete skall från kyrklig sida ha saklig in
formation som förutsättning och på intet sätt syfta till infiltration. Ihågkommas 
bör också att kyrkan i många avseenden har samma sociala intressen som de 
stora folkorganisationerna. I sak måste dessa uppträda som religiöst neutrala — 
men detta anses inte böra hindra att det kan vara av intresse för organisationerna 
att hålla sig informerade om medlemmarnas religiösa intressen. Vid »Arbetets 
dag» som under ett par år arrangerats på olika håll i landet har kyrkan till
sammans med fackföreningarna belyst arbetslivets problem. Man vill gå vidare 
på den vägen med särskild adress till ungdomen. 

I svenska kyrkans församlingar skall enligt beslut på senaste biskopsmötet 
skapas möjligheter att inrätta två nya tjänster, nämligen församlingsassistentei 
och församlingssekreterare. Arbetsuppgifterna väntas huvudsakligen bli indivi
duell människovård, gruppverksamhet, studieverksamhet och undervisning samt 
arbete bland barn och ungdom. 

Församlingsassistenterna skall ha utbildningsnivå och lönesättning som mot
svarar folkskollärarnas och diakonernas, och församlingssekreterarna skall ha ut
bildningsnivå och lönesättning som motsvarar den läroverksadjunkter och präs
ter har. Utbildningen av bägge kategorierna börjar den 1 januari 1961 och de 
första församlingssekreterarna och församlingsassistenterna beräknas kunna trä
da i tjänst efter ett utbildningsår. 

Folkkyrkan har den i vårt land unika möjligheten att få ta emot omkring 
90 % av ungdomen till sin frivilliga konfirmationsundervisning — det växlar 
litet i olika områden mellan 87 och 93 %. Där finns ett i samhället enastående 
tillfälle till en ideell påverkan och till att ge ungdomen en etisk inriktning. 
Men det bör nog sägas helt utan förbehåll att denna uppgift har varit något 
försummad. Kyrkans konfirmationsundervisning har inte heller alltid följt den 
samhällsomdaning som har lett till dagens ungdomssituation. Det har i mål
sättningen funnits vissa kvardröjande ideal från en patriarkalisk syn med sina 
förankringar i den tolkning av katekesen som ofta, kanske alltför ofta, har fått 
ligga till grund för kyrkans konfirmationsundervisning. Nu pågår emellertid en 
ganska snabb upprustning av möjligheterna att göra kyrkans etiska vägledning 
bättre lämpad att nå ungdomarna i deras konkreta situation. 

På centralt håll har företagits en undersökning, en sampling, av 518 ungdo
mar, som har svarat på frågan vad konfirmationen betytt för dem. Det är i 
regel rent personligt positiva erfarenheter. De minns sin konfirmationsundervis
ning med angenäma känslor, till 80 %. Särskilt när det gäller sådana frågor 
som har med hem och familj att göra redovisar de också att de har fått en 
orientering och en viss vägledning. Sämre är det däremot när det gäller arbets
livet och anpassningen till arbetslivet — där menar de sig ofta inte ha fått 
den vägledning som de önskat. 

Kyrkans gärning skall vara fostrande, uppbyggande — det fortsatta arbetet 
inom Riksförbundet Kyrklig Ungdom bygger där framför allt på konfirman
derna, årsringarna, och på att bevara kontakten med dem. Där är nu stora 
konkreta planer på en ledarutbildning efter moderna mått. Vidare vill kyr
kan vara med om att skapa sund miljö, väcka förståelse för fosterhemmens be
tydelse, få hem att öppna sig för hem- och rotlösa barn och ungdomar. 
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AV GENERALSEKR 

FREDRIK FRANKLIN 

KFUM — en världsvid rörelse 

KFUM är en mer än 100-årig och likväl modern ungdomsrörelse, vars arbete 
nu förgrenat sig till 80 länder. Internationellt är rörelsen i en period av snabb 
expansion, i synnerhet i flera av utvecklingsländerna och inte minst i Afrika. 
Världsförbundets högkvarter finns i Geneve. I Sverige räknar KFUM f n om
kring 40 000 medlemmar, därtill når rörelsen i sina skilda verksamhetsformer 
ett stort antal inte statistiskt redovisade ungdomar. Antalet lokala organisatio
ner är omkring 250. 

KFUM är en idéburen ungdomsrörelse, vars kristna målsättning präglas av en 
starkt ekumenisk anda. I dess mångskiftande verksamhet ingår pojk- och ung
domsarbete i form av scouting såväl som verksamhet under friare former under 
benämningen Triangelpojkar, studiearbete, ett betydande antal entusiastiska 
manskörer, blandade ungdomskörer och musikgrupper och en idrottsverksamhet 
med betoning bl a på basketboll, en inom KFUM framvuxen idrottsgren, orien
tering och fri-idrott. 

Rörelsens internationella omfattning ger dess medlemmar talrika och varie
rade tillfällen till kontakt över nationsgränserna. Varje år hålls ett flertal inter
nationella konferenser, arbetsläger, idrottstävlingar och pojklager, och det inter
nationella institutet på Mainau, som tillkommit på svenskt initiativ och nu be
tjänar KFUM-rörelsen i hela Europa med ett kvalitativt högtstående program, 
samlar under loppet av ett år omkring tusen deltagare, varav ett hundratal från 
Sverige. De svenska föreningarnas kursverksamhet har i betydande omfattning 
ett internationellt innehåll. Genom utbyte av ledare med KFUM-rörelser i skil
da länder konkretiseras rörelsens internationella gemenskap. 

Fostran till internationellt ansvarstagande har en framskjuten plats på rörel
sens program. Ett mångårigt samarbete med Indiens KFUM omfattas med stort 
intresse och i samarbete främst med Världsförbundets organ för flyktinghjälp 
men även i samverkan med andra organisationer ägnas en betydande insats ge
nom såväl penningbidrag som personligt arbete åt strävandena att bringa hjälp 
till denna stora grupp av nödställda. Direkt engagemang har Sveriges KFUM i 
detta sammanhang i Hongkong, Indien, Mellersta Östern, Tyskland och Öster
rike, där Sveriges KFUM medverkat till en permanent lägerplats i Laussa för 
flyktingpojkar. 

Traditionellt har KFUM varit en rörelse för män och pojkar, men på senare 
tid har en för rörelsens karaktär väsentlig nyorientering ägt rum, och i växande 
utsträckning hälsas nu även kvinnliga deltagare välkomna. Detta måste anses 
vara en utveckling i takt med tiden, även om det alltjämt givetvis finns behov 
för unga män och kvinnor att ibland samlas var för sig. En naturlig följd av 
denna tendens har varit en önskan om ett allt närmare samarbete med KFUK, 
och ett organisatoriskt samgående har redan ägt rum beträffande scout- och 
idrottsarbete och tidigare beträffande studiearbetet. För dessa verksamhetsgre
nar har nu de båda rörelserna gemensamma riksorgan. Frågan om ett samgåen
de även mellan de båda riksförbunden kommer att bli föremål för utredning 
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enligt beslut vid ombudsmötena 1960. På lokalplanet har ett organisatoriskt 
samgående börjat ta form i ett tiotal samföreningar mellan KFUK och KFUM, 
förutom ett stort antal samkårer för scoutarbetet. 

Verksamhetsmässigt är ett flertal nya initiativ nu aktuella. Stark betoning har 
lagts på arbete bland tonårsgrupperna med såväl klubbverksamhet, där ledmo
tivet heter »Frihet under ansvar», och i öppen verksamhet för icke föreningsan-
sluten ungdom. Uppskattningsvis når rörelsen nu omkring 25 000 ungdomar i 
tonårsåldrarna med sin verksamhet. 

Denna höst har experimentmässigt en ny verksamhetsgren påbörjats med skol-
klubbar under benämningen »Hi-Y», en arbetsform som vuxit fram och fått 
stor utbredning i Amerika under beteckning High School YMCAs, förkortat till 
»Hi-Y». Denna beteckning har blivit internationell och är ämnad att användas 
även i Sverige som en påminnelse om den gemenskap klubbarna erbjuder över 
nationsgränserna. En ung amerikansk neger, Bill Kelley, arbetar f n i Sverige 
som ett led i det internationella ledarutbytet och har som en av sina uppgifter 
medverkan i skolklubbsarbetet, i vilket han haft betydande erfarenhet i sitt hem
land. 

Hösten 1960 avslutades en aktion med benämningen »Ett år för KFUM». 
Den innebar en inbjudan till unga människor att under ett år ägna sig åt hel
tidstjänst i KFUM utan annan lön än mat och logi och blygsamt tilltagna fick
pengar. Det har räknats som ett glädjande exempel på idealitet och offervilja 
bland svensk ungdom, att denna aktion under sitt första år fick sju deltagare. 
En upprepning av aktionen förbereds nu för 1961. 

Inom KFUM fästs utomordentligt avseende vid en god utbildning, såväl för 
frivilliga som anställda ledare. De sistnämnda får sin utbildning vid KFUM:s 
ungdomsledarinstitut vars kurs, efter nyligen företagen omorganisation, omfattar 
2 1/2 år. Vid institutet utbildas f n 15 elever med sikte på ungdomsledarskapet 
som en heltidsuppgift. 

I fråga om internationellt ansvarstagande föreligger f n två särskilt betydande 
nya uppgifter. Sveriges KFUM har engagerat sig för väsentligt stöd åt ett ung
domsledarinstitut i Libanon för arabiska flyktingar, vilket upprättats på begä
ran av och i samarbete med UNWRRA. Från Tanganyika har en enträgen be
gäran kommit om hjälp att där påbörja KFUM-arbete. Som ett svar på denna 
vädjan sänder Sveriges KFUM vid nyår till Tanganyika en av sina främsta 
ungdomsledare, förbundssekreterare Carol Carlsson, åtföljd av sin maka Ingrid, 
med det svåra men lockande uppdraget att i ett land, som står vid tröskeln till 
sin politiska självständighet, lägga grunden för en inhemsk ungdomsrörelse med 
internationell räckvidd. 
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AV GENERALSEKR 

MAGGIE ANDERSSON 

KFUK — med vittomfattande 
uppgifter 

KFUK är en kristen, ekumenisk och internationell ungdoms- och kvinnorörelse. 
Över hela världen har den sitt arbetsfält. I både gamla och nya samhällen växer 
ständigt fram nya behov av verksamhet. I Sverige har KFUK f n arbete på ca 
150 platser i hela landet med ca 18 000 medlemmar. De olika föreningarna är 
sammanslutna till ett förbund, KFUK:s Riksförbund, i sin tur anslutet till 
KFUK:s Världsförbund. Världsförbundet, med huvudkontor i Geneve, består 
nu av 65 länders nationella KFUK-förbund och omfattar ca 2 milj medlemmar. 

KFUK är en rörelse och såsom sådan ständigt i utveckling, i rörelse. Det be
tyder att program och verksamhetsformer kan skifta från tid till annan, från 
land till land, från plats till plats. Den kvinnliga ungdomens situation i varje tid 
bestämmer dess uppgift. Enligt de stadgar, som gäller för Sveriges KFUK, är 
KFUK:s uppgift att 

arbeta för barns och kvinnlig ungdoms vård, fostran och utbildning, 
främja en allsidig personlighetsutveckling genom att verka för vidgade kunska
per, fysisk hälsa, karaktärens daning och det andliga livets växt, 
hjälpa kvinnor och flickor till en personlig kristen tro, 
i samhällsliv och mellanfolkligt samarbete söka förverkliga en kristen livssyn 
samt stärka den sociala känslan hos kvinnor och flickor, så att de ser sitt ansvar 
som samhällsmedborgare och som medlemmar av en internationell rörelse, 
som kristen kvinnorörelse söka bidraga till samförstånd och samarbete mellan 
enskilda kristna och mellan trossamfund samt göra sina medlemmar delaktiga 
av en världsvid kristen gemenskap. 

Det är stora och vittomfamnande uppgifter. Verksamheten omfattar också 
ungdomsarbete av olika slag, scouting, idrott, hobbygrupper, studiecirklar, grup
per med religiöst och socialt arbete m m. På flera platser har KFUK inackor
deringshem för yrkesarbetande och studerande ungdom. Gemensamt med KFUM 
har KFUK ett studieförbund, ett idrottsförbund och ett scoutförbund. 

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 

Låt oss först börja med barnet. Här har KFUK på många håll s p ä d b a r n s 
h e m och d a g h e m , l e k s k o l o r och e f t e r m i d d a g s h e m , s m å 
b a r n s g y m n a s t i k och b a r n p a r k e r i n g . På flera platser har KFUK 
härvidlag varit en föregångare, och alltjämt fyller både daghem och lekskolor 
en viktig funktion som komplement till de allmänna institutionerna. 

S c o u t f ö r b u n d e t , som under året ombildats till ett för KFUK och 
KFUM gemensamt förbund, samlar barn och ungdomar i stora skaror, från 8 år 
och uppåt. I scouting vill man genom patrullsystemet, som successivt fostrar 
ungdomen till ansvarstagande, och scoutlagen hjälpa scouterna till en livsstil, 
en kristen livsstil. Lord Baden-Powell, scoutrörelsens grundare, har själv ut
tryckt det så: »Scouting skulle svika sin uppgift, om den inte bibringade poj
ken också religiös fostran.» Detsamma gäller givetvis också flickorna. 
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Det stora äventyret framför andra för en scout är att komma ut på läger. 
Varje sommar ordnas mängder av läger på lokalplanet, och ungefär vart fjärde 
år anordnas storläger. I somras hölls ett sådant stort F ö r b u n d s l ä g e r på 
Järna-Anhammar säterier. Det samlade ca 1 600 flickor med 200 utländska 
gäster. Förutom de vanliga lägren hålls även k o n f i r m a t i o n s l ä g e r på 
ett flertal platser, ibland tillsammans med KFUM. 

Senior- och Rangerscouting, som bygger på intressegemenskap och gäller åld
rarna 14—18 år, har ökat avsevärt under de senaste åren. Från 16 år är pro
grammet delvis gemensamt med pojkscouterna. Inom seniorscouting tar man 
fasta på fyra olika områden, nämligen andlig fostran, good turn,, hobby och 
sport. Handikappade ungdomar har ett för dem anpassat scoutarbete. 

Förutom scoutverksamheten finns det inom KFUK:s ram ungdomsarbete i 
många former. T r i a n g e l a r b e t e t — som fått sitt namn av triangeln i 
KFUK:s märke — samlar flickor från 7—18 år. De minsta samlas mest till lek 
och sång och små praktiska övningar. För de större flickorna försöker man att 
genom bl a lek och sport, föredrag och diskussioner, friluftsliv och praktiskt ar
bete förverkliga KFUK:s fyrsidiga program: andligt, fysiskt, intellektuellt och 
socialt. KFUK har också en mångskiftande verksamhet i form av i n t r e s s e 
g r u p p e r , såsom sångkörer, gymnastik- och idrottsgrupper, hobbygrupper, 
flickklubbar och kamratkretsar, de sistnämnda ofta i samarbete med KFUM. 
»M i x - k l u b b a r » för flickor och pojkar mellan 14—17 år har haft stor fram
gång och upptagits på flera platser i landet. Därtill kommer en ö p p e n v e r k 
s a m h e t i form av läger, ungdomsaftnar m m. Föreningar med egna lokaler 
upplåter ofta dessa för skolungdom, för att de skall kunna samlas under fru
kostraster och håltimmar eller som öppen fritidslokal för yrkesarbetande flickor 
och pojkar på kvällarna. Det senaste tillskottet i ungdomsverksamheten är gym
nasistarbetet, de s k » H i - Y - k l u b b a r n a » , som efter amerikanskt mönster 
startats på ett flertal platser tillsammans med KFUM. I d r o t t s i n t r e s s e t 
har länge funnits med inom KFUK:s arbetsram, men under senare år har det 
blivit allt starkare. 

SOCIALA UPPGIFTER 

Inom KFUK:s Riksförbund finns en k om m i t t e f ö r s a m h ä l l s f r å 
g o r . Den representerar genom sina medlemmar sakkunskap inom olika sociala 
områden och är förbundsstyrelsens remissinstans för samhällsfrågor. På uppdrag 
av KFUK:s Världsförbund och för KFUK i Nya Zeeland och Syd-Afrika har 
uppgifter inhämtats och sammanställts angående samhällets stödåtgärder för 
dubbelarbetande kvinnor, möjligheter till deltidsarbete för kvinnor, likalöns-
principens tillämpning och hjälp åt ensamstående mödrar. Kommittén ser vida
re som sin uppgift att följa utvecklingen på det sociala området i vårt land och 
söka stärka KFUK-medlemmarnas sociala ansvarskänsla och stimulera förening
arna till sociala insatser. På många håll i landet har KFUK upprättat i n a c 
k o r d e r i n g s h e m för olika kategorier av kvinnlig ungdom. Nio föreningar 
har 10 hem, av vilka fyra är avsedda för yrkesarbetande, medan de övriga tar 
emot studerande ungdom. D a g h e m och b a r n t r ä d g å r d a r bedrivs 
alltjämt, som nämnts ovan. Några föreningar har v i 1 o - och s e m e s t e r 
h e m . Riksförbundets H o s p i t s i Stockholm besöks — förutom av svenska 
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gäster — ofta även av utlänningar, som i andra länder lärt känna KFUK som 
en organisation som erbjuder förmånen av utmärkta hotell. 

Under namnet » V a k s a m h e t s b y r å n » har KFUK en rådgivande verk
samhet för svenska flickors utlandsvistelse. Till rådsökande förmedlas broschyrer 
om praktikanställningar i engelska hushåll, adresser till utländska arbetsförmed
lingar i England, uppgifter om KFUK-hem och -föreningar över hela världen 
samt till svenska utlandsförsamlingar och utländska organisationer, som kan vara 
flickorna till hjälp under vistelse i främmande land. Genom organisationer i 
bl a England, Frankrike, Tyskland och Schweiz samt genom KFUK i Kanada 
och USA inhämtar Vaksamhetsbyrån uppgifter om utländska hems lämplighet 
som arbetsplats för svenska flickor. — Svenska KFUK i London bedriver i nära 
samarbete med Svenska Kyrkan ett hem, » S v e n s k h e m», som vill vara ett 
stycke svensk miljö för ungdomar på engelsk mark. Där tas svenska flickor 
emot, som kommer till London för att studera eller söka arbete, men i mån av 
utrymme är även svenska turister välkomna dit. Sedan januari 1960 är en svensk 
KFUK-sekreterare knuten till hemmet som husmor och ungdomsledare. 

INTERNATIONELL KONTAKT 

Kontakten med KFUK:s Världsförbund har alltid varit livlig och till stor hjälp 
och inspiration i arbetet. Genom Världsförbundet sker fortlöpande utbyte av er
farenheter och idéer. Helt nyligen har Sveriges KFUK haft besök av Världsför
bundets generalsekreterare, Miss Elizabeth Palmer, som genom sina besök i 
KFUK-föreningar över hela världen har en rik erfarenhet av det mångskiftan
de arbete som KFUK bedriver. 

Världsförbundet anordnar årligen internationella k u r s e r och k o n f e r e n 
s e r av olika slag. Det kan betyda oerhört mycket för en ung människas utveck
ling och vidga hennes synfält att få vara med i ett internationellt sammanhang, 
där man oberoende av religion och ras, sociala, politiska och nationella förhål
landen kan diskutera brännande problem och där man får uppleva vänskap och 
gemenskap över gränserna. — V ä r l d s r å d s m ö t e t , som är Världsförbun
dets beslutande församling, sammanträder vart fjärde år på olika håll i världen, 
senast 1959 i Cuernavaca i Mexico. Sverige hade där fyra representanter. Bl a 
behandlades frågor i samband med KFUK:s fortgående uppgifter som en eku
menisk kvinno- och ungdomsrörelse med ett socialt och allmänt fostrande pro
gram. Men stor uppmärksamhet ägnades också åt flyktingfrågan, hungerproble
met och den risk som sammanhänger med atomkraften. I samband med världs
rådsmötet deltog de svenska representanterna i de k o n s u l t a t i o n e r som 
anordnades om sociala och internationella frågor och om ledarfrågor. 

En stor uppgift för Världsförbundet, i vilken Sveriges KFUK också engagerat 
sig, är det i n t e r n a t i o n e l l a h j ä l p a r b e t e t. Det är ett praktiskt ut
tryck för medlemmarnas övertygelse, att förmånen att tillhöra en internationell 
organisation också förpliktar. I en tid, som kallats »den hemlöses århundrade» 
och då hungerproblemet har en sådan omfattning, att man talar om »världs
hunger», är det en självklar plikt och en naturlig önskan att inom KFUK göra 
vad man kan för att lindra nöden. Så har Sveriges KFUK tagit till sin uppgift 
att lämna ekonomiskt bidrag bl a till arabflyktingar i Jordanien och till KFUK:s 
och KFUM:s flyktingorganisationer i Österrike. Medan en del flyktingläger un-
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der världsflyktingåret 1959—60 tömts, har KFUK och KFUM planerat nya 
centra för verksamhet bland gamla, sjuka eller av annan anledning »bofasta» 
flyktingar i Österrike. KFUK har också startat en yrkesutbildning för flickor 
från flyktingfamiljer samt anordnar lägerverksamhet för barn och ungdom. 

Genom övertygelsen att alla KFUK-förbund i olika världsdelar och länder 
har något att ge varandra, har begreppet »m u t u a l s e r v i c e » skapats. Man 
har funnit, att då man ställer sina begränsade resurser till förfogande, kan de 
dock tillsammans möjliggöra ett pionjärarbete i mindre utvecklade områden, 
där kvinnorna behöver KFUK:s hjälp att rustas till en insats i yrkes- och sam
hällsliv. Under en följd av år har KFUK i Sverige gjort sin insats i Världsför
bundets Mutual Service genom att lämna ekonomiskt bidrag till en inhemsk 
KFUK-sekreterares lön i Pakistan och till ett KFUK:s ledarutbildningsinstitut i 
Egypten. En extra insamling pågår dessutom nu till Italiens KFUK för dess ar
bete i Kalabrien. Sedan 1 oktober i år arbetar förra generalsekreteraren i Sve
riges KFUK, Clary Elfving, i Tanganyika för att där hjälpa till att bygga upp 
KFUK. 

KFUK:s i n t e r n a t i o n e l l a k o m m i t t é i Sverige lägger ner ett in
tensivt arbete på att väcka och stärka intresset i KFUK för världsförbundet och 
det internationella hjälparbetet. 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER 

KFUK:s Världsförbund samarbetar med andra kristna världsorganisationer som 
t ex KFUM:s Världsförbund, Kyrkornas Världsråd och Kristliga Studentvärlds
förbundet; med frivilliga internationella kvinno- och ungdomsorganisationer t ex 
Flickscouternas Världsförbund, Internationella Kvinnoalliansen, Internationella 
Röda Korset m fl; med FN:s sociala och ekonomiska råd, UNESCO, ILO, 
UNICEF, FAO samt olika organ för flykting- och kvinnofrågor. Sveriges KFUK 
har bl a representanter i Svenska Ekumeniska Nämnden, Sveriges Ekumeniska 
Kvinnoråd, Sveriges Kristna Ungdomsråd, Svenska FN-förbundet, Föreningen 
Nordens Ungdomsrepresentantskap och Svenska Nykterhetsfrämjandet. 

PERSONAL OCH MEDARBETARE 

Det är ett rikt och vittomfattande arbete, som bedrivs inom KFUK:s ram. Men 
det kan endast föras vidare genom medlemmar och ledare, övertygade om att 
KFUKrs uppgift bland kvinnor och ungdom är aktuell i varje tid och i varje 
slags samhälle. F ö r b u n d s s t y r e l s e n med dess ordförande i spetsen, lä
roverksadjunkt Anne-Marie Ekert, lägger ner ett intensivt arbete på alla de skif
tande frågor som förbundet har att handlägga. Förutom g e n e r a l s e k r e t e 
r a r e n är även en i n s t r u k t ö r och en u n g d o m s s e k r e t e r a r e an
ställda, som reser omkring och besöker föreningarna ute i landet och hjälper till 
att starta nytt arbete, anordnar ledarkurser och ger råd och hjälp på olika sätt. 
Såväl Scoutförbundet som Studieförbundet och Idrottsförbundet har anställda 
s e k r e t e r a r e för sina verksamhetsgrenar. Några föreningar har heltidsan
ställda sekreterare, men ännu fler behövs. En stor skara av f r i v i l l i g a le
d a r e o c h m e d a r b e t a r e gör en storartad insats. Men även den skaran 
behöver ökas för att KFUK skall kunna på ett rätt sätt fullfölja sina uppgifter 
i dagens samhälle. 
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DEN SOCIALA VERKLIGHETEN I BILD Forts från s 266. 

Hej, jag heter Affe . . . 

Den nu trettioårige Lage -holm är sedan år tillbaka en känd gäst på social
styrelsens barnavårdsbyrå. Här har man sett honom som yrkesskoleelev, som 
värnpliktig i flottans kostym och som sjöman under mellanlandningarna. 

En av byråns tjänstemän var tidigare barnavårdsassistent i hans hemstad och 
fick hand om »hans fall» redan när han var i skolåldern. Fast hon inte längre 
har någon tjänsteplikt gentemot honom är det till henne han har skrivit från 
Nordkap och Rio och till henne han tar sin tillflykt vad som än händer; han 
har varit med i en del trassel under årens lopp, kommit på kant med sin skola, 
rymt från marinen och fått villkorlig dom för persedelstöld, på sistone har han 
dragits in i stans öl- och spritgäng. För lyssnerskan på barnavårdsbyrån säger 
han alltid som det är och överlägger stillfärdigt med henne hur han på nytt 
skall kunna rycka upp sig och komma på rätt köl igen. Av allt att döma är det 
också ett utslag av hans tillit till henne, när han tar sitt något överförfriskade 
gäng med till byrån, vilket naturligtvis inte är så lyckat. Uppvaktningen avstyrs 
men Lage -holm blir aldrig avfärdad. Hans beskyddarinnas närmaste kolleger 
bland byråns sekreterare och inspektörer hyser ömhet och bekymmer för »Lage». 
Senast kom han ensam och så svårt berusad att han ramlade ihop på golvet, 
men ändå klart medveten om sitt tillstånd och tacksam för hjälp — men helst 
inte till polisen. Man ringde till en klinik för alkoholsjukdomar, som lovade ta 
emot honom. En av verkets unga vaktmästare erbjöd sig att följa honom dit i 
en taxi. »Jag heter Affe», sade vaktmästaren och sträckte fram sin hand. Lage 
log, det kändes bra, det var ett rejält broderligt handslag. 

Som alltid blev Lages besök orsak till ett allmänt missmod på byrån och vid 
eftermiddagskaffet talades om Lage som så många gånger förr och vad som nu 
var att göra. 

Att Lage -holm blivit »Lage» för den här verkspersonalen har en mångtydig 
innebörd. Såsom en del av den centrala tillsynsmyndigheten, socialstyrelsen, lär 
barnavårdsbyrån känna sitt klientel mest genom handlingar, vilka kommer från 
de lokala nämnderna runtom i landet, och möter sällan människorna bakom 
dem. 

När Lage i egen skamfilad person dyker upp på byrån är han barna- och 
ungdomsvårdens PROBLEM, renodlat och påtagligt — genom alla ålderssta
dierna. Han är mer än så, han är den förkroppsligade FÖREBRÅELSEN — 
mot samhället och mot oss alla. Var har det brustit? Varför har livet för den
na pojke, som har så mycket bra hos sig, blivit vad det är? Hans förtrogna på 
barnavårdsbyrån, som under många år inte haft några åligganden att ta sig an 
hans sak, plågas likafullt av känslan att det är hon som inte räckt till, att hon 
inte gjort nog. Under en längre tid var det mycket sjukt i hennes familj och 
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hon själv var sjuk. Då hade hon inte krafter till övers för att inge Lage ny 
tillförsikt. Var det då som det gick alldeles sönder för honom? 

Men kollegerna kan visa henne att orsakerna ligger längre bort i tiden. Mest 
troligt är att han knäcktes allvarligt då han i elvaårsåldern måste byta foster
hem. Många tecken tyder på det. De välbeställda som hör berättelsen om 
Lage -holm måste fråga sig själva, vad det hade blivit av oss om vi som barn och 
tonåring fått erfara vad Lage -holm var med om. Inte så att han växte upp i 
en dålig miljö och led materiell nöd, men han var trängd ut i periferin, det 
fanns ingen självfallen plats för honom. Modern var kroniskt nervsjuk och kom 
för alltid in på sjukhus när Lage var två, tre år. Fadern karaktäriserades som 
en slarver och brydde sig varken om Lage eller hans två bröder; de fick alla 
komma till fosterhem. Genom den lokala barnavårdsnämnden placerades Lage i 
ett jordbrukarhem i hemstadens närhet. Och det tycktes gå bra. Fosterföräldrarna 
var kärva men rejäla och de fäste sig vid pojken och han vid dem. Alltjämt 
nämner han gärna dem och då med tillgivenhet. Så blev det något krakel i 
skolan, pojken kom i konflikt med läraren och denne med föräldrarna. De 
kunde inte rå på tvisten och det ansågs bäst att flytta Lage från orten och till 
ett annat fosterhem. Han kom till en större och till synes mycket trevnadsfylld 
lantgård men han längtade hela tiden tillbaka till det förra hemmet och rotade 
sig aldrig här. Han tyckte nog om djuren och gården i sin helhet, men foster
föräldrarna lyckades aldrig få något riktigt grepp om honom. Barnavårdsnämn
dens representant säger sig aldrig glömma hur det var vid ett av besöken hon 
gjorde på gården. Lage var då 15 år och körde vid tillfället traktorn på en åker 
— han sade visserligen ingenting men hela hans person uttryckte en vädjan att 
få komma därifrån. När han var 16 år fick han komma åter till sin hemstad 
för att få utbildning i flygmotorteknik på den centrala verkstadsskolan där. Hans 
socialt avancerade släktingar i staden hade hittills frågat föga efter honom, 
allraminst fadern, vilken förresten bildat en ny familj. Lage har berättat hur 
han en gång mötte fadern på gatan men att denne vände sig bort. Genom bar
navårdsassistentens försorg förmåddes emellertid farmodern att nu ta sig an 
sonsonen genom att åtminstone ge honom bostad hos sig men hon vägrade att 
ta honom i kosthållet. Föreståndarinnan på stadens barnhem, som kände Lage 
och tyckte om honom, erbjöd honom då att få inta sina måltider på barnhem
met. Lage var fästad vid föreståndarinnan och tycktes trivas med denna ord
ning, men så en dag upptäcktes det att han gjort sig skyldig till stölder på sko
lan — han hade stulit smörgåsar från skolkamraterna. (I dagarna har en dags
tidning omtalat att man vid en rundfråga bland ungdom funnit att sextonåriga 
pojkar förtär som mellanmål omkring femton smörgåsar om dagen. Lage — 
barnhemmets tonårige matgäst — kunde inte få en sådan behövlig kostförstärk
ning. Överläkaren vid Barnbyn Skå, dr Gustav Jonsson, påpekar samtidigt att 
maten — inte minst de vardagliga måltiderna — betyder mer för barnen än 
för vuxna känslomässigt sett, den ökar deras trygghetskänsla. Den näringsriktigt 
sammansatta maten börjar få allt större betydelse i barnpsykologin.) Rektorn 
som kände till Lages situation och trodde på hans möjligheter avvecklade saken 
på ett sätt så att pojken kunde fortsätta utbildningen. Men i känslan av att han 
inte var som andra — bara det att gå och äta på barnhemmet när man är yr
kesskoleelev avvek ju så väsentligt från de andras förhållanden — och nu allas 
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vetskap om hans smörgåsbeslag skapade en så stor olust hos honom att hela 
hans diktan och traktan gick ut på att få komma till sjöss och bort från alltsam
mans. Han vädjade länge till barnavårdsassistenten att hon skulle hjälpa honom 
till detta och efter att upprepade gånger ha försökt få honom att förstå vad det 
skulle komma att betyda för hans framtid om han höll ut på skolan och fick 
examen gav hon efter och han fick resa. De första fyra, fem åren tycktes det 
gå bra. Den svenske sjömanspastorn i en norsk hamnstad skrev till barnavårds
assistenten och talade om att Lage var där och väntade på hyra, att han fäst sig 
vid ynglingen och särskilt noterat hans bundenhet till assistenten. Prästen ville 
hon skulle veta detta för att inte förtröttas i sin uppgift att vara ett stöd för 
den hemlösa unga människan. Så kom han emellertid att hålla sig undan värn
plikten långt utöver lagstadgad tid med påföljd att myndigheterna, när han 
slutligen kom till en svensk hamn, tog fatt honom och tvångsförde honom hem. 
Han kom givetvis till marinen, men i otakt med tjänsten här redan från bör
jan stod han inte ut med disciplinen utan rymde så som han gick och stod — 
och åtalades för persedelstöld. Det blev villkorlig dom. Sedan har han varit 
till sjöss i olika omgångar men de senare åren har spriten fått alltmer makt 
med honom och därmed har också kraften till initiativ och handling försvagats. 

Anmärkningsvärt är att Lages två bröder klarat sig bra och har det gott 
ställt. Men de hade turen att var på sitt håll få växa upp i ett och samma 
fosterhem, det gav dem trygghet och fäste som inte Lage fick. 

Även med de allra bästa krafter kan inte en samhällsinstitution alltid ge till
räcklig hjälp till självhjälp. En ung människa som Lage med förmåga att tycka 
om och hysa tillgivenhet för andra behöver känna mänsklig sympati var han 
kommer. 

»Jag heter Affe, det här ska nog ordna sig, ska du se — bara du själv vill», 
en sådan spontan — i ovan skildrade situation också taktfull — presentation av 
en hjälpande hand från ungdom till ungdom kan måhända åstadkomma vad 
samhället inte lyckats med. 

Franska affischer: 1. Papa, ne bois pas, pense å moi! Pappa, drick inte, tänk på mig! 
2. Cultivez votre jeunesse, arrosez votre vin. Sante. Sobriété. Förädla er ungdom, 
späd ut ert vin. Hälsa. Nykterhet. Den franska alkoholbekämpningsbyrån står i spetsen 
för en nykterhetskampanj som bl a sprider affischer med budskapet Sante — Sobriété, 
Hälsa — Nykterhet. Och en svensk parisfarare finner att den franska finessen kan 
åstadkomma att den stackars gossen inte verkar stötande med sitt »Papa, ne bois 
pas, pense ä moi». 
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IDÉER OCH INITIATIV 

Socialstyrelsens Råd och anvisningar nr 132 

Råd och anvisningar i socialvårdsfrågor nr 132, november 1960, upptar en kort
fattad redogörelse från socialstyrelsens barnavårdsbyrå om »Upplysningsmöten 
och andra aktioner för föräldrar i ungdomsfrågor». 

En sida av kommunernas åtgärder inom allmänt förebyggande ungdomsar
bete är en informationsverksamhet för de vuxna i avsikt att vara dem till hjälp 
i deras fostran av de unga. Upplysningsmöten anordnas dit alla föräldrar som 
har skolbarn blir inbjudna. Man söker nå föräldrarna med råd om fostran ge
nom att dela ut broschyrer, och man riktar förmaningar till föräldrarna i an
nonser i de lokala dagstidningarna. 

Ansvariga för sådana aktioner är ofta två eller flera kommunala organ i ge
menskap, i regel barnavårdsnämnden och dessutom omväxlande skolstyrelsen, 
polismyndigheten och ungdomsstyrelsen i förekommande fall. 

Barnavårdsbyrån skildrar hur barnavårdsnämnden i Örebro tillsammans med 
skolstyrelsen har arrangerat en serie föräldraträffar. Örebros egen redogörelse 
finns i stencil tillgänglig hos socialstyrelsen och kan på begäran tillställas barna
vårdsnämnder och andra organ. 

Barnavårdsnämnden i Södertälje har sammanställt en broschyr som får stå 
som typförebild för detta slag av arbete. Olika distributionsmetoder diskuteras 
och även här understryks vikten av samverkan mellan barnavårdsnämnd och 
skolmyndighet. 

Annonsering i tidningspressen, upptagande förmaningar till föräldrarna, är i 
de flesta fall föranledd av speciella händelser, t ex uppdagande av något aso
cialt förehavande där ungdomar från orten varit inblandade. 

Barnavårdsbyrån understryker vidare vikten av att alkoholproblemet beaktas 
vid informationsverksamheten och nämner två filmer som lämpar sig som un
derlag för föräldradiskussioner. 

Vid allt arbete i detta informativa syfte är det, understryker barnavårdsbyrån, 
av synnerligen stor betydelse att uppta ett samarbete med det lokala förenings
livet likaväl som med de riksomfattande organisationerna. Socialstyrelsen vill 
särskilt framhålla lämpligheten av samgående mellan kommunala nämnder och 
lokala kvinnoorganisationer. 

Statens socialvårdskonsulent i distriktet och länsstyrelsens barnavårdskonsulent 
bistår vid förberedande av informationsverksamhet. Där sådan verksamhet äger 
rum, önskar socialstyrelsen upplysningar härom för att därefter kunna ställa 
dessa upplysningar till förfogande åt andra kommuner. 

Eftersom även andra kommunala organ än barnavårdsnämnder — och likaså 
föreningslivet — kan dra nytta av detta nummer av »Råd och anvisningar» må 
nämnderna erbjuda andra organ att rekvirera numret hos socialstyrelsen. 
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Varför alltid nya uppslag 

inom ungdomsarbetet? 

Har vi prövat alla gamla? 

frågar man i Solnas uppslagsrika 

fritidsverksamhet 

»Sveriges största tonårsstad» är måhända huvudstadens grannkommun Solna — 
av 50 000 innevånare är 12 000 under 21 år. 

Om ungdomsinslaget är stort har stadens styrande män och dess fritidsstyrelse 
visat en aktivitet och en uppslagsrikedom när det gäller fritidsverksamhet för ung
dom som gett eko över landet. 

Solna stad började först på 1950-talet att organisera en fritidsverksamhet för 
ungdom och det gör at t man ännu inte har samma resurser i form av ungdoms
gårdar och andra lokaler som man fått på andra håll i landet, säger ungdomsgårds
förvaltaren, t f konsulent Bo Halldoff, när Sociala Meddelanden träffar honom i 
hans arbetsrum i Solna stads nya förvaltningshus mitt emot Råsundastadion. 

Nu i höst har emellertid ett par nya ungdomsverksamheter startat, vilka man 
hoppas en hel del av. Gamla Råstahems Folkets hus skall drivas som en förenings
gård för ungdom med delvis öppen verksamhet. Det är Ulriksdals Sportklubb samt 
MHF:s ungdomsavdelning, som skall sysselsätta ungdom från de nya områdena Ba-
gartorp och Ritorp. Just att få utveckla ett samarbete mellan det kommunala fri
tidsorganet och föreningarna är den giv som fritidsstyrelsen hoppas på. Goda er
farenheter av samarbete mellan föreningar och ungdomsgård har Solna fått under 
den gångna säsongen på dess för närvarande enda ungdomsgård, Förvaltargården, 
Hagalund. Till årsskiftet hoppas fritidsstyrelsen kunna starta den nya och mo
derna Bergshamragården i Bergshamra centrum. Givetvis finns det en hel del fri
tidslokaler av modell kvartersverksamheter av både kommunal och föreningskarak
tär, exvis Karolinagården, Huvudsta, som drivs helt i fritidsstyrelsens regi, medan 
Solna Bollklubb utövar ett mycket fint ungdomsarbete helt fristående i Råsunda. 
Näckrosens Fritidskommitté däremot driver ungdomsklubbar på anslag från HSB 
och Riksbyggen med stöd av fritidsstyrelsen i form av tillsättande av ungdoms
ledare och annan service — programpatruller o dyl. 

Konsulent Folke Bäck tog initiativet till de ungdomsledarkurser som fritidssty
relsen anordnar. Den första kursen visade bra resultat. Den bedrevs som aftonskola 
i två terminer och gick ut på att förena teori och praktik. Bland det 30-tal som 
anmälde sig fanns folk från kristen ungdomsverksamhet samt de politiska ungdoms
organisationerna m fl. 
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Genom denna kurs kom det fram 15 ungdomsledare som ryckt in i arbetet på 
olika häll. En av kursdeltagarna blev så fångad av arbetet att han lämnade sitt 
fina hantverksyrke och är numera helanställd inom fritidsarbetet i Solna. 

Som ett exempel på hur dessa ungdomsledare tagits i bruk kan nämnas föl
jande: Vid ett tillfälle var det på ett håll inom staden litet oroligt bland traktens 
ungdomar. Där fanns bl a rätt mycket arbetslös ungdom som drev omkring. Det 
blev kontroverser med polisen. 

Då satte ungdomsledarna igång med s k programpatruller, vilka gick ut och fick 
kontakt med ungdomar som hängde på kaféer eller i gathörnen och inbjöd dem 
till en »fikakväll» i en lokal som rymmer 50 personer. Ungdomarna strömmade 
till — första kvällen kom hundra. Försöket gjordes om en gång i veckan och det 
visade sig att ungdomarna fortsatte att komma. De hade alltså behov av att syssel
sätta sig med något annat och mera meningsfyllt. Som så ofta var de flesta med
lemmarna i gängen i grunden hyggliga fast litet viljesvaga individer som kommit 
under inflytande av gängledare som imponerade genom att vara tuffa, hårda och 
förfarna i olika slag av asocialitet. Risken i sådana situationer är att folk drar sig 
för alla ungdomar som kommit in i sådana gäng och låter dem hålla på med att 
organisera sig själva och att avskärma sig mer och mer. I stället behövs stötar 
rätt in i gänget: ungdomarna måste bearbetas, få chansen att möta andra infly
telser, se att de inte lämnas åt sig själva. Med det arbetet får man aldrig förtröt
tas, understryker konsulent Halldoff. Det gäller just dessa ungdomar, som vi kan 
läsa spaltmeter om i pressen, våldsbrott, alkoholmissbruk m m. Där skall väl ald
rig de kommunala fritidsorganen eller föreningarna, som har tid för en spontan 
verksamhet, lämna någon fråga obearbetad. Solna stads fritidsstyrelse och dess bar
navårdsnämnd har fint samarbete, som visas genom att exempelvis en assistent på 
fritidsstyrelsen deltar i barnavårdsnämndens nattpatruller, samt att de flesta ung
domsledarna inom den kommunala ungdomsgården och fritidslokalerna utses till 
övervakare och tillsyningsmän. 

Många ungdomsgårdsföreståndare och ungdomsledare har den uppfattningen, 
att om någon är spritpåverkad av ungdomarna på en ungdomsgård, så skall han 
kastas ut. Solna har däremot den uppfattningen att han skall »kastas in». På t ex 
Förvaltargården har de ett litet rum, där ledare kan ha enskilda samtal med går
dens ungdomar. De har gått in för principen att finna bakgrunden till varför en 
ungdom beter sig på ett särskilt sätt. Här kommer återigen samarbetet med barna
vårdsnämnden in, som är mycket värdefullt. Det har visat sig genom detta för
farande, att ungdomen inte tycker att några ledare försöker »tjalla», utan att de 
i väldigt hög grad förstår att ledaren vill vara deras kamrat och vill deras bästa. 
Om man kastar ut en ungdom från gemensamheten inom en ungdomsgård, vart 
kastar man honom då? Kanske till ingressen på en utav kvällstidningarnas spalt
meter. Där borde finnas plats för annat. 

Som förut nämnts har samarbetet mellan föreningar och det kommunala orga
net gått mycket bra och under vinterhalvåret har bl a de politiska ungdomsförbun
den i Solna olika slag av grupparbete på Förvaltargården. Ett av förbunden bygger 
upp en debattklubb kring boken »I brytningstid». Ett annat förbund börjar med 
»Ett skogsluff argäng», som skall försöka orka upp på söndagarna för att komma 
ut i naturen. Det naturliga är att en ungdomsgård skall tjänstgöra som en sluss 
för en del ungdomar in i föreningslivet. All ungdom går inte att organisera — och 
all ungdom behöver det inte heller — det går heller inte bland vuxna, men för 
dem finns det andra möjligheter att skaffa sig ett fritidsintresse, lagt enbart på 
hobbybasis. Nog måste väl ett intensivt samarbete mellan kommunala fritidsorgan 
och föreningar vara av utomordentligt värdefull karaktär. 

Solna stads fritidsstyrelse försöker på alla sätt hjälpa föreningarna i Solna — 
ett 40-tal — med service i olika former. Det utges t ex ett litet tidningsorgan 
»För oss i ungdomsföreningen», där föreningarna informeras om de möjligheter, 
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som finns för dem at t söka bidrag, stipendier m m. Dessutom har föreningarna 
möjlighet att få sina årsberättelser, klubbprogram m m skrivna och stencilerade 
på fritidsstyrelsens expedition av en därtill anställd person. Fritidsstyrelsen tjänst
gör även som upplysande organ för föräldrarna, som kan ha problem med att pla
cera sina barn i någon vettig förening. I höst har Sundbyberg och Solna en ge
mensam ungdomsledarkurs, som Sundbybergs ungdomsstyrelse har utarbetat och där 
olika personer inom Solna och Sundbyberg inbjuds att deltaga. För att driva aktiv 
ungdomsvård behövs folk — men även pengar — och det belopp som staden för 
närvarande tillskjuter all fritidsverksamhet i Solna, såväl den kommunala som 
föreningsverksamheten, utgör för närvarande 380 000 kronor. 

I den nyss nämnda lilla tidningen återfinns bl a några enkla regler för ung
domsledare som förtjänar att återges: 

Det är bättre att en klubb byter sysselsättning än att medlemmarna byter klubb. 
Det är för ledaren inte främst frågan om att ge en tekniskt fulländad lektion 

utan att möta unga människor och ge dem något av personlighetsfostran. 
T a g alla på allvar — de som minst påkallar uppmärksamhet kan vara de som 

allra mest behöver intresse och förståelse. Bedöm och beröm efter förmåga, inte 
efter prestation. 

Genom at t dra lärdom av de goda och dåliga erfarenheter som varje ledare 
kommer att göra övervinns så småningom svårigheterna. 
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Obligatoriskt stöldskydd medel mot biltillgreppen 

I sitt utlåtande över ett av särskild utredningsman 1959 avgivet betänkande rö
rande stöldskydd på bilar betecknar socialstyrelsen biltillgreppen som en ty
pisk ungdomsföreteelse. För många av de ungdomar som nu är intagna i ung
domsvårdsskolorna är inte sällan ett biltillgrepp, även då det ägt rum på grund 
av impuls, upphovet till fortsatt brottslighet av grövre karaktär. Det finns an
ledning anta att de unga lagöverträdarna i många fall inte skulle ha gett efter 
för sin impuls om tillgreppsobjektet varit mindre lättillgängligt. Fordonstill
grepp, ofta en hel serie sådana, underlättar rymningar från ungdomsvårdssko
lorna. Uppskattningsvis har 90 procent av till socialstyrelsen anmälda, av ung
domsvårdsskoleelever orsakade skador för tredje man uppstått i samband med 
tillgrepp av bilar, som saknat av Polisens tekniska rådfrågningsbyrå godkänt 
stöldskydd. De ersättningar som av statsmedel utbetalts för skador, vållade 
av ungdomsvårdsskoleelever, hänför sig också till stor del till dylika skador. 

Under åberopande av dessa erfarenheter och med hänsyn till de samhällsin
tressen som socialstyrelsen har att bevaka förordar styrelsen att en lagstiftning 
om stöldskydd kommer till stånd. Gentemot den särskilda utredningsman, som 
haft att framlägga förslag i frågan och som inte anser att några lagstiftningsåt
gärder skall vidtas, invänder styrelsen att om ett stöldskyddsobligatorium kan 
väntas effektivt påskynda en ökning av antalet stöldskydd, så måste angivna 
principiella betänkligheter vika med hänsyn till det oskattbara värdet av att 
antalet biltillgrepp därigenom otvivelaktigt kommer att nedbringas. 

Samhörighetens utveckling 

I Thulebolagens skriftserie Vår Hälsa har turen nu kommit till mor och barn. 
Häfte 18 behandlar samhörighetens utveckling och betydelse under graviditet 
och första levnadsår. Författare är bitr överläkare Gunnar af Geijerstam, docent 
Petter Karlberg och överläkare Gunnar Klackenberg. 

Mycket är ju enligt sakens natur sådant som måste sägas om och om igen i 
publikationer av denna art och här sägs det bra. Den senaste utvecklingen på 
området är självklart med, och författarna ger en kortfattad men tillräcklig 
framställning av de risker för fostret som ligger i ett nedsatt hälsotillstånd hos 
modern under graviditeten. 

En glädjande generositet gentemot mödrar av skiftande individualitet går ige
nom hela den lilla skriften — antingen det är fråga om en ung mamma som 
sent når fram till en »riktig» moderskänsla och tror att det är något fel på 
henne eller då matningstiderna diskuteras. De erfarna författarna talar varsamt 
om faran av för högtflygande önskedrömmar och förväntningsfantasier inför det 
väntade barnet och lika lugnt manar de till anpassning, kontakt och humor in
för de konfliktansatser som småbarnens naturbundna utveckling leder till. »Ett 
varmt förhållande mellan föräldrar och barn är fundamentet för barnets nor
mala personlighetsutveckling.» 
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N O R D I S K T - I N T E R N A T I O N E L L T 

Ungdomsanpassning i öststaterna . . . 

Under diskussionen vid ILO:s konferens (se s 278) om »Ungdom och arbete» 

var öststaterna synnerligen meddelsamma. Ett referat av inläggen ges 

i Provisional Record från International Labour Conference, Forty-fourth 

session, Geneva, nr 19. Arbetsgivarföreningens tekniske rådgivare, 

civilingenjör Gideon Gerhardsson, meddelar sina intryck från debatten i en 

understreckare i SvD, rubricerad Ungdomens anpassning — ett världsproblem. 

De kommunistiska staterna som av naturliga skäl är mycket samstämmiga i 
sina uttalanden, oberoende av part eller land, hävdar att de problem Morse 
framlägger inte är relevanta för dem. Deras ekonomiska system tillåter en av
sevärt snabbare teknisk expansion än vad det kapitalistiska gör. Den första in
dustriella revolutionen är i stort sett avslutad för deras del, nu pågår automa
tionsperioden och i morgon börjar atomåldern. De har, för att använda deras 
eget uttryck, likviderat arbetslösheten och har nu i stället underskott på ar
betskraft. 

De säger sig vara noga med att välja arbeten som passar vars och ens intres
sen och förutsättningar. De går medvetet in för att utplåna klyftan mellan ma
nuellt och icke manuellt arbete. De siffror de nämner på antalet lägre och hög
re skolor, på utbildning jämsides med arbetet t o m på universitetsnivå osv 
är utan tvekan imponerande. De räknar även omsorgsfullt upp alla kulturella 
bildningsmöjligheter och möjligheter till förströelse, som ungdomen har till
gång till. Allt syftar till att fostra och utbilda människor för det framtida sam
hället, människor som är »både yrkesskickliga och har vidsträckta andliga re
surser». I förbigående nämner man, att var och en på ett tidigt stadium får 
veta, att i valet av framtidsväg måste de egna intressena bringas i harmoni med 
samhällets krav. Man uppger, med rätt eller orätt, att år 1965 skall de socialis
tiska staterna svara för mer än 50 procent av industriproduktionen i världen. I 
år har Högsta sovjet beslutat att stegvis avskaffa inkomstbeskattningen och man 
planerar att år 1964 kunna påbörja en gradvis sänkning av arbetstiden till 30—35 
timmar per vecka med bibehållen hastighet på standardhöjningen i övrigt. 

Anpassningen till samhället är inte heller något problem. Man hävdar i öst 
att västerlandet angriper denna fråga fel. I stället för att behandla ungdomen 
som en speciell grupp, som måste utsättas för olika åtgärder och ingrepp från 
samhällets sida, går man redan från början in för en aktiv insats av de unga, 
politiskt och på andra sätt, så att de naturligt skall växa in i samhällets funk
tioner. Ett av de oftast återkommande exemplen är ungdomsbrigaderna, som 
samtidigt avser att skapa respekt för handens arbete: den andra järnvägen efter 
kriget byggdes i Jugoslavien av 211 000 ungdomar; hundratusentals ungdomar 
i Polen och Ryssland bygger järnverk, industricentra osv. På olika sätt, bl a 
genom tävlingar, söker man väcka ungdomens intresse för tekniska problem och 
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Nadja, Tolja och Vitia (fr v) heter de tre huvudpersonerna i en ny sovjetfilm om 
ungdomsproblem, De oförbätterliga. Se vidare artikel på motstående sida. 
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teknisk utbildning. Hela tiden ställs bestämda krav enligt olika femårs- och 
andra årsplaner på de olika insatserna. Man betonar, säkert med tanke på de 
underutvecklade länderna, vilken kort tid man har.behövt för att åstadkomma 
allt detta. 

Så långt civilingenjör Gerhardsson. 

. . . och förvildad ungdom 

Den ryske domaren Lev Smirnov skildrade för de åttahundra delegaterna i 
FN: s Londonkongress hur allt inte är så välbeställt ens med den ryska ungdomen, 
som dock går fri från många brottsinspirerande faktorer som det västerländska 
välståndet anses föra med sig: gangsterfilmer, seriemagasin av underhaltig klass, 
pornografisk litteratur. 

På kongressen avlade representanter för samtliga länder sina vittnesbörd om 
de svårigheter man har med en viss kategori ungdomar. I Sovjet kallar man 
dem stilyaghi och de kommer från alla samhällsklasser, från rika och fattiga. 
De hänger i gathörnen i Moskva, de klär sig i åtsittande tröjor och smala byxor, 
håret klipps aldrig. De gaddar ihop sig i hela gäng, som sedan gör upplopp pre
cis som det kan hända här och där hos oss i Sverige. En del av dem är intelli
genta, andra är dumma. 

Vad är då att göra? Vi tänker inte skicka dem i fängelse, sade Smirnov, det 
hjälper inte. Nej, ryska staten är beredd att offra miljoner på dessa underliga 
ungdomar för att få fason på dem. Man räknar med att man 1965 torde vara 
uppe i 2,5 miljoner. Dessa ämnar man placera i skolor, där man ger dem en 
ordentlig uppfostran, lär dem språk och undervisar dem i ämnen som kan leda 
till fortsatta studier på den vetenskapliga banan. På det sättet skall man försöka 
göra dem kvitt deras bitterhet mot samhället och deras inbillade tro att de gör 
vad de vill. 

Kamraters förtroende kan hjälpa »de oförbätterliga» 

Förtroendet, framförallt kamraternas tillit, är ett av de verksammaste medlen, 
när det gäller att komma till rätta med desperat ungdom, hävdar gärna ryska 
ungdomsvårdare. Redan i början av 1930-talet fick detta komma till uttryck i 
filmen Vägen till livet, som skildrade vilda barn, vilka under första världskriget 
och ryska revolutionen förlorat föräldrar och hem och nu i många tusental drev 
fram på vägarna till samhällets skräck. Filmen visades i Stockholm, när trettio
talets ungdomsarbetslöshet var som mest pinande, och blev genom sin obetving
liga tro på unga människors inre kvaliteter en stor befriande upplevelse för svensk 
publik. Med spänning motser man den utlovade reprisen av filmen. Den kom
mer i varje fall att under den närmaste tiden ges på en Stockholmsbiograf. 

Den lille hjälten Mustafas omvandling från vild sälle till en människa i or
dets bästa bemärkelse är tydligen det alltjämt stimulerande mönstret för rysk 
ungdomsvård. Här är även att vänta en svensk premiär på »De oförbätterliga» 
— en sovjetprodukt som sysslar med ett dagsaktuellt ungdomsproblem: de ar-
betsovilliga och odisciplinerade, där lösningen också ligger i omgivningens hel
hjärtade förtroende. Nu är tiden en annan, nu går det ingen nöd på barn och 
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ungdom och nu finns det ingen arbetslöshet — i stället gäller det att ingen 
får saknas i produktionen. Det behövs bara att en eller två i ett arbetslag mis
sar tiden så går det på sned för dem allihop. 

De oförbätterliga är två arbetarpojkar, Tolja Gratjkin och Vitia Gromobojev, 
var på sitt sätt begåvade och i grunden bra pojkar. Men varenda dag ställer de 
till med något ofog och på fabriken blir man mer och mer böjd för att betrakta 
dem som oemottagliga för uppfostran. Idag t ex på vägen till arbetet slog 
Gratjkin vad med sin vän om att han skulle dansa från spårvägshållplatsen ända 
fram till sin maskin utan att falla ur rytmen. 

Så börjar filmen. I de inledande presentationstexterna omtalas att den är 
producerad av Mosfilm efter manus av T Sytina och med J Tjuljukin som re
gissör. 

Under tiden fortsätter Tolja Gratjkin att dansa. Klockvisarna avlägsnar sig 
alltmer från siffran 8, tidpunkten för skiftets början. Och hela skiftet håller an
dan i väntan på de båda »hjältarna». Sedan samlas man till ett möte, där ar
betsstyrkan beslutar gå med i tävlingen om att få bli arbetsbrigad. Men man 
vill inte låta Gratjkin och Gromobojev bli med förrän komsomolflickan Nadja 
Berestova, en spädvuxen, snarast blyg tös går i borgen för dem. Inte minst ge
nom sin hjälplöshet, när hon tycker sig gå bet på uppgiften, framkallar hon för
ändringen hos de två, får dem att först lämna restaurangen och spriten över 
huvud och sedan arbeta över på fabriken med en viktig rationaliseringsuppfin
ning som säkrar arbetslagets framgång i den stora tävlingen. 

I filmen ges också glimtar från den i Sovjet pågående intensiva kampanjen 
för miljöhygien. (Hemvändande rysslandsfarare berättar att det t ex är så rent 
på Leningrads gator att man rentav kan duka upp en måltid på dem.) Så 
snart Vitia tappar en papperstuss eller slänger en blomkvast ifrån sig så hörs 
polisen blåsa i sin visselpipa, vilket är liktydigt med att pojken får vända till
baka och ta upp både tussen och blommorna. Det duger heller inte att kasta 
cigarrettfimpar omkring sig, även om det sker för att bekräfta att här skall det 
aldrig rökas mer. De måste också plockas upp. 

Det är en film med fart och gott humör, ett roligt och på sitt sätt också läro
rikt lustspel. Skolauktoriteter som sett filmen vid en provvisning i Stockholm 
skulle gärna vilja visa den för de högre klasserna, då den ger intressanta in
blickar i ryskt samhällsliv. 

Finsk ungdom har lyckats att hjälpa kamrater på glid 

Ett utomordentligt exempel på vilken framgångsrik insats ungdomsorganisatio
ner kan åstadkomma ger det finska frivilliga ungdomsarbetet. Detta är ju som 
bekant mycket högt utvecklat och denna goda standard beror inte minst på 
den generösa attityd, som statsmakterna i Finland sedan länge har intagit till 
ungdomsarbetet. När Finland efter krigets slut upplevde många oroande före
teelser inom ungdomsvärlden med ökad kriminalitet och alkoholmissbruk så 
satsade man direkt på ungdomsorganisationerna och denna generösa attityd 
och det kraftiga stödet hjälpte — det anser i varje fall alla vederhäftiga be
dömare — det hjälpte Finland över perioden av oro i ungdomsvärlden, och det 
kom de stigande kurvorna över missanpassningsfenomenen att vända nedåt igen. 

Ragnar Lund 
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Lady Albemarle ömmar för de unga som går ut 
i arbetslivet 

Det hör till sällsyntheterna att ett statligt betänkande utlöser en sådan tillfreds
ställelse och glädje som visats den s k l a d y A l b e m a r l e - k o m r n i t t é n s 
idérika tioårsplan för utvecklandet av ungdomsvården i England och Wales. Både i 
det egna landet och i andra länder är förslaget flitigt refererat och debatterat. 
Första numret av Sociala Meddelanden för i år gav — om också i starkt be
gränsad form — en presentation av planen. Kommittén säger att den genom 
sitt betänkande velat samla opinionen samtidigt som den klarlagt behovet av 
ungdomsvård i ett välfärdssamhälle. Det syftet har tydligen uppnåtts över för
väntan. Betänkandet har redan i sig självt blivit en utmärkt propaganda, en 
väckarklocka vilken som bäst förmår ruska om både myndigheterna och all
mänheten för att se bristerna i den nuvarande ungdomsvården, söka analysera 
dagens situation och unga människors attityder och inställning. 

Vid en sammankomst med socialvårdsfolket i London nyligen påvisade l a d y 
A l b e m a r l e den nästan ödesdigra inkonsekvensen i att medan man i skolorna 
och vid universiteten ivrar för ungdomsvård trots att miljön här ändå är så pass 
skyddad, så ägnar man just inte någon sådan omsorg om de unga som vid fem
ton års ålder träder in i en komplicerad industriell arbetsvärld. Det har också 
förefallit kommittén som en brist i logiken i ett system som ger anslag till 
samhällsuppfostran till dem som stannar kvar i den skyddade miljö som en ut
bildningsanstalt utgör under det att man alldeles underlåter att ge stöd åt 
dem som bäst behöver ett sådant. Detta behov är endast sparsamt uppmärk
sammat i nu förekommande anvisningar för »lära för fritid»; mellan femton 
och tjugo år har man alltjämt behov av att få handledning i konsten att leva 
i de vuxnas värld. 

Lady Albemarle har anledning att göra samma konstaterande som svenska 
ungdomsvårdare. Unga människor mognar tidigare, är mer självständiga i sitt 
sätt att se än förr och utgör numera en ekonomiskt stark grupp inom samhäl
let, men omsorgen om deras fritid har blivit långt efter i utvecklingen jämförd 
med andra uppfostringsgrenar. 

Lady Albemarle framhåller betydelsen av det experimenterande arbetet bland 
oengagerade unga människor och hoppas på en snabb utveckling under de när
maste två tre åren inom det mera informella vårdfältet, där man bl a arbetar 
med hjälp av kaffebarer och »drop-in»-klubbar. Ur den gemenskapskänsla, som 
man tror sig kunna odla fram här, väntar man sig att olika verksamheter skall 
utvecklas, där utbildning blir medlet att hjälpa unga människor till att berika 
sitt liv. 

Kommittén har funnit att många nutida unga människor föredrar att leva 
på sitt eget sätt och reagerar negativt mot all programgivning från andra. De 
söker tillfälle att visa sina talanger. Rapporten rekommenderar därför att man 
söker stimulera fram själwerkande grupper. Sedan må de antingen ställa sin 
aktivitet under det skyddande »paraplyet» av en klubb eller föra sitt eget spon
tana och självständiga liv. 

London har sina alldeles speciella problem till följd av befolkningens rör
lighet och nya ekonomiska förhållanden. Lady Albemarle hoppas att det skall 
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komma till stånd gemensamma ansträngningar för att klara upp dessa pro
blem under de närmaste fem åren och att de frivilliga organisationerna och 
de lokala barnavårdsmyndigheterna skall förenas i en effektiv samverkan. 

Rörlighet och variation är det utmärkande för god ungdomsvård. Den ten
dens till isolering, som för närvarande gör sig märkbar i en del stadskvarter, 
skulle kunna motverkas genom att gränserna mellan de olika typerna av om
sorg bröts ned. 

Lady Albemarle erinrar också om betydelsen av relationerna till allmänhe
ten. Det är nödvändigt att få samhället engagerat i denna uppgift och att få 
fatt på de människor som gärna vill vara med i ungdomsarbetet men som 
inte vet hur de skall komma dit. 

Stora förhoppningar 

I en av Sociala Meddelandens engelska motsvarigheter, Social Service, utgiven 
av The National Council of Social Service Incorporated, riktar sig T R B a t 
t e n till settlementsarbetare och ungdomsledare med en del synpunkter som 
kan vara av intresse även för svenska ungdomsvårdare. Han omvittnar också att 
de frivilliga ungdomsorganisationerna som redan arbetar för ungdom ser fram 
mot möjligheten att få ökat stöd till det arbete de utför. Bland dem märks 
Nationalförbundet för pojkklubbar och Nationalförbundet för blandade klubbar 
och flickklubbar, de fria ungdomsorganisationerna, Landsbygdsungdomens klubb
rörelse samt Kristliga Föreningen av Unga Män och Kristliga Föreningen av 
Unga Kvinnor. Dessutom finns de kyrkliga organisationerna, den kooperativa 
rörelsen och de politiska partierna. Samhällets myndigheter verkar indirekt för 
ungdomen genom att ge stöd till de fria ungdomsorganisationerna, direkt i vissa 
fall genom att ordna kvällskurser, fritidsgårdar och klubbar. 

Inför utsikten till ökade resurser inom en nära framtid omprövar ungdoms
organisationerna — särskilt de äldre som har kommit till under andra förutsätt
ningar, t ex före andra världskriget — sina program och verksamhetsformer, inte 
minst med hänsyn till de nya resurser dagens ungdoms har i fråga om utbild
ningsmöjligheter, arbetstid och egna pengar. Vad de unga i dag behöver är 
främst fostran till att kunna rätt utnyttja sin fritid, en fostran som måste få en 
så attraktiv och tilltalande form som möjligt. 

Den längre skoltiden i våra dagar gör att de unga längre förblir beroende av 
föräldrar och lärare, längre stannar kvar i barnets status. Ungdomsledarna erfar 
detta och söker finna verkligt meningsfulla sätt att tillfredsställa den naturliga 
önskan hos dagens unga människor att bli självständiga, att få större bestäm
manderätt över sina egna angelägenheter och möta större förståelse för sina 
krav på vuxen status. Detta är det största problemet och tillfredsställs bäst 
genom att framlocka en vuxen ansvarskänsla, t ex inom klubbarna, genom att 
ge medlemmarna ett ansvar för förvaltningen av deras egna klubbar. 

I de nybyggda kvarteren uppstår sällan klubbar, man har där inte följt med 
sin tid. Och för den äldre klubbverksamheten har det ursprungliga motivet ofta 
inte längre fog för sig; det blir inte sällan olämpligt att följa äldre riktlinjer — 
stödet från det allmänna kan då kanaliseras ut på ett mindre fruktbart, kanske 
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ganska orealistiskt sätt på grund av lojalitet gentemot en gammal organisa
tion. 

Rivalitet mellan organisationer förekommer i alla länder. I England söker 
man med större eller mindre framgång motverka detta genom att samman
föra representanter för de olika sammanslutningarna i samarbetskommittéer. 
Om sådana kommittéer lyckas beror det mycket på hur villig varje organisation 
i verkligheten är att gå samman med andra och göra det bästa möjliga bruk 
av idéer och resurser för att främja det gemensamma bästa, även om det skulle 
innebära att pruta av på egna ambitioner. 

Det är nödvändigt att ungdomsorganisationerna förenar sig i ett reservations-
löst samarbete sinsemellan. Ty nu gäller det att finna en ny kontakt med ung
domen och nya metoder att utnyttja denna kontakt. I och med avvecklandet av 
den tvååriga värnplikten går fr o m 1961 200 000 unga män mer än förut per år 
in i de vuxnas värld. 

Naturligtvis är de flesta ungdomsorganisationerna inställda på sina egna pro
gram för sina medlemmar, men faktum är att minst 60 procent av unga män
niskor står utanför föreningslivet, och det är tydligt att ingen organisation vill 
åta sig att finna ut varför: vilka behov som inte har blivit tillgodosedda, vad 
som mest behöver göras och hur det skall bli gjort. 

Ett annat faktum är emellertid att vad som än skall göras så måste det först 
och främst bli ungdomsorganisationernas sak, ty de har tradition och erfarenhet 
på området och de har framför allt en aktiv önskan att vara till ungdomens 
tjänst. 

De bör därför förena sitt inflytande för att fästa myndigheternas och allmän
hetens uppmärksamhet på sina egna medlemmars, ungdomens, behov under 
nuvarande samhällsförhållanden. 

Situationen erbjuder ungdomsorganisationerna ett utomordentligt tillfälle att 
utveckla en ny väg för ungdomsarbetet genom att hjälpa de många alldeles 
oerfarna lokala myndigheterna, som redan är fullt på det klara med behovet 
och på sitt sätt försöker göra något. 

Ungdomsvårdsarbetare testas av kommunala tjänstemän i Londons stads so
cialvård. Dessa skall inte vara ungdomsledare, de skall främst arbeta bland 
vuxna som är intresserade av att hjälpa ungdomar, ge dem bistånd i att klara 
sitt ungdomsarbete. De skall inte uppträda som mästrande auktoriteter utan 
endast som rådgivare. De har inga egna speciella program utan hjälper andra 
med deras verksamhet. Detta arbete är inte lätt, de kan få se sina råd bli 
ignorerade, men i det långa loppet nås resultat. Hos den lokala befolkningen 
kan utvecklas en växande känsla av ansvar inför den egna ortens ungdom och 
ungdomsvårdsarbetarna kan så träna de vuxna att behärska situationen. 

Ungdomsarbete genom grannskapsklubbar är oberoende av tradition och de 
vuxna är där av samma sort som de unga med undantag av åldersskillnaden. 
Under sådana förhållanden är det lättare för de vuxna att ge och för de unga 
att ta emot mer ansvar, inklusive mer finansiellt ansvar för att hålla klubben 
i gång, och detta i sin tur kan ge nya insikter om vad uppfostran i nya klubbar 
kan tjäna till. 
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Socialstyrelsens samarbetsinitiativ väcker intresse i Norge 

Mag art Hall Guttevik gör i en understreekate i norska Arbeiderbladet 
en jämförelse mellan norsk och svensk teori och praxis i frågor som angår barn 
och familj. Mag Guttevik har för ca tio år sedan tillbragt ett studieår vid uni
versitetet och socialinstitutet i Lund på den svenska regeringens utbytesstipen
dium. Han säger sig ha anledning att återuppta och fördjupa sitt intresse för 
svenskt samhällsliv. Arbetet för de psykiskt sjuka samt barnavården år bl a 
ämnen som han har tänkt observera mera ingående. Han hävdar i Arbeiderbla-
dets artikel att man i Norge —• i likhet med vad man har kommit fram till i 
Sverige — borde etablera ett samarbete mellan kvinnoorganisationerna och myn
digheterna i dessa för både den enskilde och samhållet så viktiga frågor. 

I Arbeiderbladet har man på sistone pläderat för en koordinering av den verk
samhet som utövas av olika offentliga myndigheter inom barnavårdssektorn. I 
Norge är det de kommunala barnavårdsnämnderna som är basen för detta ar
bete. Centralt är arbetsuppgifterna uppdelade — för att inte säga splittrade 
— på flera departement, till skillnad mot vad fallet är i Sverige, där det är 
ett enda organ — socialstyrelsen — som är den centrala myndigheten på detta 
verksamhetsfält. Mag Guttevik skriver: 

»Her til lands har vi ikke kunnet myke opp det administrative system. Byrå-
kratene har vaert for sterke. Vårt 'system' er slik: 

Rubriseres barnet som psykisk syk, sendes det til Sosialdepartementets verne-
skoler, er det utviklingshemmet blir det Kirkedepartementets spesialskoler. Får 
barnet ingen slik etikett på seg, kan det, hade jag naer sagt, bli en sorenskriver 
som bestemmer hva som er det beste for barnet. 

Denne oppdeling kan vanskelig endres uten ved et politisk initiativ. Det er 
jo et typisk trekk i byråkratiets vesen dette, at juristene i Sosialdepartementet 
tror de behandler sykesaker så meget bedre enn juristene i Kirkedepartementet kan 
det. Det synes helt klart at de eksisterende forhold burde granskes — med hen-
blikk på en revisjon. 

I en slik unders0kelse vil jeg tro en i åtskillig större grad enn hittil burde 
legge vekt på å finne fram til en organisasjonsform som ga muligheter til å gjare 
noe i det forebyggande arbeid. 

Den 4 november 1959 vedtok Det nordiske råd å anbefale regjeringene å 
opprette et nordisk kriminologisk forskningsråd. Det vil i tilfelle kunne ta opp 
forskningsoppgaver på ungdomskriminalitetens område. Den sterke ökning i 
ungdomskriminaliteten er et felles-nordisk fenomen. Vare leveforhold er like — 
og problemene sikkert stort sett de samme. Slike forskningsoppgaver vil imid-
lertid ta tid. Men tross alt har vi allerede nå en god del sikker viten om disse 
tingene. Den blir bara så lite anvendt. 

Det synes f eks ikke å vaere uenighet om at ungdomskriminaliteten i stor ut-
strekning skyldes at de autoritaere oppdragelsesprincipper er forlatt uten at de 
er blitt erstattet av nye metoder. I alle fall ikke erstattet av metoder bygd på 
sikker kjennskap til den kroppslige og mentale utvikling hos barn og ungdom, 
og heller ikke på en nyansert förståelse av menneskenes påvirkning av utvikling, 
miljö og arv. I dag har en rekke ungdommer forlatt heim og skole uten å vaere 
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inngitt noen atferdsnormer som de har kunnet förstå eller akseptere. Nå skal 
de selv vaere foreldre. 

Svenskene har gjort undersekelser på dette område. De har konkludert med 
at 'barnfostraren behöver samhällets stöd'. Det er ikke blitt en utredning som 
er lagt hen. Kungl Socialstyrelsen tok et initiativ.» 

På grundval av Sociala Meddelanden nr 1/1960 redogör författaren för So
cialstyrelsens och kvinnoorganisationernas samarbetskommitté, dess tillkomst 
och första målsättning, och tillfogar följande kommentar: 

»Foreldre og samfunn har her et felles interesseområde. I sin egentlige mening 
gj elder samfunnsarbeidet barna. Verken foreldre eller samfunnet eier barnet, med 
rett til å behandle det som de vil. Begge parter har ansvar for at barnet får ut-
vikle seg under trygge forhold. Et samarbeid på dette felt synes å ha meget 
dype perspektiver: Det kunne kanskje bli et av de viktigste områder hvor 
den spenning som i det möderne samfunn alltid er til stede mellom individ og 
stat, kunne minskes. Det komplisirte samfunn gjor det nodvendig at admi-
nistrasjonen har vide fullmakter. Men den enkelte borger må ikke fole seg re-
dusert til et objekt. Han vil lett miste översikt over sammenhengen og bli ledet 
til å tro på vilkårlighet. Hvis en slik folelse griper om seg, vil stadig flere be-
gynne å tro at folkestyret er et skall uten innhold. Interessen for politikk og 
samfunnssporsmål vil minske. 

I et samfunn som vårt synes det å måtte vaere svaert viktig at både admi-
nistrasjonen og organisasjonene nytter de muligheter for samarbeid som er til 
stede. Slikt samarbeid vil vaere nyttig i seg selv, for den sak det gjelder — men 
altså også for å holde demokratiet levende. 

Det er å håpe at kvinneorganisasjoner eller Staten tar et initiativ til fast og 
bredt samarbeid når det gjelder lösning av barn- og familj esporsmål. Et slikt 
samarbeid vil kanskje nodvendiggjore en samordning av statens mange forskjel-
lige tiltak på dette felt. Det vil neppe skade saken.» 

Författaren slutar med att hänvisa till studium av nämnda nummer av 
Sociala Meddelanden. 

Så är det att arbeta i Japan 

Ett av japanska regeringens syften med att inbjuda representanter för General 
Agreement on Tariffs and Trade, GATT — Allmänna tull- och handelsavtalet 
—x till den sammankomst, som hölls i Tokio för en tid sedan, anses ha varit 
att låta den samlade GATT-expertisen på ort och ställe studera arbetsförhål
landena inom den japanska industrin och därmed grundvalen för prissättning
en på japanska exportvaror. Vissa data, som man borde beakta vid dessa stu
dier, hade japanska utrikesministeriet sammanställt i en broschyr »Working 
Conditions in Japan» (Arbetsförhållanden i Japan) som utdelades till dele
gaterna. 

I broschyren lämnas en på lagstiftning och officiell statistik grundad kort
fattad framställning rörande arbetslöner och arbetsförhållanden inom skilda 
slag av japanska industrier, varvid man även sökt göra vissa internationella jäm-
1 GATT-avtalet, som syftar till att stegvis bryta ned handelshindren mellan världens 
länder, undertecknades den 30 oktober 1947. 
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förelser. Vissa särdrag som kännetecknar japanska arbetsförhållanden skildras vi
dare på ett sätt som svensk expertis säger väl överensstämmer med dess känne
dom om japanskt arbetsliv. Med de begränsningar som följer av formatet syns 
broschyren sålunda väl ägnad att begagnas vid ett studium av hithörande prob
lem. 

En översikt över broschyrens viktigaste uppgifter om den japanska ekonomins 
nuvarande läge och om dess förändringar särskilt under efterkrigsåren samt orri 
de japanska arbetarnas villkor under de senaste åren följer här. 

Den japanska exportens volym, som vid 1959 års ingång åter uppnådde för-
krigsnivån, representerar 3 % av världens totala export mot drygt 5 % för tjugo 
år sedan. Japans importvolym ligger något tiotal procent över förkrigsnivån, me
dan industriproduktionens volym beräknas ha mer än fördubblats sedan slutet 
av 1930-talet. Konsumtionsnivån ligger nu ungefär 25 % högre än närmast före 
kriget. Det bör i detta sammanhang också nämnas att arbetskraften under sena
re år ökat med 3/4 — 1 miljon personer årligen, och denna tillväxt i arbetskraf
tens storlek beräknas fortsätta under 1960-talet, vilket kan komma att skapa 
stora sysselsättningsproblem. 

Under 1930-talet men även under tiden efter det andra världskriget har man 
ofta sagt, att Japan praktiserar social dumping: man söker befrämja exporten 
genom att försämra arbetsvillkoren (inom exportindustrin) eller genom att hind
ra förbättringar av dessa villkor om de redan är dåliga. Den inhemska konsum
tionen skulle alltså hållas nere till förmån för en ökad export. Redan de förut 
angivna siffrorna om den japanska exportens minskade andel av världsexporten 
o s v visar — enligt japanernas mening — att social dumping inte praktiseras 
av Japan. Ytterligare vill man med hjälp av indextal etc i broschyren visa att 
andra länders påståenden i berörda avseende inte är riktiga. 

Om man uttrycker genomsnittslönen i olika länder i en och samma valuta 
t ex amerikanska dollars, finner man visserligen att den japanske industriarbe
tarens lön är endast 1/8 av den amerikanskes och 1/2 av västtyskens. Mäter man 
emellertid inte nominallönen utan reallönen, som ju representerar den levnads
standard arbetaren kan erhålla för sin lön, blir bilden enligt broschyren en annan; 
eftersom konsumtionsvarornas priser är så låga i Japan. Undersökningar har visat 
att man för en viss summa yen får dubbelt så mycket varor i Japan som för 
motsvarande summa dollars i USA enligt den officiella växelkursen. 

Dessutom bör man observera att reallönen stigit med 35 % i Japan sedan 1951 
liksom i Västtyskland medan den ökat med 10—20 procent i t e x USA, England 
och Italien sedan samma tidpunkt. Vidare bör man enligt broschyren ta hänsyn 
till att många japanska företag ger löneförmåner i form av nyttigheter av alle
handa slag: måltider, sjukvård, pensioner osv. Nominallönen skulle alltså inte 
ge ett korrekt uttryck för arbetarnas verkliga standard. Man kan till detta säga 
att just sådana faktorer är svåra att rättvist bedöma vid internationella jämfö
relser, över huvud taget är det ytterst vanskligt att jämföra olika länder med 
varandra, eftersom den sociala och ekonomiska strukturen ofta skiljer sig på 
ett svårmätbart sätt och eftersom den statistik man använder inte ofta är utar
betad efter samma principer. I en nyutkommen skrift (James C Abegglen: The 
Japanese Factory) betonas bl a det patriafkaliska förhållandet mellan företagare 
och anställda inom den japanska industrin i motsats till inom den västerländska 
industrin. 
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Ett särskilt kapitel ägnas åt arbetarlönernas höjd inom exportindustrierna. Där
vid görs det påpekandet att lönenivån inom den tunga industrin, t ex stålverk och 
skeppsvarv, ligger över industrins genomsnittliga nivå och att t ex textilindustrins 
löner ligger betydligt (ca 40 %) under detta genomsnitt. Man gör vidare jäm
förelse mellan arbetslöner och förädlingsvärde inom medelstora och små an
läggningar å ena sidan och stora anläggningar å andra. Man finner därvid att 
den nämnda relationen är högre i de förra än i de senare. Produktiviteten och 
lönenivån är lägre i de mindre företagen än i de större, vilket i sin tur sam
manhänger dels med att realkapitalets betydelse ökar med företagsstorleken, dels 
med att arbetarstammens sammansättning är olika: de mindre företagen sys
selsätter procentuellt flera yngre arbetare och arbetskraftens rörlighet är större 
i dessa företag. I juli 1959 trädde emellertid en lag i kraft genom vilken man 
söker höja minimilönerna inom de mindre företagen. De större exportföretagen 
är kännbart beroende av import för sin råvaruförsörjning. Bland de råvaror som 
man till 90 procent eller mera måste importera nämns bomull, ull, järnmalm, 
bauxit och petroleum. 

Sammansättningen av budgeten i lönearbetarnas hushåll visar bl a att livs
medlens andel i konsumtionsutgifterna sjunkit från 53 % år 1951 till 41 % 
år 1958. Enligt Yearbook of Labour Statistics skulle motsvarande tal för Väst
tyskland vara 42 %, för Frankrike 46 % och för USA 28 % under de senaste 
åren. 

Lagstiftningen har på olika sätt sökt anpassa de allmänna arbetsvillkoren efter 
internationellt erkänd standard genom en lag år 1947. Särskild inspektion av 
förhållandena inom industri och handel organiserades år 1951. Åttatimmars ar
betsdag är genomförd, och övertidsarbete ersätts enligt en högre löneskala. Be
tald semester om sex dagar eller längre — beroende på anställningstidens längd 
— har genomförts. Barn under 15 år får inte anställas och kvinnor får inte sys
selsättas i nattarbete. I samband med havandeskap får de kvinnliga arbetarna 
12 veckors betald ledighet. Vidare har under efterkrigstiden socialförsäkringar 
av olika slag införts lagstiftningsvägen: arbetslöshets-, sjuk-, pensionsförsäkring
ar o s v. I detta sammanhang kan också nämnas att 7 miljoner eller 36 % av 
arbetarna är organiserade i fackföreningar. 

De utländska avnämarna har spelat ut de japanska exportörerna mot var
andra och på det sättet pressat ned produktionspriserna — samtidigt som man 
i vissa länder rest hinder för införseln av japanska varor. Denna konkurrens 
mellan de japanska exportfirmorna inbördes har den japanska staten på sistone 
sökt mildra genom olika åtgärder, bl a genom lagar som gör det möjligt för stat
liga organ att i viss utsträckning kontrollera utrikeshandeln. 

Broschyren slutar med ett citat ur G von Haberlers The Theory of Inter
national Trade, som anger den internationella handelns förutsättning: skillna
der i produktionskostnader i de olika länderna. Japanerna menar att sådana va
ror som är särskilt arbetskrävande skulle av Japan med dess knapphet på real-
kapital och dess överflöd på yrkeskunnig arbetskraft kunna exporteras till län
der med hög inkomstnivå. Det gäller t ex här leksaker, kameror och radioappa
rater. Japans starka importberoende gör en ökning av exporten till en nöd
vändighet. 

Karl-Erik Forsström 
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Konkreta åtgärder mot ungdomsbrott föreslås i FN-rapport 

över en miljon barn kommer att ställas inför domstol i Förenta staterna 1965, om 

ungdomsbrottslighetssiffrorna fortsätter att utvecklas i samma riktning som un

der perioden 1948—55, framgår ur en rapport utarbetad av Förenta nationerna 

(»New Forms of Juvenile Delinquency: Their Origin, Prevention and Treat

ment») för den konferens — den andra i ordningen i FN-regi — om förhind

rande av brottslighet och behandling av brottslingar, som hölls i London den 8— 

20 augusti. 

Många länder noterar en avsevärd ökning av ungdomsbrottsligheten 1958— 

59. Enbart i staden New York har siffrorna för 16—20-åringar, som anhållits 

för mord eller avsiktligt vållande av förlust av människoliv, stigit 36,7 procent. I 

London med omgivningar begicks 1958 32,1 procent av samtliga våldsdåd av 

barn och ungdomar i åldern 8—20 år. Antalet stölder och sexualbrott har i Sve

rige under senare år varit sex gånger högre bland minderåriga än bland full

vuxna. 

Med några få undantag — Frankrike, Spanien, Italien och Argentina — har 

ungdomsbrottsligheten ökat i de flesta länder i världen, bl a i Indien, Burma, 

Pakistan, Vietnam, Filippinerna, Nigeria, Etiopien, största delen av Latinamerika 

och Afrika söder om Sahara. 

Den ofta framförda synpunkten att ingenting kan göras för att lösa detta all

varliga problem förrän man i långt högre grad utforskat orsakerna till ung

domsbrottsligheten, får inte stöd hos FN. Rapporten anser tvärtom att man gi

vetvis skall fortsätta med energiska ansträngningar för att få reda på orsakerna, 

men att tillräckligt mycket redan är känt för att ungdomsbrottslighetens problem 

skall kunna reduceras märkbart. 

Följande åtgärder nämns: 

arbete på bred bas för att minska ungdomsbrottsligheten genom allmänna för

bättringar av samhällsförhållandena; 

förebyggande åtgärder riktade mot samtliga ungdomar, inte endast mot dem som 

visar kriminella anlag. Som exempel nämns fritidssysselsättning, hälsovård, barna

vårdsprogram, fosterhem, sanering av slumkvarter och hembesök av lärare; 

mera direkta åtgärder riktade mot de ungdomar som visar tydliga anlag för 

brottslighet och asocialt beteende. Bland dessa nämns åtgärder för att komma 

ungdomsligorna till livs, specialanstalter för vägledning och fostran av asociala 

element, konferenser om ungdomsbrottslighetsfrågan, ungdomspolis, observations

anstalter och specialskolor. 

Som straff föreslås i rapporten bl a böter, skadestånd, obligatoriskt deltagande 

i arbetet i specialanstalter samt frihetsstraff. Kroppsaga i olika former är något 

som rapporten avråder från såsom resultatlöst och utan förbättrande inverkan. 
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Trygghetsnätet vidgas? Internationella konventioner . . . 

. . . om likabehandling av in- och utlänningar i fråga om 

sociala förmåner 

Under rubriken »Ett nätverk av trygghet över Europa och ännu längre» skildra
des i Sociala Meddelanden nr 2 år 1960, hur man inom flertalet kulturländer 
söker intensifiera det internationella samarbetet på sociallagstiftningens och so
cialförsäkringens områden. 

»En ytterligare samordning av de nationella bestämmelserna om likabehand
ling av in- och utlänningar med avseende på social trygghet och en vidgad till-
lämpning av dessa bestämmelser har fått ökad aktualitet genom den pågående 
samordningen på det ekonomiska området och den ökade rörlighet på den in
ternationella arbetsmarknaden, som kan förväntas bli en följd härav», fram
håller socialstyrelsen i ett yttrande över ett förslag från Internationella arbets-
konferensen till en konvention om en sådan likabehandling. Förslaget ingår i 
Rapport VIII från arbetskonferensen och är f n på remiss bland Internatio
nella arbetsorganisationens (ILO) medlemsstater. Enligt socialstyrelsens mening 
talar övervägande skäl för att regleringen sker i form av en konvention. 

Som ett led i förberedelserna till det önskade instrumentet har hemställts 
till regeringen att besvara ett i rapporten intaget frågeformulär. Socialstyrel
sens remissvar ansluter sig i fortsättningen till frågeformulärets uppställning. 

»Det är i och för sig önskvärt», anser socialstyrelsen, »att nå fram till en ord
ning, enligt vilken de sociala förmånerna utan krav på reciprocitet utges till 
alla utlänningar, som bosatt sig i vederbörande land, men för att få en på
drivande effekt i fråga om ratifikation torde den gängse internationella ord
ningen böra accepteras här, d v s ett land bör genom att ratificera konven
tionen förbinda sig endast i förhållande till medborgare i de övriga länder som 
ratificerat konventionen.» 

I detta sammanhang torde böra understrykas, att socialstyrelsen av humanitära 
skäl anser att konventionen liksom de år 1959 av Sverige ratificerade Europa
rådsöverenskommelserna görs tillämplig även på flyktingar och statslösa. 

Vidare betonas att varje land torde böra låta alla medlemsstater få dra fördel 
av de konventioner om social trygghet, som slutits mellan två eller flera av 
länderna. 

TOLKPENSION TILL ÅLDRIG UTLÄNNING? 

I Europarådets av Sverige år 1955 ratificerade överenskommelser om social 
trygghet och om social och medicinsk hjälp uppställs särskilda krav på vistelse
tid beträffande av avgifter beroende (contributory) och ej beroende (non-
contributory) förmånsgrenar. De olika verksamhetsgrenarna upptas efter denna 
indelningsgrund i särskilda förteckningar. Som contributory betecknas för 
Sveriges del sådana förmånsgrenar, där rätten till förmån och förmånens stor
lek är beroende av erlagda avgifter, och som non-contributory övriga förmåns
grenar. Någon formlig definition på de båda systemen intogs emellertid inte i 
dessa överenskommelser. I nu förevarande sammanhang torde man näppeligen 
kunna undgå att ta slutlig ställning till denna svåra och i hög grad kontrover-
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siella fråga. Socialstyrelsen utgår alltså från att en definition bör intas i kon
ventionen. Det är härvidlag utomordentligt viktigt att man från svensk sida 
kraftigt hävdar att endast sådana verksamhetsgrenar, där förmånerna är bero
ende av att ett visst antal avgifter erlagts, betecknas som contributory. Den de
finition som från många håll hävdas, eller att övervägande delen av kostnader
na för en förmån skall täckas över budgeten för att förmånen skall betecknas 
som non-contributory, torde väl för närvarande säkerställa att våra folkpensio
ner hänförs dit, men en sådan definition kan vid en fortsatt utveckling mot ökad 
avgiftstäckning av kostnaderna för folkpensionerna plötsligt ställa Sverige i den 
orimliga situationen, att dessa pensioner skulle anses tillhöra contributorygrup-
pen, vilket i sin tur skulle medföra en skyldighet för Sverige, om vi ratificerat 
konventionen, att utge full pension åt varje utlänning som efter uppnådda 67 
år vistats i Sverige 6 månader. 

Vad beträffar folkpensionen, de särskilda barnbidragen samt änke- och änk
lingsbidragen har man i nyssnämnda Europarådsöverenskommelser stadgat krav 
på att vederbörande skall ha uppehållit sig i förmånslandet minst 15 år efter 
fyllda 20 år samt att han varit stadigvarande bosatt där oavbrutet minst 5 år 
omedelbart före ansökan. Inom ifrågavarande förmånsgrupp har nu änke- och 
änklingsbidragen bortfallit och barnpensionerna tillkommit. Socialstyrelsen anser 
att man för hela den ifrågavarande förmånsgruppen väl kan överväga en sänk
ning av vistelsetiden till 10 år. Efter en sådan vistelsetid föreligger nämligen 
praktiskt taget alltid förutsättningar för att erhålla svenskt medborgarskap. 

För andra förmånsgrenar, som inte är beroende av avgifter, är det — fort
farande enligt sagda överenskommelser — tillräckligt om vederbörande uppe
hållit sig 6 månader i landet samt är stadigvarande bosatt där. Angivna be
stämmelse ansågs i förenämnda överenskommelser vara tillämplig på de all
männa barnbidragen, arbetshjälpen — inte arbetslöshetsförsäkringen — och 
mödrahjälpen. Fastän de för de allmänna barnbidragen i svensk lagstiftning 
uppställda kraven på bosättning och mantalsskrivning i Sverige för barnets 
fostrare inte helt överensstämde med 6-månaderskravet godtogs de svenska 
bestämmelserna av övriga medlemsstater. Fråga har nu uppkommit, att ifråga
varande kvalifikation beträffande barnbidragen skall bringas i full överensstäm
melse med de internationella bestämmelserna. Någon anledning för Sverige att 
motsätta sig den föreslagna 6-månadersregeln finns inte. 

MÖDRAHJÄLP UTGÅR I SVERIGE TILL VARJE KVINNA 

OAVSETT NATIONALITET 

I marginalen till den i Rapport VIII lämnade redovisningen för sociala förhål
landen i olika länder gör socialstyrelsen en erinran, när det gäller svenska för
hållanden. Det utsägs i redovisningen att »special family allowances» (speciella 
familjebidrag) till föräldralösa barn eller till barn beträffande vilka en av för
äldrarna är pensionär eller sjuk utgår endast till svenska medborgare och att 
maternity benefits, som avser att täcka en del av kostnaderna för underhållet, är 
reserverade för kvinnor som är svenska medborgare. Det anförda är riktigt så
vitt angår de särskilda barnbidragen samt barnpensionerna. Vad barnpensioner
na beträffar äger emellertid Konungen träffa överenskommelse med främmande 
makt i fråga om tillämpning av lagen på personer som inte är svenska med-
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borgare. Vad däremot maternity benefits angår må framhållas att någon be

gränsning till svenska medborgare inte har stadgats i den svenska lagstiftningen 

rörande moderskapshjälp och mödrahjälp. Moderskapshjälp utgår oavsett natio

nalitet till kvinna som är bosatt och mantalsskriven i riket och mödrahjälp till 

kvinna som författningsenligt skall vara mantalsskriven i landet. 

LANDSORGANISATIONEN ÄR INTE BEREDD 

att redan nu ta bestämd ståndpunkt till frågan om det planerade internationella 

instrumentet bör ges formen av konvention eller rekommendation eller om man 

bör anlita en kombination av båda formerna. 

. . . om adoption 

Adoptionsbestämmelser, både med tanke på nationell och inter-europeisk lagstift
ning, har diskuterats av 80 experter från 15 europeiska länder, bland dem alla de 
nordiska utom Island, vid ett seminarium i Leysin i Schweiz. Seminariet var anord
nat av FN och schweiziska regeringen och varade i nio dagar. 

Tolv grundprinciper för adoption godkändes vid mötet. De bygger alla på grund
satsen att adoption, näst efter vård hos föräldrar eller nära släktingar, är det bästa 
för barnet, dock under förutsättning att man ständigt har barnets väl för ögonen. 
Moderna barnavårds- och familjeprinciper bör alltid ha företräde framför eventu
ella ekonomiska och sociala faktorer, framhålls i de tolv grundreglerna. 

Vid mötet utarbetades förslag till regler för socialarbetare som sysslar med adop
tionsfrågor, bl a regler rörande kontakt med de naturliga föräldrarna, undersök
ning av den miljö som barnet genom adoption kommer att placeras i, val av adop
tivföräldrar, försöksperiod och själva adoptionsförfarandet. 

En rekommendation, innehållande förslag till en eventuell framtida europeisk 
konvention, godkändes. Bestämmelserna i förslaget har även avsetts som ledning för 
enskilda länders lagstiftning på området. 

. . . om förmynderskap för minderåriga 

har sedan en tid tillbaka förberetts av Haagkonferensens för internationell pri

vaträtt permanenta byrå. I januari förra året yttrade socialstyrelsen sig över en 

av byrån upprät tad promemoria rörande dessa förberedelser. Härvid förordade 

socialstyrelsen att arbetet på den internationella lagstiftning som är avsedd att 

ersätta 1902 års konvention fullföljs. Nu föreligger ett utkast till konvention som 

bygger på nämnda förarbeten. Vad som anförs i detta utkast till konvention 

torde — kommenterar socialstyrelsen — vara ägnat att undanröja tvivel om vil

ket lands lag som i berörda hänseenden är tillämplig och vilket lands myndig

heter som bör anses behöriga. 

Vad gäller frågan om förmynderskap för utländska barn som vistas i Sverige 

tillerkänns svenska myndigheter genom konventionen behörighet att vidta åtgär

der för att skydda såväl barnets person som dess tillgångar. Beträffande svenska 

barn, som stadigvarande vistas utomlands, tillerkänns likaså svenska myndig

heter möjlighet att vidta åtgärder till skydd för deras person och tillgångar i den 

mån åtgärderna inte strider mot vistelselandets lagstiftning och tillämpning. 

Genomförandet av konventionen torde så långt den multilaterala konventions

linjen tillåter tillgodose svenska underårigas intressen, varför utkastet inte för

anleder någon erinran från socialstyrelsens sida. 
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Nya trygghetsavtal 

Mellan Schweiz och Storbritannien samt Nord-Irland har träffats en tilläggskon
vention om utvidgad socialförsäkring angående bl a sjuk- och arbetslöshetsför
säkring. 

Alkoholvanor bland unga under samnordisk utredning 

Nordiska nämnden för alkoholforskning, som hade sitt första sammanträde i 
Stockholm i november 1959, har startat betydelsefulla undersökningar och 
strävar efter att hålla kontakt med det praktiska nykterhetsvårdsarbetet. Resul
taten av en undersökning om ungdomens alkoholvanor, som skett parallellt i de 
nordiska länderna, beräknas kunna presenteras våren 1961. 

Samspelet mellan den medicinska och sociologiska alkoholforskningen och 
den praktiska nykterhetsvården har diskuterats med representanter för nykter
hetsvården. 

En kommitté har tillsatts för att göra upp förslag för långtidsplanering av 
nämndens vetenskapliga arbete. Den skall inventera olika projekt som har 
gemensamt nordiskt intresse. Det torde sålunda bli alkoholbruket över huvud 
taget bland ungdomen. Så småningom kan man vänta sig komma fram till hela 
befolkningens alkoholvanor och till en kartläggning av missbruk, alkoholskador 
och alkoholism. En annan kommitté skall studera delirium tremens. 

De svenska ledamöterna i nämnden är professorerna Gunnar Boalt och Leo
nard Goldberg samt byrådirektör Daniel Wiklund. 

Nämndens senaste årssammanträde hölls i Oslo och nästa möte blir i Dan
mark 1961. 

Voksenåsen 

För det norsk-svenska kulturarbetet betyder Voksenåsen ett storartat tillskott. 
På Voksenåsen kan också det nordiska ungdomsarbetet utformas och diskuteras. 
Stipendiehemmet i Nordmarka — på norrmännens heliga mark — är svenskt. 
1955 fick Sverige gåvobrev på egendomen och nu har den norska nationalgåvan 
invigts, med kungar och statsministrar och gyllene nycklar. 

Svenska staten har för detta budgetår beviljat 40 000 kronor cill stipendier 
för gäster på Voksenåsen. Den första uppsättningen stipendiater som fått se höst
färgerna flamma kring det nybyggda hemmet var en grupp på femton svenska 
chefredaktörer. Och i statsminister Gerhardsens ord vid invigningen skymtar 
en framtidstanke: »Vi vill att nya generationer i våra två länder skall lära kän
na detta vackra kapitel i nordiskt samarbete och detta bevis på vänskap mellan 
de svenska och norska folken . . .» 

Ett arbete för och med ungdomen skall få hemortsrätt i det nya svenska 
»riket» intill Norges huvudstad. 
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D E N S O C I A L A V E R K L I G H E T E N I B I L D 

Åldringsproblemet — när det är som svårast — 

illustreras här av gamla kvinnor som slumpats ihop i hopplöshet på ett sinnessjuk
hus. Bilden är tagen ur amerikanska Life men situationen är tyvärr inte främ
mande världen runt. Alltför ofta sänds utarmade gamla människor till statsunder
stödda mentalsjukhus. 

Verkligheten är trots allt inte så mörk som denna skrämmande interiör tyder på 
— rättare sagt den behöver inte vara det. Geriatriken — den medicinska special
grenen om sjukdomar hos åldringar — är stadd i stark utveckling och ger möjlig
heter till att låta de gamla få en lyckligare ålderdom. Åldrandet i sig kan — fast 
man inte får se det som en sjukdom — ge milda symtom på mentala störningar, 
försvagat minne kan nämnas som ett exempel. Vanligen behövs då endast någon 
tillsyn och omvårdnad men är sådan inte till finnandes kan tillståndet förvärras, 
tills enda utvägen blir en institution för mentalvård. De förvånande resultat i form 
av aktivisering, förbättring och rehabilitering som modern terapi har medfört ma
nar oss att inte förfalla till att betrakta en patient som definitivt sjuk. Samhället 
och vi alla bör i högre grad än hittills engageras i en stödverksamhet för de gamla 
gentemot isolering och sjukdom och i stöd för forskningen kring de gamlas problem. 
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300 miljoner personer över 60 år beräknas finnas i världen 
år 1975. Nu är antalet ca 207 miljoner. Till jämförelse kan nämnas att 

hela Europas befolkning uppgår till 420 miljoner, Afrikas till 230 
miljoner, Sovjetunionens till 220 miljoner, Latin-Amerikas till 210 och 

Nord-Amerikas till 200 miljoner. År 1950 fanns det i Sverige 
721 000 personer över 65 år. Nu är motsvarande siffra 856 000. Om 

tio år beräknas antalet ha stigit till över miljonen. På 1980-talet 
kalkylerar man med bortåt en och en kvarts miljon pensionärer 

om nuvarande pensionsåldrar kommer att bestå. 

Tendenserna inom modern åldringsvård härrör från en alldeles ny positiv 

syn på åldrandets problem. Forskningen visar att de åldrande och gamla 

inte behöver vara förverkade, arbetsodugliga och färdiga att kopplas ur 

samhällslivet när de nått en viss födelsedag. Sjukdomar under ålderdomen 

går att få bukt med och får inte stereotypt rubriceras som kroniska. Många 

fall kan gå till bättring och hälsa och de gamla kan rehabiliteras för fort

satt verksamhet inom arbetslivet. Denna nya uppfattning av åldringarnas 

situation jämte omsorgen om dem måste verka stimulerande inte bara på 

dem själva utan även på omgivningen — inte minst på dem som är enga

gerade i åldringsvården. 

Ju mångsidigare de fysiologiska och kliniska kunskaperna är om åldrande 

människors förmåga och begränsning och ju mer man vet om hur man 

skall förebygga, kontrollera eller hejda varaktigt framskridande sjukdomar 

under de senare åren i livet, desto bättre kan allvarliga och komplicerade 

sociala problem angripas. Att det föreligger trängande behov av verkliga 

framsteg vid behandlingen av de sociala och ekonomiska problem som 

uppstått på grund av det växande antalet äldre och gamla torde ingen 

förneka. 

I syfte att medverka till ökat spridande av kunskap om förhållandena 

på åldringsvårdens område har Sociala Meddelanden ägnat ett nummer 

åt detta tema. Här medverkar såväl utländsk som svensk medicinsk sak

kunskap. Att amerikanska inslag dominerar har sin grund i att kontak

terna varit och fortfarande är synnerligen livliga med Förenta staterna 

under det intensiva reformarbete som där pågår. 

En axplockning av uttalanden av experter i Europa, Amerika etc visar 

att åldringsproblemen äger stor aktualitet överallt i världen. För första 

gången i historien har dessa vuxit till tvingande sociala och medicinska 

vippgifter. Fullständig enighet råder om vikten av allmän och saklig folk

upplysning om de nyaste forskningarnas resultat i frågorna om åldrandets 

innebörd. 

Uttalandena i detta nummer avser att bilda bakgrund till ett kommande 

specialnummer om den svenska åldringsvårdens praktiska utformningar. 

Facklitteraturen om åldrandets och åldringsvårdens problem är sparsam 

och ett fortsatt studium av det högaktuella ämnet är av största vikt. 
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Förr fanns inte åldringsproblemet — 
endast få gamla 

AV EDWARD J STIEGLITZ 

Artikeln är ett utdrag ur en bok av den framstående amerikanske geriatri-

kern Edward Stieglitz, »Efter de fyrtio åren», vilken snart är att vänta 

i svensk översättning från Natur och Kultur. »Det var Clark Tibbitts, 

ordföranden i den ständiga kommittén för sociala åldringsproblem och 

geriatrik i socialdepartementet i Washington, som riktade min uppmärk

samhet på Edward Stieglitz' bok The Second Forty Years», berättar byrå

chef Ali Berggren i socialstyrelsen, som introducerat verket i Sverige. Den 

nya syn på åldrandet och ålderdomen såsom fysiologiskt normala före

teelser i människans levnad, som är författarens grundsyn, stärkte hos 

byråchef Berggren behovet av klarhet över den principiella skillnaden 

mellan den praktiska åldringsvårdens medicinska och sociala sektorer. I 

övertygelsen om värdet av tankegångarna i denna bok för alla dem som 

arbetar i den sociala åldringsvården och studerar detta ämne i vårt land 

utverkade byråchef Berggren författarens tillstånd till en svensk upplaga. 

Den svenskfödde fysiologiprofessorn Anton J Carlson skriver i förordet 

till den amerikanska upplagan: »It is a must book for all men and women 

past forty». 

Ehuru åldrandets fenomen är lika gammalt som tiden, är intresset för 

det av mycket sent datum. Universums och jordens ålder och åldrande har 

i århundraden intresserat astronomer och geologer. Antropologer, arkeo

loger och historiker har mycket länge ägnat sig åt mänsklighetens ålder 

och historia. Men hur män och kvinnor såsom individer åldras har till pä 

senare tid ägnats blott flyktig uppmärksamhet. Vad man för närvarande 

verkligen vet om åldrandets grundmekanism såsom biologisk process är 

därför mycket begränsat. Ungdomsperioden, som karakteriseras av väx

ande, evolution, har fångat vida större uppmärksamhet än det allt tyd

ligare åldrandet under den andra fyrtioårsperioden i vårt liv. Hur kan 

det komma sig? 

Det finns många skäl, men det viktigaste är att det till helt nyligen 

icke fanns något praktiskt skäl för att ägna större och mera detaljerad 

uppmärksamhet åt de äldre. Ehuru de gamla grekerna med förtjusning 

lyssnade till sina åldriga siares filosofiska samtal, vördade de på den tiden 

de gamla främst därför att de var sällsynta och väckte nyfikenhet. I Rom 

skrev Cicero sin De senectute vid sextiotre års ålder och flera år före sin 

död. Då han var femtio betraktade han sig som en gammal man och 
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gjorde det med rätta, ty få av hans samtida överlevde till sådan mognad. 

Först, på senare tid var intresset för åldrandet i allmänhet begränsat till 

diktare och filosofer, och gamla som de var blev de påfallande mång

ordiga. Detta är inte så märkvärdigt, eftersom diktningen och filosofin 

är mycket äldre än naturvetenskaperna. Unga kulturfolk intresserar sig 

för ungdom och fart. Växandet är i ungdomsperioden dramatiskt och 

snabbt, medan tillbakagången under livets senare period sker år för år 

mindre märkbart. 

Åldrandet har länge tagits för en given sak. Det finns alltjämt många 

som har den fatalistiska inställningen att man ingenting kan göra åt åld

randet, att det är oundvikligt i sin givna form och takt, att de gamla inte 

kan göra någon nytta och att deras lott är att invänta döden. Det är min 

fasta övertygelse att en sådan inställning är ytterst oberättigad. Om den 

vore sann, skulle framtiden verkligen te sig mörk. En sådan inställning 

vittnar om omogenhet och en sorglig brist på uppskattning av äldre 

människors värde och möjligheter. Det faktum att man inte har grundligt 

undersökt, värderat eller utvecklat kapaciteten hos de människor, som 

passerat livets middagshöjd, minskar inte värdet av denna väldiga re

servoar av mänskliga resurser. 

Det förhåller sig tydligen så att aktningen för dem som har nått mogen 

ålder varierar med kulturens mognad. Djup vördnad för ålderdomen är 

mest framträdande hos kineserna, som vördar sina åldringar på ett sätt, 

som många västerlänningar anser överdrivet. Få västerlänningar är emel

lertid tillräckligt bildade för att uppskatta finesserna i kinesisk kultur. I 

Amerika med den yngsta kulturen bland de stora nationerna möter man 

den minsta respekten för äldre personer. 

Den faktor, som främst bär ansvaret för gångna tiders bristande intres

se för åldrandets problem, är emellertid att det ända fram till våra dagar 

inte har funnits någon reell eller praktisk nödvändighet att veta mer. Män

niskan hyllar nyttighetsmoralen, och det är sannerligen få vetenskaps

män, som söker sanningen, drivna av rent abstrakt nyfikenhet utan varje 

praktisk biavsikt. Ännu färre är de som uppmuntrar och finansierar den 

rena forskningen. Ehuru gamla och fattiga alltid har funnits ibland oss, 

är det först under de senaste fyrtio åren (före 1950), som antalet åld

ringar ökat över ett litet fåtal. Under de första femtio åren av 1900-talet 

har förebyggande medicin, allmänhygien, sjunkande födelsetal och vä

sentligt förbättrad hälsokontroll av barnen dramatiskt ökat människor

nas medelålder. 

För första gången i historien håller befolkningsstrukturen på att föränd

ras i riktning mot en växande andel av äldre. Denna djupt betydelsefulla 
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förändring är kontinuerligt fortskridande. Under 1940-talet ägde faktiskt 

en anmärkningsvärd acceleration rum i denna förskjutning till högre åld

rar. En ökning av livslängden har i stort sett gått parallellt med tillämp

ningen av de bakteriologiska upptäckternas lärdomar genom kontroll av 

infektionssjukdomar bland ungdomen och särskilt bland barnen. Varje 

småbarn som räddas undan döden i »sommarsjuka», smittkoppor eller dif

teri har en chans att överleva till vuxen ålder, och varje ungdom som räd

das undan döden i tuberkulos eller tyfoidfeber får chansen att nå den 

högre medelåldern. 

I det romerska kejsarriket var den återstående medellivslängden vid 

födelsen ungefär 23 år. Med livslängdsförväntningen, eller återstående 

medellivslängden, vid födelsen menar vi den tid som i genomsnitt åter

står för de nyfödda att leva, dvs deras genomsnittsålder vid döden. Att 

den var så låg på Augustus tid berodde i huvudsak på den skrämmande 

höga spädbarnsdödligheten. Den förfärande tull som döden tog av de 

unga minskades blott föga under de följande nitton århundradena. Så 

sent som på 1700-talet hade ett nyfött barn (i Nordamerika) bara en 

chans på åtta att överleva det första levnadsåret. År 1776 intogs på ett 

hittebarnshus 10 272 barn; av dem överlevde 45, men några allvarliga 

bekymmer framkallade inte dessa siffror. 

År 1900 var endast 17 procent av hela befolkningen i Förenta staterna 

45 år eller däröver. År 1950 var 28,4 procent av befolkningen över 45 

års ålder. Enligt en försiktig uppskattning och under antagande att ingen 

nettoimmigration eller emigration äger rum, har Förenta staternas folk

räkningsbyrå förutsagt att drygt 40 procent av befolkningen i Nordame

rika år 1980 kommer att vara över 40-årsåldern. Det kan måhända tyc

kas att vi som individer har föga nytta av förutsägelser om problem som 

kan uppkomma om trettio år; många av oss kommer inte att leva till 

1980. Men denna förutsedda ändring av strukturen i Förenta staternas 

hela befolkning borde i alla fall vara av oerhörd betydelse för vetenska

pen, samhället, industrin och staten. 

Morgondagens problem 

Statistiken ger förvisso tillräcklig grund för påståendet att åldrandets pro

blem är av trängande betydelse för oss alla. Den aktuella situationen sak

nar motstycke i det förgångna. Krig, hungersnöd, farsoter, torka och över

svämningar åstadkom förr djupgående förändringar i befolkningsstruktu

ren, men resultatet blev alltid en relativ ökning av de unga årsklasserna. 

De faktorer, som var ansvariga för förändringarna i befolkningsstruktu

ren förr i världen, var destruktiva, de klent rustade individerna gick un-
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der. Vårt problem i dag är resultatet av konstruktiva krafter; medicinsk 

vetenskap och den moderna civilisationens mildare levnadsbetingelser har 

gett många unga, som inte är särskilt starkt utrustade, möjlighet att över

leva till mogen ålder. Krig med dess i stort sett övervägande urval av de 

unga och bäst utrustade kan endast accentuera och påskynda dessa för

ändringar. 

Dessa växande miljoner av relativt svagare utrustade individer i alla 

åldrar kan till slut äventyra de välutrustade människornas överlevande. 

Ehuru det må vara vackert och ädelt att offra de välutrustade framför 

de svagt utrustade individerna både i krig och genom det förgångnas 

sociala och ekonomiska politik, så kan det måhända till slut visa sig vara 

olyckligt och oklokt. Det är ofta omöjligt att förena realistiskt tänkande 

med önsketänkande. Naturen är alltid obönhörligt realistisk. De aktuella 

och väntade problemen illustrerar hur riskabelt det är att ignorera denna 

livets grundregel. Naturen har på många sätt talat om för oss att den 

bäst utrustade överlever. 

O m samhället uppmuntrar forskning för att rädda liv och förlänga liv 

och tillämpar dessa procedurer, som ökar livslängden, måste samhället 

också ta ansvaret för de liv som sålunda förlängts. Detta ansvar innebär 

vida mer än bara penningunderstöd och pensioner till de gamla. Det in

nebär också det effektiva tillgodogörandet av äldre människors kapacitet 

och en omorientering av deras andel i och värde för samhället i dess hel

het. Vidare medför samhällets ansvar också det individuella ansvaret för 

at t vidmakthålla hälsa och vigör, tills åldrandet blir verklig skröplighet. 

Ty livets värde mäts inte bara genom dess längd. Det brådskar både med 

forskningen rörande åldrandet och med tillämpningen av de kunskaper 

vi redan äger. 

Vetenskapen om åldrandet: gerontologin 

Vetenskapen om åldrandet kallas gerontologi. Ordet är härlett från det 

grekiska geron, som betyder »gubbe», och ologi, som betyder »studiet av». 

Gerontologin befattar sig med åldrandets alla sidor, inte bara beträffande 

människorna, utan även alla andra former av liv och till och med döda 

ting. Det är väl känt att metaller åldras, ändrar sin struktur och ofta blir 

skörare med tiden. Det är likaledes sant at t koagulerade kolloider i halv-

fast tillstånd, sådana finns i vanlig gelépudding, förändras med åldern. 

Dessa sidor av gerontologin intresserar oss emellertid inte här. Vi är inte 

heller särskilt intresserade av förändringarna i livets första skede, ehuru 

de också är en del av åldrandet. 
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Till skillnad från gerontologin är geriatriken begränsad till det område 

av medicinsk praktik, som ägnar sig åt åldrande och gamla människors fy

siologiska och sjukdomsproblem. Sålunda befattar sig geriatriken med 

gamla människors hälsa mycket på samma sätt som pediatriken tar vård 

om spädbarn och småbarn. De två områdena av medicinsk praktik är 

mindre skilda från varandra än vad det förefaller vid en ytlig betraktel

se. Det grundläggande begreppet at t åldrande innebär förändring är hörn

stenen inte blott i den unga geriatriken utan även i pediatriken. Geriatri

ken är strängt taget ännu inte en medicinsk specialitet, och det är heller 

inte sannolikt att den kommer at t bli det. Den är mera ett sätt at t se, en 

attityd, inriktad på de komplexa förändringar, som äger rum hos åldran

de människor. Pediatrisk och geriatrisk medicin har mycket gemensamt, 

inte på grund av den banala definitionen att ålderdomen är en andra 

barndom, utan därför at t konsekvenserna av åldrandet är mest iögonen

fallande under de första och sista perioderna i livet. 

Vi måste komma ihåg att »åldringar» och »åldrande» inte är samma 

sak; åldringar är människor, åldrande är en process. Pediatriken gjorde 

sina största framsteg sedan den kommit underfund med att barnet inte 

bara är en liten människa, utan även företer karakteristika .i strukturella, 

funktionella, näringsfysiologiska, mentala och immunologiska avseenden, 

säregna för spädbarnsålderns och barndomens perioder. På motsvarande 

sätt är åldringar inte precis »gamla människor», de är mentalt och fysiskt 

helt andra män och kvinnor än under sina ungdomsdagar. De gradvis 

skeende förändringarna börjar långt tidigare än de synbara tecknen på 

ålderdom framträder. Att upptäcka och förstå vilka dessa mindre fram

trädande avvikelser är och vad de innebär bildar den vetenskapliga grun

den för den praktiska geriatriken. 

Det kan inte nog starkt betonas att ju mer vi vet om de grundläggande 

biologiska mekanismerna hos åldrandets processer, desto effektivare kan 

den kliniska medicinen behandla åldrande och gamla människor. På sam

ma sätt: ju mångsidigare de fysiologiska och kliniska kunskaperna är om 

normalt åldrande människors förmåga och begränsning och ju mer man 

vet om hur man skall förebygga, kontrollera eller hejda varaktigt framskri

dande sjukdomar under de senare åren i livet, desto bättre kan allvarliga 

och komplicerade sociala problem angripas. Att det föreligger trängande 

behov av verkliga framsteg vid behandlingen av de sociala och ekonomiska 

problem, som uppstått på grund av det växande antalet äldre och gamla 

torde ingen förneka. 

H ä r har det endast varit möjligt att ge ett fågelperspektiv över de enor

ma och vitt skilda problem, som sammanhänger med den sista fyrtioårs

perioden. 
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Internationellt samarbete för en djupare förståelse 
av åldrandets fenomen 

AV PROFESSOR MARTIN ROTH, KING'S COLLEGE MEDICAL SCHOOL, 

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND 

I många länder brottas man för närvarande med stora problem på grund 

av det växande klientelet till mentalsjukhusen. Sambandet mellan de 

gamlas fysiska och psykiska hälsa är starkt och många är i behov av me

dicinsk hjälp. Åtskilliga sjukdomar av detta slag kan förebyggas genom 

god fysisk fostran på ett tidigare stadium av åldrandet. Inom detta bety

delsefulla område finns stora problem att lösa för biologisk, medicinsk och 

sociologisk forskning. 

Själslig och fysisk ohälsa ökar i takt med åldrandet. En grundlig bio

logisk kunskap är en förutsättning för att förstå orsakerna till detta och 

effektivt fördröja åldrandets process, vilket är det yttersta målet för allt 

arbete inom detta gebit. 

De själsliga förmögenheternas avtagande liksom de gamlas sjukdomar 

varierar emellertid inom samma grupp och mellan olika sociala grupper. 

En rätt analys av dylika olikheter ökar möjligheterna att kontrollera åld

randet och förhjälpa de gamla till ett rikare liv. Här behöver alla kraf

ter sättas in på det genetiska, epidemiologiska, sociologiska, kliniska och 

fysiologiska området. Av vikt är att ett fritt utbyte av erfarenheter olika 

länder emellan får äga rum, för att man skall komma fram till en djupa

re förståelse av åldrandets fenomen. 

Under tiden kan mycket vinnas, om man använder den kunskap man 

redan har inom medicin och sociologi. Familj och samhälle måste sam

arbeta för att de åldrande skall få bästa möjliga vård. I hem där husmor 

har förvärvsarbete kan tillsyn av en åldrig anhörig bli alltför betungande. 

Å andra sidan verkar det upplösande på familjebanden, om man lägger 

allt ansvar på samhället. 

Men det räcker inte med att endast ordna för de gamlas vård. Vi be

höver få en ny syn på frågorna i samband med åldringar. Möjligheter 

måste skapas för att deras gåvor skall kunna utnyttjas i samhällets tjänst. 

Mycket återstår att göra, medicinskt och socialt, innan åldringsproblemen 

kan lösas. 
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De äldre årgångarnas ökade tillväxt: 
orsaker och konsekvenser 

AV FORSKNINGSLEDARE POUL MILHOJ 

Alltsedan det nya statliga socialforskningsinstitutet i Köpenhamn star

tade har hela problemkomplexet om äldre människors levnadsvillkor 

m m varit uppfört på institutets arbetsplan som ett av dess viktigaste 

undersökningstema. Som inledning till en planerad omfattande under

sökning har institutet sedan något år tillbaka arbetat med en detaljerad 

analys av redan tillgänglig statistik på området i fråga. På den vägen me

nar man att man skall kunna börja tränga djupare in på problemen. 

Ännu föreligger inga resultat, men redan de framlagda planerna för un

dersökningsarbetet är nog så intressanta. Forskningsledaren Poul Milhoj 

lämnar här en redogörelse för dessa planer och målsättningen för dem. 

Den omstaendighed, at de aeldre åldersklasser i na^sten alle okonomisk 

mere udviklede lande i de sidste decennier har udgjort en stadig stigen-

de andel af befolkningen, har laenge tiltrukket sig almen interesse. 

Det er naturligt, at man stillet överfor en så kraftig og vedvarende 

forskydning i befolkningsstrukturen stiller sig sporgsmål både om årsa-

gerne hertil og konsekvenserne heraf. Af årsagerne, d v s de historiske 

a;ndringer i dodelighed og fodselhyppighed, der ligger bag de igang-

vaerende forskydninger, afhaenger den f rem tidige udvikling i den asldre 

befolknings fordeling efter kon, ålder og civilstand m m. De konsekven

ser, der folger af udviklingen, er sandsynligvis meget vidtrsekkende. De 

sociale problemer alderdommen påforer den enkelte, vil i stigende om

fång påvirke både beskaeftigelses-, produktions-, forbrugs- og indkomst-

forhold i hele samfundet, des mere de asldres andel af befolkningen vok-

ser. 

Allerede ved Socialforskningsinstituttets oprettelse har hele denne 

problemkreds haft hoj prioritet på dets arbejdsplan. Som en indledning 

til naermere studier på alderdomsområdet har man da også gennem det 
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forlobne år arbejdet med en detaljeret analyse af allerede tilgaengelige 

statistiske oplysninger. Ad denne vej mener man at kunne traenge no-

get dybere ind i det förste af de nsevnte problemer om de aendringer i 

de demografiske forhold, som ligger bag den igangvaerende aldersfor-

skydning og ledsager denne. Et vaesentligt led i denne analyse har vae-

ret en gennemgang af hele befolkningsstatistikken. På grundlag heraf 

har man foretaget en raekke beregninger over den aeldre befolknings 

fordeling efter kon, ålder, civilstand og bopael og samtidig undersogt 

de bevaegelser, der finder sted i den aeldre befolkning (civilstandsaen-

dringer, dodelighed i alders- og civilstandsgrupper samt flytninger). I 

samme förbindelse har man, såvidt det kan lade sig gore på grundlag 

af folketaellingsmateriale og arbejdsloshedsstatistik, forsogt at danne sig 

et billede af, i hvilken udstraekning den aeldre befolkning er erhvervsmaes-

sigt beskaeftiget og herunder blandt andet sogt at finde frem til de ty

piske tilbagetraekningsaldre. En publikation om disse forhold kan ven

tes. 

Som et supplement til disse offentligt tilgaengelige statistiske oplys

ninger har man yderligere analyseret det materiale, der blev indsamlet 

om aeldre personers levevilkår i förbindelse med sundhedsstyrelsens i 

Danmark morbiditetsundersogelse, og som har vaeret stillet til institut

tets rådighed. 

På dette grundlag har overlaege Jörgen Andersen og forskningsassi

stent Erik Manniche udarbejdet en redegorelse »Lidt om de aeldres kost-

vaner», der fremkommer i Ugeskrift for Laeger og udsendes som saer-

tryk fra instituttet. Endelig står man over for en naermere analyse af 

foreliggende oplysninger om de aeldres indkomst- og formueforhold, li-

gesom man håber at kunne danne sig et forhåndsindtryk af de forbrugs-

maessige konsekvenser af, at der bliver flere aeldre ved en gennemgang 

af den forbrugsundersogelse, Det statistiske Departement företog blandt 

aldersrentemodtagere i 1955. 

Det har imidlertid hele tiden stået klart, at denne gennemgang og 

analyse af allerede foreliggende oplysninger långt fra vil kunne give til-

fredsstillende svar på de problemer, der knytter sig til den tiltagende 

aeldre befolkning. Jaevnsides med disse indledende undersogelser har man 

derfor til hensigt at forelaegge instituttets forskningsråd planer for en 

raekke dyberegående undersogelser. 

Ved at koncentrere disse undersogelser om emnekredsene: 

1) De aeldres indkomst og forbrug, 

2) problemerne omkring tilbagetraekningen fra aktivt arbejde, 
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3) de aeldres kontakt med familie og samfund iovrigt, 

4) de aeldres boligforhold og boligbehov og 

5) de aeldres helbredstilstand, 

håber man at kunne bidrage til en besvarelse af de indledningsvis naevnte 

samfundsmaessige og personlige problemer, som en voksende aeldre be

folkning stiller. For så vidt angår de aeldres helbredstilstand er der dog 

grund til at naevne, at Sundhedsstyrelsens morbiditetsundersogelse også 

omfatter en undersogelse af et repraesentativt udsnit af den aeldre befolk

ning. Instituttet finder det derfor ikke nodvendigt at foretage en fornyet 

undersogelse med sigte på belysning af sygeligheden blandt aeldre. Når 

emnet alligevel inddrages, er det for at danne sig det nodvendige grund

lag for at kunne belyse de personer, der indgår i undersogelserne. 

Efter de planer, man i ojeblikket arbejder med, taenkes instituttets 

undersogelser bygget op på et repraesentativt udsnit af den samlede be

folkning over en vis aider (f eks 60 å r ) . 

Fremgangsmåden vil da vasre, at man foretager en registrering af 

ålder, kon, aegteskabelig stilling, bopaslsforhold og indkomst for alle over 

60-årige i de husstande, der besoges. Idet nian indhenter disse oplys-

ninger på én gang og for den samme personkreds, får man mulighed 

for at kombinere de indhentede oplysninger i en analyse af den indbyr-

des samnjenhaeng mellem f eks ålder, bopael og indkomst eller mellem 

f eks civilstand og indkomst. 

Derudover soges der gennem egentlige interviews tilvejebragt et sta-

tusbillede af aeldre personers levevilkår i et givet år. 

Dette billede er taenkt at skulle daekke de forannaevnte hovedemner, 

idet man vil stille sporgsmål til belysning af indkomst, forbrug, tilbage-

traskning fra erhvervsliv, kontakt med andre samt boligforhold og hel-

bred. Sandsynligvis vil man ved disse interviews få udskilt nogle per

soner, som har saerlige sociale problemer, der kan anses at vaere typiske 

for en del aeldre. Det kan f eks dreje sig om staerkt isolerede aeldre el

ler om aeldre med saerligt uhensigtsmaessige boligforhold. Disse forhold 

kan da undersoges mere detaljeret. 

Som et sasrligt led i undersogelserne taenker man sig gennemfort så-

kaldte longitudinale studier. Herved forstår man, at man igennem en 

årraekke folger en gruppe mennesker inden for det gjorte udsnit og 

registrerer de forandringer, der sker i de enkeltes civilstand, bopael, be-

skaeftigelse og indkomstforhold samt helbredstilstand. Det er for tiden 

tanken at lade de personer, som ved statusundersogelsen er 63 år, danne 

grundlag for disse longitudinale undersogelser. 
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Formålet med på denne made at folge en gruppe på dens vej gen-

nem livet, fra den står överfor at skulle traekke sig tilbage og til den 

successivt er uddod, er at se, hvilke problemer, der rejser sig ved sti-

gende ålder, og hvornår disse problemer opstår. Er det ved de i lov-

givningen fastsatte äldre? Er det når én af aegtefaellerne dor? Er det 

ved sygdom etc? Endvidere er formålet at se, hvordan de planer, folk 

har lagt, kommer til at passe. Dette er igen et sporgsmål om folks egen 

(og lovgivningens) evne til at forudse, hvad der kan ske og konsekven-

serne heraf. 

Forudsaetningen for at få noget nyttigt ud af at undersoge de pro

blemer, som alderen successivt rejser, er, at man skaffer sig et noget 

mere indgående kendskab til denne gruppe (de 63-årige) end forudsat 

ved interviewene til statusbil ledet. Navnlig må man forsoge at stille 

nogle sporgsmål om de 63-åriges forventninger med hensyn til frem-

tidig indkomst og levevilkår iovrigt. 

De emner, der skulle studeres i denne (longitudinale) del af under-

sogelserne er iovrigt de samme som nsevnt ovenfor. Det vil altså sige, 

at man vil skaffe sig både et statusbillede af aeldre menneskers okono-

mi, isolation og boligforhold, og et billede af, hvordan disse forhold 

udvikler sig for de aeldre, efterhånden som de bliver endnu aeldre. 

Det er således alt i alt et ret omfattende program, instituttet for ti

den arbejder med på dette område. Ikke mindst er den longitudinale 

del dristig. Der kan nu engang ske meget i de 10—20 år, en sådan un-

dersogelse skulle lobe over, som kan hindre, at den bliver fuldfort. Og i 

så fald kommer man til at vente laenge på resultaterne af den. 

På den anden side finder man, at de store problemer, der knytter 

sig til den aeldre befolknings stigende andel af folketallet, bedst vil kun-

ne belyses, såfremt man til en statusopgorelse af de eeldres levevilkår 

knytter en undersogelse, hvor man folger en enkelt aldersklasse på dens 

vej gennem den sidste del af livet og herigennem konstaterer, hvilke nye 

problemer den fortsatte tekniske, okonomiske og kulturelie udvikling 

rejser for den aeldre befolkning i de kommende år. 

Isolationsproblemerne vil man yderligere studere i en saerlig under-

sogelse på Vesterbro i Kobenhavn i samarbejde med private organisa

tioner, som udforer socialt omsorgsarbejde i dette kvarter. Vesterbro-

kvarteret er temmelig taet befolket og har små lejligheder. Endvidere er 

indkomstniveauet gennemgående lavt. 

Denne specielle undersogelse, som begraenses til en stikprave blandt 

enligtboende, har et dobbelt formål. Dels vil man ad denne vej kunne 
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beskrive enlige seldres kontaktforhold på Vesterbro. Dels er det hen-

sigten ved de indhentede interviews, at udskille de blandt de enlige, som 

er »isolerede», for siden at vende tilbage til de udskilte enlige (de iso-

lerede), for at interviewe dem intensivt. Denne interviewing skal der-

naest danne grundlag for på forskellig vis at yde stötte til de pågasldende 

fra omsorgsorganisationens side. På denne made vil man fra instituttets 

side yderligere få lejlighed til at kontrollere et socialt eksperiment ivaerk-

sat på basis af en forudgående undersogelse af behovet for foranstalt-

ninger. 

Italienska riktlinjer 

AV DOKTOR UGO CAVALIERI, ITALIEN 

Geriatrikens problem behandlas i en bok, som jag står i begrepp att ge 

ut under titeln »Geriatrik och vård». Det följande är en kort resumé av 

dess viktigaste punkter. 

Ålderssjukdomarnas verkliga beskaffenhet 

Större kunskap om och klassificering av de olika sjukdomssymtomen är i 

hög grad påkallade. Många sådana symtom, vilka man nu anser leda 

till sjukdom och död bland åldringarna, är uppenbarligen endast de se

kundära eller sista yttringarna av tidigare sjukdomar, som inte upptäckts 

(och därför inte medtagits i någon statistik). 

Tidig diagnos och behandling 

Ett verkligt terapeutiskt program för åldringar bör utarbetas i huvudsak 

enligt dessa båda linjer: tidig diagnos och behandling. Den totala kollek

tiva hälsoorganisationen bör syfta till detta mål, och graden och utveck

lingen av långvariga sjukdomstillstånd, som förorsakar de flesta ålders

symtomen, måste bli föremål för en riktig bedömning. 

Vårdanstalter 

Vårdanstalter av sådan typ som skulle kunna ge åldringarna den bästa 

vården (speciellt i fråga om invaliditetssjukdomar) existerar inte, och det 

är tydligt att vanliga sjukhus är olämpliga i sammanhanget. I Italien åt

minstone skulle för närvarande den bästa lösningen vara att förbättra 

och utvidga den terapeutiska verksamheten i redan existerande vårdhem 

för åldringar. 
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Vårdpersonal 

Denna består av läkare och sjuksköterskor, dvs alla som har hand om 
de gamla, och de måste vara kapabla att verkligen fullgöra sina plikter, 
med andra ord de måste vara ordentligt utbildade och utvalda. 

Återanpassning 

Detta måste vara det slutliga målet för all åldringsvård men får inte be

gränsa sig till den rena kroppssjukvården utan bör fastmer ernås genom 

en konstant psykologisk inställning hos personalen. 

Vetenskaplig forskning 

Utvecklingen av ett terapeutiskt program för åldringar fordrar en sund 
kulturell bakgrund. Ovan angivna punkter ger vid handen, att huvud
linjerna för åldringsvården ännu inte fixerats, och detta inte endast med 
avseende på själva behandlingarna utan också beträffande den veten
skapliga forskningen. Dessa krav kommer att framträda allt tydligare, när 
vi efter behandlingen av det allmänna åldringsvårdsproblemet övergår till 
de olika specialfrågorna: behandling av åldringar som lider av moto
riska, mentala och andningssjukdomar, kirurgfall osv. För varje enskilt 
sådant problem skall vi finna oerhörda doktrinära luckor, beroende dels 
på otillräcklig utbildning, dels på de olika försummelser som hittills ka
raktäriserat studierna av de patologiska och kliniska sidorna av ålders
symtom och ålderssjukdomar. 

Schweiziskt samarbetsorgan för åldringsfrågor 

AV DR J ROTH, SGHWEIZERISGHE STIFTUNG »FUR DAS ALTER, SCHWEIZ» 

Det för dagen viktigaste problemet beträffande både forskning och prak

tiska åtgärder i samband med åldringsvården i Schweiz är inrättandet 

av ett center, som skulle befatta sig med åldringsfrågor, bedriva erfor

derlig forskning och arbeta på en lösning av dessa problem på basis av en 

enhetlig schweizisk grundlag. I vårt land växlar i vissa avseenden lag

bestämmelserna från kanton till kanton, och även understödsverksam

heten och övriga verksamheter, som arbetar för att häva eller lindra den 

mångskiftande nöden bland åldringarna, sköts ganska olika. Det råder 
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stor brist på statistiskt underlag, utan vilket det är omöjligt att fram

gångsrikt bekämpa de svårigheter, som hänger samman med åldrings

problemen; dessa problem är avsedda att behandlas av det nya centret. 

Den schweiziska stiftelsen »För Ålderdomen», det enda existerande all

mänschweiziska organ som endast sysslar med åldringsfrågor, har under 

sin mer än 40-åriga existens varit så starkt engagerad i lösandet av det 

rent materiella försörjningsproblemet, att alltför små medel och krafter 

blivit över för att framgångsrikt ta itu med de övriga åldringsfrågorna. 

Detta nya center, som nämnda stiftelse på uppdrag av förbundsrådet 

skall upprätta under 1960, kommer att i nära samarbete med olika grup

per av specialister ha möjlighet att i första hand arbeta på följande tre 

områden: 

1. Erforderlig statistik. 

2. Åldringsbostäder, åldringsvård och vårdhem, utbildning av vårdper

sonal. 

3. Åldringarnas yrkesarbete, fritidssysselsättning och besökstjänst. 

Man får inte tro att ingenting hittills uträttats i Schweiz på dessa om

råden, men detta nya center kommer att gå in för utbyggnad av redan 

existerande organ och skapande av nya initiativ och skall framför allt 

sträva efter att åvägabringa en viss koordination mellan de olika kan

tonernas hjälporgan. Man får hoppas, att resultatet kommer att rättfär

diga de ständigt växande ansträngningar, som görs för att bistå våra 

åldringar. 
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Amerikanska ledprogram 

AV DIREKTÖR ARTHUR J HOLST, CHEF FÖR FOREST PARK FOUNDATION, 

PEORIA, ILLINOIS, USA 

Jag tycker att vi naturligtvis alla först och främst kan vara överens om 

att bibehållandet av åldringarnas köpkraft är av primär och största bety

delse, men då denna fråga är ett statligt problem och jag endast repre

senterar en mindre lokal stiftelse, kan vi inte här behandla densamma. 

Det viktigaste problemet därefter är tvivelsutan åldringarnas bostads

fråga och service på ålderdomshem. Vi söker här i Forest Park Foun

dation mycket energist efter en lösning på detta problem och har därvidlag 

fått stor hjälp av byråchef Ali Berggren, arkitekt Åke Lindqvist, arkitekt 

Bo Boustedt och många andra snälla och vänliga människor i Ert under

bara land. Vi anser, att Sverige i många avseenden ligger långt före, tack 

vare sin kloka behandling av åldringsvårdsproblemet, och vi försöker här 

i Peoria få igenom samma system, särskilt genom differentiering mellan 

ålderdomshem och sjukvårdsanstalter. Vi håller också på att planera nya 

ålderdomshem exakt efter svenska modeller. 

Jag tror för övrigt att två ledprogram, som varit under utveckling här 

under de sista tre åren, är av betydelse och väl värda Er uppmärksam

het. Jag syftar då på programmet för åldringarnas återanpassning, vilket 

är ett projekt som utarbetats för att bevisa den ekonomiska genomför

barheten och den mänskliga betydelsen av att återanpassa personer över 

65 år, som erhåller åldersunderstöd. 

Det andra programmet är »Utbildningsinstitutet för undervisning i 

återanpassning av åldringar». Här utbildas team, vilka turvis skickas ut 

till sjukhemmen (såväl privata som allmänna) i staten Illinois för att un

dervisa i återanpassningens teknik och filosofi. 

Det synes mig att dessa tvenne projekt är de viktigaste, då de båda tjä

nar som ledprogram och båda har varit i bruk tillräckligt länge för att 

man skall ha kunnat vinna vissa erfarenheter, såväl positiva som nega

tiva, vilka kanske kan vara till nytta i Ert arbete. 

Jag vill också uttrycka vårt uppriktiga tack för all den vänlighet och 

gästfrihet, som visades oss under våra två resor i Ert vackra land, och 

jag hoppas, att vi snart skall få tillfälle att besöka Sverige igen. 
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Albert Schweitzer i sin barndomsby Giinsbach, Elsass 



Överallt måste lagarna ändras 

Albert Schweitzer exemplifierar själv rådet: 

»Livet skall vara aktivt till slutet.» 

»Varje människa skall ha rätt att åldras på sitt eget vis.» Det är mitt svar på 
frågan hur man skall uppnå ett långt, rikt liv, säger teologen, filosofen, läkaren, 
musikforskaren, musikern, nobelpristagaren osv Albert Schweitzer, när tidnings-
reporterna frågar honom om hemligheten med att han blivit en sådan vital och 
mångfrestande åldring. 

Bilden här visar honom sittande på sin favoritplats i bergen ovanför den lilla 
elsassiska byn Giinsbach, där han växt upp och som alltid varit hans huvudkvar
ter de tider han vistats i Europa. Vinden tar fatt i hans yviga hår och han skrat
tar gott åt journalisternas jakt efter recept på lycka — och nu på sistone även 
lyckligt åldrande. Schweitzer har själv nått åttiofem år av en ålderslös ålder 
och fortsätter i allt vad han företar sig att ge uttryck för sin vördnad för livet. 
Han skakar på huvudet. Det finns inget generellt recept för att leva. Naturligt
vis kan det låta bestickande och göra sig bra i en tidningsspalt, men där finns 
inget annat att säga än: Reglerna, dem har man att finna hos sig själv. 

Åldrandets process har förändrats i vår generation. Vi lever på ett annat sätt, 
vi äter mera förnuftigt, mindre kött, mera frukt och grönsaker, den moderna 
medicinen har gjort upptäckter som befordrat människors hälsa. Folk lever läng
re. Det är därför ett svårt misstag av oss att fortsätta att applicera föråldrade 
begrepp om åldrandet hos de nya generationerna. Det är alldeles fel att entle
diga en människa, som inte endast kan göra insatser i samhället utan också fak
tiskt är i sina mest produktiva år till följd av värdefulla livserfarenheter, bara 
därför att ett visst åldersstreck är nått. Vad händer en människa i ett sådant 
fall? Hon gläder sig inte åt sin nya frihet — det faktum att hon helt plötsligt 
är hänvisad till att bara syssla med sig själv tar död på styrka och livsmod. Lä
kare kan berätta om dystra erfarenheter av folk som dömts till sysslolöshet till 
följd av åldersstrecket och känt sig värdelösa i och med det. Livet skall vara ak
tivt intill slutet. En människa skall alltid spänna sig till att göra sitt bästa, vårda 
sin hälsa och ge. större delen av sin kraft och sin tid åt andra. 

Det faktum att åldringarnas antal fortsätter att växa till följd av modern ve
tenskap och bättre levnadssätt innebär givetvis många nya problem. Överallt 
måste lagarna ändras — framförallt måste åldersstrecket sättas mycket högre. 
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Det avgörande är inte hur gammal du är 
utan hur du är gammal 

AV FÖRLAGSREDAKTÖR GRETA LILJEFORS 

»Att trivas med åren» är en syn på ålderdomen, på åren efter pensioneringen, 
som har varit på väg rätt länge — vägröjare har varit forskare, vetenskapsmän 
och socialvårdsfolk, både här hemma och utomlands i flera decennier. 

I den nyutkomna »Den gyllene åldern» (Folket i Bild), en stor och vackert 
arbetad volym med rik illustrering, har en månghövdad medarbetarstab fullto
nigt varierat temat »att ge livets senare år ett rikare innehåll». Huvudredaktör 
är skriftställaren Josef Almqvist och därutöver presenteras ett utgivningsråd på 
sexton medlemmar, bl a Gustav Möller, generaldirektör Arthur Engel, byråchef 
Ali Berggren, borgarrådet Inga Thorsson samt representanter för försäkrings
väsendet och för folkpensionärernas riksorganisation. 

Medarbetarlistan är ännu längre och omspänner såväl läkare — bland dem 
överläkare Gunnar Lundquist, överläkare Gustaf Myhrman och fysiologiprofes
sorn Torgny Sjöstrand — som socialaktivt folk, t ex generaldirektör Bertil Ols
son och hemhjälpskonsulent Margareta Nordström, och skrivande folk såsom 
Célie Brunius, Albert Viksten, Margit Palmaer-Waldén m fl. 

Boken vänder sig både till dem som redan har nått pensionärsåldern och till 
dem som är på väg dit och som i egenskap av anhöriga respektive närmaste om
givning, arbetsgivare, vårdare eller liknande har att bidra till att de åldrande 
trivs med sin tillvaro. Utgångspunkten är att vi alla behöver veta mera om de 
stora omvälvningarnas återverkan även på de gamlas situation. 

I en inledande redaktionell artikel anslås motivet. Lätta återblickar skisserar 
forna dagars åldersproblem och redaktionen vill visa hur förutsättningarna för 
ett positivt liv i äldre år nu är helt andra och större än vad de har varit. Trots 
de problem som vår tids familjesplittring — en av de många följderna av urba
niseringen och industrialiseringen — har fört med sig är det dock berättigat att 
tala om en utomordentlig förbättring, ja rent av en revolution i de äldres livs
villkor. Man pekar på den allmänt höjda levnadsstandarden, den nya sociala 
lagstiftningen, de medicinska framstegen och menar att många tidigare före
ställningar om äldre människors svaghet och oförmåga vore ren och skär inbill
ning. 

Vikten av att de växande skarorna av pensionärer kan förverkliga de möjlig
heter som nu öppnas för dem är huvudlinjen för boken. Och detta tema ut
vecklas på två vägar — somliga artiklar handlar huvudsakligen om program och 
fakta som är av intresse för de äldre själva och andra belyser ting som främst är 
av intresse för de i socialvård och socialpolitik verksamma krafterna •— samt 
givetvis ofta för den gamles närmaste miljö av yngre krafter som kan iscensätta 
de initiativ som artiklarna stimulerar till. Denna skillnad markeras även typo-
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grafiskt så till vida som den senare typen av artiklar genomgående är satt med 

mindre stil. 
Redaktionen deklarerar på ett sympatiskt sätt en av sina principer i det att 

den själv påpekar sina många upprepningar som delvis står där med avsikt: 
»Genomsnittsläsaren tar ut vad som är av intresse just för honom eller just för 
stunden. Upprepningar av kärnpunkter behövs därför här och där, om effekten 
skall bli den bästa möjliga och viktiga ting inte skall gå förlorade för den osyste-
matiske läsaren.» Man menar att: läsa en populär fackbok rakt igenom, det gör 
i verkligheten bara redaktionen — och recensenterna. Den något bävande recen
senten som är allergisk mot upprepningar finner i alla fall vid sin rakt-igenom-
läsning att upprepningarna ges en positiv verkan genom flitiga korshänvisningar 
till det och det kapitlet — utan tröttsamma sidhänvisningar. 

Från Amerika kommer den tänkvärda satsen: »Vi skall inte bara lägga år till 
livet, vi skall också lägga liv till åren.» En av de första bilderna visar också 
Eleanor Roosevelt på besök hos gamle kungen. Vad man ibland med en viss för
färan tänker på som »amerikanskt», hurtfriskt, med en uppdriven kosmetiks 
konstlade ungdom, lyser med sin frånvaro. Boken redovisar för en överdrivet 
optimistisk ståndpunkt — organisation, ekonomisk utveckling och tekniska fram
steg kommer automatiskt att lösa alla problem med de äldres försörjning, hälsa 
och trivsel.. . och glömmer inte heller den motsatta, överdrivet pessimistiska in
ställningen som menar att bördan med försörjning av ständigt växande åldrings
grupper leder till olösliga motsättningar mellan äldre och yngre. De olika för
fattarna förefaller att — var och en på sitt sätt — vara medvetna om båda dessa 
motpoler i tankegången även där de inte direkt säger ut det. Läkarna understry
ker skillnaden mellan normalt åldrande och ålderssjukdom såsom t ex Gustaf 
Myhrman: »Åldrandet som sådant kan inte hejdas. Men mycket av det som hän
der med gamla människor är inte åldrande i verklig mening utan sjukdomar, 
som läkekonsten redan nu kan göra något åt eller åtminstone har utsikt att inom 
överskådlig tid kunna komma till rätta med.» Och dr Myhrman tillfogar med 
rätta: »Det är en hoppfull synpunkt.» 

Dr Will Kindstrand (som i medarbetarförteckningen råkat få namnet Nils!) 
framhåller att det för den enskilde individen spelar mindre roll, hur en situation 
verkligen är beskaffad. Det avgörande måste alltid anses vara »hur man själv 
upplever den. Upplever jag den som djupt olustig, så är den också djupt olustig 
för mig.» Och han visar hur en sådan sak är av största vikt för den gamles an
höriga — liksom för hela samhället: då man nu vet hur nödvändig en menings
full sysselsättning är för den pensionerade, säger dr Kindstrand, »ville man 
gärna efterlysa större förståelse från statsmakternas sida, när det gäller skatte
frihet eller skattelindring för inkomst av förvärvsarbete efter uppnådd pensions
ålder» — en tanke som Möllerkommittén i dagarna har framlagt. 

Lars Madsén har bland sina många vänner från reportageresor för radion 
plockat tre pregnanta profiler från en bistrare tid än vår. Selma i en liten back
stuga vid en gullviveäng i Dalslandsskogarna överlevde på sin tid det sista stora 
nödåret i Sverige, på 1860-talet, och har minnen av en nödårsmat som för oss 
är närmast ofattbar: »Jämfört med det var barkbröd gott.» Och Oscar i Tiveden 
får representera den ensamhet som kan bli en skrämmande realitet för den gam
le både i stad och på landsbygd: »Som ett lomrop från en bortglömd tjärn bry
ter sanningen fram i falsett: 'De ä så folköde nu.'» Lars Madsén kan vädja för 

397 



individualiteten på ett gripande sätt i sin skildring av den mer än åttioårige »le
gitimerade luffaren» Gustav Hermansson. »Det finns ett hörn i folkhemmet, där 
det går för sig att vara hederlig luffare alltjämt, låt vara en av de sista. När 
göken gal, kan Hermansson ännu leta upp en blommande dikesren, som vägsty-
relsen inte har besprutat, och sjunga . . . » 

Will Kindstrand för fram en annan välgörande vädjan för rätten att vara 
sig själv i en episod där den femtioåriga dottern till en åttioårig man på ett ål
derdomshem får stöd och försäkran att pappans bön om »såna där pinup-tid-
ningar» inte alls var något att skämmas för — dem kunde hon lugnt köpa åt 
honom. 

Byråchef Ali Berggren i socialstyrelsen skildrar i artikeln Socialvård och 
sjukvård för äldre det dubbla ställningstagande som socialvårdsfolket måste hålla 
sig öppet för — å ena sidan att åldrandet numera uppfattas som en serie nor
mala processer, å andra sidan att åldrandet ofta kompliceras med svåra sjuk
domar. »Det är uppenbart att vi som sysslar med den sociala åldringsvården 
måste ägna intresse åt vad medicinen gjort och gör, om vi skall kunna rätt pla
nera vårt eget arbete för framtiden.» Han utvecklar statsmakternas riktlinjer för 
ålderdomshemsvården och sjukvårdsanstalterna — ålderdomshemmen är inte 
att betrakta såsom sjukvårdsanstalter, och sjukhusmässig vård skall ombesörjas 
av sjukvårdsmyndigheterna och inte av socialvårdsmyndigheterna. Trots detta 
måste de kommunala ålderdomshemmen tills vidare påtaga sig ansvaret för krä
vande sjukvård. Byråchef Berggren preciserar geriatrikens mål, »positiv hälsa på 
ålderdomen, ett normalt åldrande», men han citerar också professor Folke 
Henschen: »Vi kommer att lösa medicinska problem och skapa socialvårdspro
blem.» Och han drar slutsatsen: »På längre sikt, ja redan i dag är här en upp
gift för folkupplysningen.» 

»Den gyllene åldern» glömmer inte heller bort vardagens praktiska ting •— 
från en presentation av Sveriges Folkpensionärers Riksorganisation över artiklar 
om lämpliga kläder, arbetsförmedling, Gyllene Åldemklubbar till rekreations
sport, hobbies och gymnastik. Gemensamt för de flesta är dock att man skall 
förbereda sin pensionering i god tid, till en sysselsättning och inte bara från en 
verksamhet. »Det hela förutsätter att de gamla själva vill vara med och uppe
hålla sin vitalitet.» Och det illustreras bl a med en förtjusande bild av »Sve
riges sötaste kvinnliga gymnast», 83-åriga Kerstin Landén i Malmö. 
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Där man upptäckt 
ålderdomens möjligheter 

AV GÖSTA AHLBORG 

En t idigare artikel i Sociala Meddelanden 
av Gösta Ahlborg o m obligatorisk 

pensionsförsäkring i USA har blivit amerikansk 
upplysningsbroschyr • 

Den nyligen bortgångne förste byråsekreteraren Gösta Ahlborg 
gjorde någon tid före sin död en tre månaders studieresa runt Förenta 
staterna och hemförde från denna ett rikt förråd av erfarenheter och in
tryck som mött honom vid detta försök att penetrera amerikanernas sätt 
att lösa sina åldringsproblem. Gösta Ahlborg var mycket starkt fascine
rad av den friska företagsamheten och den okonventionella idérikedo
men inom den amerikanska åldringsvården. De amerikanska pensionä
rernas livsbejakande sätt att göra det bästa möjliga av sina senare år 
framstod för honom som en till andan, om än kanske inte alltid till for
men lämplig stimulans för vårt svenska ställningstagande till problemen. 
Sina intryck hade han tillfälle att komplettera genom livlig korrespon
dens med amerikanska kolleger. Sociala Meddelanden publicerar här en 
kortfattad sammanställning som han skrev för tidskriften av sina infor
mationer om amerikansk åldringsvård. Fast rapporten är strängt saklig 
blir även läsaren värmd och stimulerad av de nya idéerna som på ett så 
hälsosamt sätt ruckar på föråldrade begrepp och metoder. 

N ä r Social Security Act antogs av amerikanska kongressen år 1935 slog 
man in på två olika vägar för tryggande av åldringarnas försörjning, 
båda helt nya för amerikanska folket. Dels valdes en pensionslinje av
sedd huvudsakligen för lönearbetare inom industri och handel, numera 
al lmänt kallad Old Age and Survivors Insurance ( O A S I ) , dels en in-
komstprövad hjälpform avseende sådana personer över 65 års ålder som 
inte erhöll någon eller tillräcklig pension från OASI . Den senare hjälp-
formen utgör en gren av den inkomstprövade hjälp som betecknas med 
Public Assistance. Förutom biståndet till åldringar — Old Age Assistance 
— ingår i denna hjälpform även blindtillägg, särskilt barnbidrag och 
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Standarden på de ålderdomshem den svenska socialvårdaren besökte 
var i regel mycket god. Det tillämpade programmet för ålderdoms
hemmen i stort avviker inte så mycket från de svenska. Men syssel
sättningen på hemmen hade fått en omfattning som saknar varje mot
svarighet i Sverige. På de flesta anläggningar fanns handledare och 
lärare av en eller annan typ knuten till verksamheten. Sysselsättningen 
uppmuntrades av alla och gjordes till föremål för stor uppmärksamhet 
i press och radio. 



invalidpension i begränsad omfattning. Pensionslinjen (OASI) har be
handlats i särskild artikel i Sociala Meddelanden nr 8, 1958. 

Typiskt för amerikansk lagstiftning syns vara att de enskilda staterna 
har en mycket stor självständighet på olika områden av förvaltningen. 
Den federala regeringen eller kongressen har därför ganska ringa in
flytande på de olika staternas lagstiftning. Public Assistance utgår inte i 
enlighet med lag antagen av kongressen i Washington utan på grund av 
innehållet i varje stats beslut i sin lagstiftande församling. Om vissa prin
cipiella riktlinjer för verksamheten följs i uppläggningen av en stats 
Welfare Program utgår emellertid bidrag från den federala regeringen 
till den enskilda staten för vissa kostnader för meddelade understöd och 
till organisations- och lönekostnader i de organ som handhar verksam
heten, bl a organisationen inom respektive provinser. Sedan många år 
utgår numera bidrag till samtliga stater för meddelad Public Assistance, 
ehuru omfattningen av den meddelade hjälpen är mycket varierande 
från stat till annan. Hjälpformen till åldringar varierar t o m till nam
net från en stat till en annan. I Californien talar man t ex om »Old 
Age Security» och i Colorado om »Old Age Pension» utan att verk
samheten har något samband med och sålunda inte bör förväxlas med 
pension från OASI (tjänstepensionen). 

Beloppet av det utgående bidraget till åldringar kan också variera 
högst väsentligt från stat till annan. I Californien räknar man f n med 
att det budgeterade beloppet för en åldring skall uppgå till högst 100 
dollar. (Höjning av beloppen genomfördes under 1959.) En enskild 
stat kan dessutom lämna särskild hjälp till läkarvård och sjukhusvistel
se på kronikerhem eller ålderdomshem. Programenligt kan viss service 
lämnas genom de lokala organen — counties — såsom hemhjälp till barn
familjer och åldringar där Public Assistance utgår. Det lämnas även råd 
till de lokala organen att vidta alla åtgärder för förebyggande ingripan
den som kan underlätta för familjen att reda upp sina förhållanden och 
framdeles klara sig utan socialhjälp. Som regel lämnas dock inte hem
hjälp till sådana familjer eller ensamma åldringar där understöd inte ut
går i någon form. Dessa personer hänvisas i stället till privata institu
tioner där i viss begränsning lämnas hemhjälp. 

Utgående kontantunderstöd till åldringar uppgick i Californien i bör
jan av 1958 i runt tal till 75 dollar per månad och i Colorado till i det 
närmaste 82 dollar per månad. För hela riket utgjorde emellertid det ut
gående understödet till åldringar i medeltal endast omkring 61 dollar 
per månad. 

Av de totala kostnaderna för åldringsvården, 1,7 miljarder dollar 1956 
—1957, utbetalades 55,5 procent i bidrag från den federala regeringen, 
medan 44,5 procent utgick från de enskilda staterna och counties. County 
motsvarar närmast ett landstingsområde i Sverige men kan i fråga om 
invånarantal variera högst väsentligt och är som regel mycket folkrikare 
än ett svenskt landstingsområde. Av de omkring 2,5 miljoner åldringar 
som f n åtnjuter Old Age Assistance beräknas i runt tal 500 000 samti
digt ha pension, OASI, som dock inte är tillräcklig för deras behov utan 
måste kompletteras med understöd i nyssnämnda form. 
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Av åldringarna som erhåller understöd är hälften över 75 års ålder. 
På 3 kvinnor går 2 män. De flesta hjälptagare bor i industriområden 
och städer och 5 av 6 hjälptagare kan ta vård om sig själva men endast 
1 av 30 ligger till sängs. Omkring 1 på 20 bor på olika institutioner, 
vanligast ålderdomshem och vårdhem i privat regi. 

En amerikansk medborgare över 65 års ålder har sålunda enligt de 
nu lämnade uppgifterna möjlighet att erhålla bidrag från det allmänna 
om han saknar erforderliga medel att försörja sig själv. Beloppen är i 
allmänhet av samma storleksordning som de till andra åldringar utgå
ende ålderspensionerna från OASI (f n i medeltal mellan 60 och 70 dol
lar per månad). På grund av vissa åtgärder i de olika staternas Welfare 
Departments utgår på många håll även särskild läkarvård och medicin 
till åldringarna. Sedan den 1 juli 1957 lämnar den federala staten bidrag 
jämväl till läkarvård och medicin i den mån sådan hjälp meddelas en
ligt av respektive stat fastställd plan. 

Framgångsrik sjukhusvård för åldringar 

Liksom numera på allt flera håll en mera optimistisk syn trängt ige
nom beträffande möjligheterna att hjälpa de mycket växande åldrings
kadrerna i USA att komma till rätta med sina egna problem och ta hand 
om sig själva långt upp i 90-årsåldern, har i flera stater allt större in
tresse visats för en effektiv behandling av åldringarnas sjukdomar och in
förande av sysselsättning som ett led i en god behandling av de sjuka även 
under sjukhusvistelsen. Särskilt anmärkningsvärda var förändringarna i 
t ex Oak Forest Hospital och Crystal Springs Home vilka båda anlägg
ningar tidigare enligt tillgängliga handlingar fungerat som mycket stora 

402 



vårdhem drivna av respektive county för ett i stort sett medellöst och 
såsom hopplöst betraktat klientel. Behandlingen som ofta medförde ut
skrivning av patienter minskade de sängliggandes antal högst väsentligt 
och utskrivningen av förbättrade medverkade till en mera optimistisk 
syn på sjukdomstillståndet från de andra patienternas sida. Rullstolspa
tienter som ofta i åratal legat till sängs bereddes nu möjlighet att delta 
i sällskapsliv och efter anvisning av läkare även i vissa nyttiga arbets
uppgifter som de med hänsyn till krafter och färdigheter kunde orka 
med. På vissa sjukhus t ex Highland View Hospital hade ofta tillverk
ningen i vissa träningsverkstäder lagts upp på rent affärsmässig bas; kon
trakt om viss stycketillverkning hade sålunda skrivits med industrier på 
orten. Trots svåra handikapp kunde såväl åldringar som invalider mycket 
ofta verksamt bidra till en egen inkomst samtidigt som de tränades upp 
att komma från sina svåra handikapp. 

Det sistnämnda sjukhuset i Cleveland, just tillbyggt och ombyggt för 
att kunna möta moderna krav på behandling, gav genom sina läkare och 
sina effektiva socialarbetare och terapeuter intryck av att ingenting är 
omöjligt i den moderna medicinens ljus ens då det gäller åldringar eller 
andra svårt invalidiserade personer. Personer som i åratal vårdats på ål
derdomshem och vårdhem och betraktats som obotliga hade genom rätt 
behandling återställts så att de kunde reda sig själva eller åtminstone föra 
en människovärdig tillvaro tillsammans med sina anhöriga. Vid tid
punkten för det svenska studiebesöket pågick en genomgång av alla pa
tienter på sjukhus och olika andra anstalter i hela countyt för att få 
fram dem som är behandlingsbara. En tids sjukhusbehandling — ännu 
bättre om åtgärden vidtas i tid — ansågs kunna hjälpa den enskilde från 
mycket lidande och bekymmer och spara vårdkostnader för samhället. 
Samma optimistiska syn präglade också det behandlingsprogram som 
lagts upp av dr Russel Ferguson, Santa Cruz, beträffande samtliga åld
ringar åtnjutande Old Age Assistance i hela countyt. Uppenbarligen sat
sar den federala regeringen mycket tid och pengar för att genom upp
lysningsverksamhet av alla slag stimulera enskilda stater och lokala 
counties till rehabilitering av alla som på ett eller annat sätt eljest skulle 
vara att betrakta som mindre arbetsföra och i behov av bistånd eller in
validpension. 

Föredömligt för Sverige: handledare och lärare uppmuntrar 
pensionärerna till sysselsättningar av olika slag 

Förutsättningarna för de olika sjukhusanläggningarnas rehabiliterings
verksamhet syns väsentligt ha förbättrats genom de frivilliga medarbetare 
som är verksamma vid praktiskt taget alla sjukhus i USA. Vid Highland 
View Hospital är numera över 300 frivilliga medarbetare i verksamhet. 
Sjukhuset har en särskild personalledare för dessa medarbetare. Genom 
de frivilliga medarbetarna skapas en praktisk kontakt mellan det aktiva 
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livet och sjukhuset vilket icke minst för patienternas mentala tillstånd an
ses oerhört betydelsefullt. De frivilliga medarbetarna kommer ofta från 
ganska inflytelserika skikt i samhället och kan med sin erfarenhet inte 
sällan vara till stor nytta när det gäller att utverka anslag till förbättring
ar vid sjukhuset eller att hjälpa särskilt långtidspatienter att få för dem 
betydelsefulla kontakter med personer verksamma på olika områden av 
förvärvslivet. De frivilliga medarbetarna rönte mycket stor uppskattning 
inte endast vid anläggningar i enskild regi utan också vid allmänna sjuk
hus och inrättningar av olika slag. Vid de omläggningar som ägt rum 
exempelvis vid ovannämnda Crystal Springs Home har de frivilliga med
arbetarna haft en alldeles särskild betydelse och även bidragit till upp
förande och inredning av en mycket stor tillbyggnad, som ökar trivseln i 
anläggningen och höjer förutsättningarna för sysselsättning och rekreation. 
(Här skall framhållas att anläggningen är belägen på en isolerad lands
bygd varför de frivilliga medarbetarna dagligen måste resa lång väg för 
att komma till sjukhuset och göra sina insatser.) 

Det tillämpade programmet för ålderdomshemmen i stort avviker inte 
så mycket från det svenska. Liksom i Sverige strävar man i allmänhet ef
ter att bereda vårdbehövande plats i enkelrum med egna möbler. På sina 
håll inreddes enkelrummen med egna badrum med så låga badkar att de 
verkligen kunde användas av åldringarna. Samma förhållanden kunde 
iakttas på ett par nya vårdhem, där pensionärsrummen försetts med 
ett badrum för två rum. En nyplanerad tillbyggnad vid ett stort ålder
domshem i Cleveland utrustades emellertid endast med dubbelrum trots 
att ledningen för anläggningen hemställt om uppförande av enkelrum. 
Enkelrumsplaneringen ansågs för kostsam men förklarades vara det mest 
ändamålsenliga. Vid en annan tillbyggnad på ett hem i Westlake i sam
ma stat, Ohio, inrättades samtidigt endast enkelrum i nyanläggningen. 

Vid uppförande av ålderdomshem och vårdhem har Federal Housing 
Administration möjlighet att förmedla lån på samma villkor som gäller 
för uppförande av pensionärsbostäder varigenom en viss kontroll kan ut
övas över planerna till nya ålderdomshem och vårdhem som uppförs av 
vissa (non profit) företag. 

Standarden i övrigt på besökta anläggningar var i regel mycket god. 
Framför allt har sysselsättningen på hemmen fått en omfattning som sak
nar varje motsvarighet i Sverige. Stundom kan sysselsättningen vara be
tingad av intresse att skaffa inkomster till anläggningarna liksom fallet är 
beträffande vissa sjukhusanläggningar. Ibland lämnades emellertid prov 
på en enastående aktivitet bland pensionärerna. På de flesta anläggning
ar fanns handledare och lärare av en eller annan typ knuten till verksam
heten. Sysselsättningen uppmuntrades av alla och gjordes till föremål för 
stor uppmärksamhet i press och radio. Under vistelsen i New York på
gick en stor utställning av tillverkade artiklar från åldersdomshem och 
senior centers och klubbar från hela staden. Denna hobbyshow var syn
nerligen talrikt besökt och lämnade goda bevis på vad åldringarna — 
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stundom svårt handikappade — kunde prestera. Ett svenskt ålderdoms
hem i Staten Island, New Yorks stad hade ställt ut några av de mest 
uppmärksammade arbetena. 

Vid ett par ålderdomshem hade upporganiserats en form av vård som 
delvis förlagts utom anläggningarna. Genom hemmets försorg anskaffa
de t ex Montefiore Home i Cleveland rum i närheten av hemmet. Pensio
närer hade sin bostad där och fick i regel sitt morgonmål utom anlägg
ningen. Genom hemmets försorg transporterades dessa pensionärer sedan 
till institutionen för att där under dagen delta i huvudmålen och i före
kommande fritidssysselsättning. Ett trettiotal pensionärer åtnjöt vid be
söket vård i denna form vilket mycket uppskattades av vissa åldringar. I 
New York City hade ett av de stora ålderdomshemmen ordnat ett slags 
dagcenter där pensionärer på väntelistan hade möjlighet att träffas och 
tala om sina problem med läkare och en tränad socialarbetare. När pen
sionären till slut bereddes vård kände ledningen för hemmet härigenom 
väl till vederbörandes problem och egenheter. 

Respekten för vårdade personers integritet var i allmänhet, påfallande 
i jämförelse med svenska förhållanden. Umgängeston och anda mellan 
personal och pensionärer och pensionärerna inbördes var anmärknings
värt god på alla anläggningar som besöktes. Det talades mera om vad 
pensionärerna kunde göra, vilka framsteg som konstaterats genom läkar
vård, genom sysselsättning och annat i stället för att, såsom stundom fö
rekommer i Sverige, tala om vad pensionären inte kan på grund av den 
ena eller den andra krämpan. 

Hemhjälp för åldringarna 

I de olika programmen för åldringsvården talas rätt ofta om vikten av 
hemhjälp för pensionärerna så att de så länge som möjligt kan stanna 
kvar i sina egna hem om de så önskar. Där egentlig hemhjälp, »home 
care», organiserats hade det i regel skett i samarbete med vederbörande 
sjukhus eller lokala hälsovårdsmyndigheter (Health Department). En 
på sina håll av allmänna organ organiserad »Home Maker Service» vil
ken närmast motsvarar den sociala hemhjälpen i Sverige till barnfamil
jer, utnyttjades inte för andra än sådana som hade Public Assistance i nå
gon form. I en stor utredning om åldrandet, tryckt 1956 och 1957 och 
utarbetad av The Committee on Labor and Social Welfare, US Senate, 
har frågan om hemhjälpen och dess betydelse för att hjälpa åldringarna 
i allmänhet utan annan omvårdnad av det allmänna inte ens tagits upp 
till behandling bland många andra i och för sig betydelsefulla projekt. 

Vid besök hos en del privata institutioner i New York, San Francisco 
och Cleveland lämnades dock den uppgiften att frågan om organiseran
de av hemhjälp till andra än åldringar och familjer med Public Assist-
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ance nu tränger sig fram och att på många håll enskilda organisationer, 
inte minst olika kyrkor, ordnat sådan verksamhet i betydande omfatt
ning. 

Aktiva gammalfolkscentra med allehanda fritidsverksamhet, restauranger 
och klubblokaler — även i ungdomsgårdar 

Det mest positiva i verksamheten bland gamla var uppenbarligen oli
ka organisationers och offentliga organs insatser för att skapa aktivitet 
bland åldringar i form av Senior Citizens Centers, Golden Age Clubs, sko
lor för vuxna och andra organ med de mest underliga beteckningar och 
skiftande arbetsuppgifter. Att skapa en verklig rörelse med mottot Live 
Longer, Live Happier, Happy after 60, Golden Age, kan synas ganska be
fängt, men uppenbart är att de många arbetande kommittéerna kring 
åldringsvården och åldringarnas problem har kommit uppfinningsrikedo
men att verkligen blomma. I många städer har kyrkor och profana orga
nisationer gått tillsammans och bildat stadens eller ortens åldringsråd 
(Council on Aging). Jag besökte ett par sådana råd i verksamhet och 
måste verkligen beundra deras uppfinningsrikedom för att tillvarata olika 
gruppintressen. I dylika råd har inplacerats även äldre personer som ti
digare varit verksamma på ledande poster i orten. Ledamöternas insat
ser var i regel betydande och mängder av synpunkter kunde framkomma 
på ett relativt kort sammanträde för att sedan aktualiseras tillsammans 
med föreningar eller offentliga organ. 

I Little House, Menlo Park, California, finns numera i runt tal 1 300 



medlemmar anslutna till ett Senior Activities Center. Organisationen har 
visat en synnerligen god verksamhet och har på några få år utvecklat och 
utbyggt sin fritidsanläggning till en av de bästa i USA enligt uppgift 
från personer som besökt samtliga anläggningar av nu nämnd typ. U n 
der 1958 uppfördes en stor utbyggnad som ytterligare förbättrat lokal
utrymmena och skapat förutsättningar för flera olika verksamhetsfor
mer samtidigt. På fritidsanläggningen förekommer alla slags handarbe
ten, som träslöjd, bokbinderi, keramik, läderplastik och dylikt. Sykur-
ser, matlagningskurser och liknande praktiska övningar är också mycket 
efterfrågade. Mera krävande verksamhet som oljemålning och porslins
målning intresserar också stora grupper. En bowlingbana i det fria ger 
möjligheter för åldringarna från Menlo Park at t odla ett av sina hu
vudintressen. Anmärkningsvärt många deltar i olika kurser, hä r skulle vi 
säga studiecirklar, i franska och spanska med flera språk medan en del 
bara kommer samman för att spela kort eller dansa eller till andra mera 
nöjesbetonade underhållningar. Personer som stannar över lunchtid på 
anläggningen har möjlighet a t t ä ta en måltid som ordnas med hjälp av 
medlemmar och någon anställd. En musikklass var vid besöket intensivt 
sysselsatt med att öva orkestermusik, där alla deltagarna var personer över 
70 år. Någon äldre yrkesmusiker deltar ofta som orkesterledare i dylika 
grupper men övriga deltagare var amatörer som på äldre dagar sökt odla 
något gammalt slumrande musikaliskt intresse, ofta med mycket stor fram
gång. Två tredjedelar av medlemmarna är för j ämnan aktivt verksamma 
och sådana äldre medlemmar som numera har svårigheter at t själva åka 
till Little House transporteras ofta genom andra medlemmar eller av 
representanter för Röda Korset eller andra organisationer. På grund av 



den popularitet som anläggningen fått ordnar andra av stadens organisa
tioner kurser av olika slag varjämte ungdomsorganisationer fått ett kärt 
tillhåll i anläggningen. De aktiva äldre medlemmarna har visat ett rent 
rörande intresse för alla slag av anordningar som kan få ungdomarna att 
trivas i fritidsgården. 

över 50 000 personer över 50 år är bosatta i San Mateo County, där 
Menlo Park är beläget, och gjorda undersökningar har visat att redan 
1960 antalet personer över 50 år kommer att ha stigit till 75 000, varför 
arbetsfältet är mycket stort. En närmare granskning av ett veckoschema 
visar, att intressena varierar i betydande omfattning och det är därför väl 
sörjt för att nya ämnesområden skall tas upp så snart nya grupper så på
fordrar. Hemligheten i framstegen inom verksamheten i Menlo Park tor
de just ligga i ledningens intresse för att ständigt utröna vad som kan 
intressera nya medlemsgrupper eller vad som inte längre är aktuellt. 

Många andra Senior Citizens Centers som besöktes i San Francisco, 
Santa Cruz och Santa Barbara i Californien, Cleveland i Ohio, Chicago i 
Illinois och New York City arbetade i stort sett efter samma mönster, of
tast med ett mycket stort antal aktiva medlemmar. I New York finns ett 
25-tal Centers som anlagts och delvis drivs av New York City Welfare 
Department i olika delar av staden. Själwerksamheten i dessa centers var 
mycket högt driven. Även här serverades en måltid mitt på dagen för en 
låg avgift, ofta endast 50 cents. Mera praktiskt betonade kurser — 
studiecirklar — har här sin största omfattning. Men även sång och musik 
var mycket omtyckt. En sångkör i East Harlem Center presterade en ut
märkt sång och musik med både vita och färgade deltagare i hög ålder. 

I Chicago studerades särskilt Chicago Park District, som driver flera 
mycket berömda parkanläggningar. I flera av parkerna finns för all
mänheten attraktiva rekreationsanläggningar såsom bad, teatrar och ung
domsgårdar. På en av ungdomsgårdarna i en mycket centralt belägen 
park har parkdistriktet ordnat en rad kurser även för äldre personer vilka 
visat ett anmärkningsvärt intresse och en aktivitet som parkledningen 
inte alls väntat. I denna gård hade förutom kurser i målning och hand
slöjder, även inlagts en hattkurs där deltagarna fick tillverka egna hat
tar. Kursen kom att få sin avslutning i påskveckan. Påskhelgen är i 
USA just den tid då varje dam anlägger en ny vårhatt. Hattkursen i 
Chicago parkdistrikt kom att bli en hel provkarta på alla moderna hatt
modeller i staden i alla slags färger och nyanser. En stor del av delta
garnas prestationer utställdes sedermera i parkdistriktets administrations
lokaler i centrala Chicago och rönte mycket stor uppmärksamhet. 

I Cleveland i Ohio har i Public Library's regi ordnats en väl upplagd 
klubbverksamhet som uteslutande ägnar sig åt föredrag, sång, film och val 
av lämplig litteratur. Klubben har antagit namnet Live Long and Like it 
Library Club. Vid mitt besök i klubben hade en lyckad instudering av 
gamla sånger ägt rum och dessa sjöngs av ett 30-tal av klubbens damer 
som uppträdde i tidstrogna dräkter från förra århundradet. Dräkterna 
hade av damerna särskilt tillverkats för tillfället. I sammankomsten i 
biblioteket deltog över 200 personer och en särskild film visades varjämte 
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ett intressant föredrag hölls av en tjänsteman på biblioteket som talade 
om förstaaprilskämt i USA. 

På grund av erhållna erfarenheter från studiet av de gamlas problem 
har biblioteket i Cleveland ansett skäl föreligga att organisera en ytter
ligt omfattande biblioteksverksamhet för gamla och sjuka i släden vilka 
inte orkar att själva ta kontakt med biblioteket. Med vissa tidsmellanrum 
åker nu en befattningshavare på biblioteket hem till åldringar eller 
sjuka som förklarat sig önska låna böcker. Den besökte får i samband här
med en uppskattad pratstund med en utomstående person med förståelse 
och känsla för låntagarens personliga bekymmer. Genom bibliotekets för
sorg har en instruktiv film utarbetats visande hur denna verksamhet lagts 
upp. Filmen har blivit en verklig reklam för Cleveland Public Library lik
som för dess ovan nämnda klubbverksamhet. 

I Cleveland finns uppenbarligen också den allra äldsta av Golden Age 
klubbarna i USA. Jag syftar här på Karamu Golden Age för färgade 
personer, som arbetar sedan början av 1920-talet. Verksamheten är kon
centrerad till negerbefolkningen, som deltar intensivt i alla förekom
mande fritidssysselsättningar. Klubben sammanträder en gång i veckan 
regelbundet men har olika kurser på särskilda veckodagar. Sammanträ
dena och kursverksamheten äger rum i Karamu House, som är ett väl
känt teaterhus för färgade amatörer i staden. Anläggningen fungerar 
också som ett stort dagcenter för den färgade befolkningen och anses 
mycket välskött. Klubben har företagit långa utfärder till olika delar av 
USA och i de dagarna vi besökte den var man som bäst i färd med att 
förbereda en resa till Mexico och ett stort antal av medlemmarna var 
därför sysselsatta att studera spanska. Intresset för spanska var också på
fallande i andra Senior Citizens Centers. 

Arbetsgivare ordnar rådgivning och arbetsomskolning 
för blivande pensionärer 

Den nyordning som i många enskilda stater och lokala orter pågår på 
åldringsvårdens område har ofta föregåtts av intensiva undersökningar 
och överväganden. På många håll syns det ha blivit en hjärteangelä-
genhet att på lång sikt komma till rätta med de problem, som redan är 
aktuella eller som man vet måste uppkomma på grund av en ofrånkom
lig ökning av åldringarnas antal i alla stater. Härvid är inte minst under
sökningar om användningen av den äldre arbetskraften samt förberedel
ser för de anställdas pensionering av grundläggande betydelse. Ingående 
överläggningar med en personaldirektör vid ett av de största företagen i 
Cleveland visade att en arbetsgivare med flera tusen anställda inte sällan 
genom lämpliga informationer kan väsentligt bidra till att underlätta den 
anställdes pensionering. Vid det besökta företaget samarbetar personalled
ningen med personalorganisationerna för att skapa verklig trygghet vid 
avgången efter ett helt liv i samma firma. Ofta bereddes den anställde 
tillfälle att t o m på arbetstid delta i särskilt anordnad undervisning för 
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en mindre grupp blivande pensionärer. Sådan systematisk rådgivning av
ses att genomföras vid allt fler företag. 

För en svensk socialarbetare var det av stort intresse att söka följa de 
olika vägar som lokala, statliga och federala myndigheter i USA idag 
följer för att komma till rätta med aktuella åldringsvårdsproblem i hela 
landet. Samordningen av myndigheternas intressen med alla privata or
ganisationers strävanden har uppenbarligen varit ytterligt fruktbärande 
för verksamheten i stort men är med hänsyn till socialpolitikens utveck
ling en i Sverige ganska oprövad väg. Kontakten med olika pågående el
ler avslutade undersökningar om åldrandet och därmed sammanhängan
de praktiska problem har ställt vissa avsnitt av den egna verksamheten i 
Sverige i en ny dager. Mångfalden av nya frågeställningar har klargjort 
att de definitiva lösningarna inte kan ges i form av omedelbara besked 
eller gottköpslösningar. På lång sikt måste åldringsfrågan ovillkorligen 
ägnas ännu mycket större uppmärksamhet. Det amerikanska kommitté
väsen som lokalt har skapat ett så stort intresse för dagsfrågorna har 
i flera hänseenden varit av stort intresse att ta del av men är inte i Sve
rige möjligt att utnyttja i samma utsträckning som i USA. 

Vad jag saknat i min ganska allsidiga genomgång av olika problem är 
en prognos av de ökade åldringskadrernas förmåga till aktiva insatser i 
morgondagens värld. Om åldringarna kommer att vara friskare och mera 
arbetsföra framdeles torde allt tal om behovet av ökade vårdmöjligheter 
på sjukhus och andra institutioner vara överdrivet. I stället syns behov 
föreligga av en större aktivitet för att få till stånd en snabb behandling 
av åldringarnas, ja kanske medelålderns sjukdomar betydligt tidigare än 
vad som nu är fallet. Härvid har inte klarlagts vad en obligatorisk sjuk
försäkring har för betydelse för att ge särskilt äldre personer möjlighet 
att utan stora ekonomiska uppoffringar i tid söka sig till läkare. Länder 
med obligatorisk sjukförsäkring borde ha förutsättningar att klarlägga 
huruvida den läkarvård som betydligt tidigare möjliggörs även beträf
fande åldringar kan vara av väsentlig betydelse för en förbättring av åld
ringarnas hälsa och en minskning av ett mera långvarigt vårdbehov. 

410 



Amerikanska familjeskolor 

för åldrande 

Den gamla som bor hos barnen i en stad, har blivit ett speciellt problem, där 

det naturligtvis inte heller finns någon generell lösning. Den amerikanska »Life» 

ventilerar för och emot ett sådant arrangemang med hänsyn till a t t problemet 

är aktuellt i tre miljoner amerikanska familjer. I en bildsvit ger tidningen ett 

drastiskt exempel på den komplicerade situation som inte är så ovanlig här. 

81-åriga Annie Mahalf ing bor — mest av ekonomiska skäl — hos sin son och 

sonhustru i Philadelphia alltsedan hon blev änka för tjugo år sedan. Familjen 

förfogar över ett enfamiljshus med åtta rum men barnen är lika många. Den 

gamla rids ständigt av konflikten mellan sina motstridiga reaktioner: kärlek och 

missnöje och känslan av att vara en börda för de sina. H o n lämnar sällan hem

met, då hon är rädd för att något skall hända henne på vägen. Det blir mest för 

henne att sitta på sitt rum på övre botten och läsa eller inta lyssnerskans roll i 

familjekretsen på nedre botten. Helst tar hon sin tillflykt till köket, där ingenting 

kan undgå henne. Dit kommer brevbäraren och mjölkbudet och där ringer det i 

telefon. Känslan av att vara onyttig och ignorerad vänder sig inåt och förtar 

henne livslusten men den kan också försätta henne i konflikt med omgivningen, 

framförallt med familjens fem pojkar och tre flickor i åldern ett till tretton år. 

De stormar genom rummen, de kommer hem med stojande kamrater , de lämnar 

dörrarna öppna, de kastar boll och de slår hårt i kylskåpsdörren, de retar henne 



För årgångarna efter de första fyrtio åren bjuder den amerikanska tidningsfloran nu
mera också vecko- och månadstidningar, »Levande livet» och liknande — hurtfriska 
motsvarigheter till veckorevyerna och »Damernas värld» för tonåringar och äldre 
ungdom. De sysslar gärna med resplaner och uppmuntrande exempel på seniorer som 
börjat på nytt eller »betalda mormödrar» vilka gjort barnvakt till sitt yrke 

eller låtsas inte om henne. Hon har en förnimmelse av att det råder en tävlan 
mellan dem och henne om övertaget i huset. Men samtidigt som farmor plågas 
av stimmet och upptågen så är hon i behov av detta. Hon älskar barnen och 
söker vinna deras bevågenhet med karameller och slantar. 

Sondottern Mary Anne vill hon gärna ha till sin förtrogna (se bild 1). Med 
jämna mellanrum återupprepar hon berättelsen om sina motgångar, om hennes 
första man som var brandman och omkom när hästarna framför brandvagnen 
kolliderade med ett tåg, om sonen som också var vid brandkåren och dog av 
hjärtslag, vilket även blev fallet med hennes andra man, flickans farfar. För att 
föra den dystra minnesskildringen över till hennes egen person så slutar hon med 
att anförtro flickan: »Jag tvättar mina fötter varje kväll för att vara beredd om 
jag inte skulle vakna nästa morgon.» 

På den nedre bilden klappar hon under frukosten om sin son, en kärv fyrtio
treårig familjefar och påminner honom som så många gånger förr om vissa epi
soder i hans barndom. Svärdottern som också hört det många gånger sitter tyst. 

Det är interiörer av detta slag som givit amerikanerna idén till att upprätta 
familjeskolor för äldre föräldrar. Det var lärarnas organisationer som först satte 
igång en sådan undervisning för åldrande och ur den nu tioåriga verksamheten 
har utvecklat sig en mångskiftande och välsignclsebringande studieverksamhet, 
som framförallt ger bot mot den nöd som är störst bland de gamla, ensamheten. 
Genom att möta de gamlas patetiska behov av kontakt lyckas man vinna dem 
för medlemskap i »Aldrig-för-sent- eller Lev-länge-och-tyck-om-det-klubbar, 
som närmast siktar mot att fostra folk till gemenskap och samverkan. Numera 
organiseras en stor del av denna klubbverksamhet genom barnavårdsbyrån och 
skolöverstyrelsen, som är verkställande organ för departementet för hälsovård, 
undervisning och välfärd. 

Nu gäller det att göra undervisning av äldre personer socialt accepterad och 
också populär bland dem adressen gäller, förklarar målmedvetet kommittén för 
studieverksamhet för åldrande, the Committee on Education for Aging. 
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Rehabilitering och åldringsvård i USA 

AV ÖVERLÄKAREN, DOCENT STEN ECKERSTRÖM, GÖTEBORG 

Under augusti månad år 1960 bereddes undertecknad tack vare erhållna 

bidrag tillfälle att företa en studieresa till USA och där studera frågor om 

åldringsvård och rehabilitering. 

Resan gick från Köpenhamn över Los Angeles till San Francisco. Där 

ägde under tiden 6—12 augusti Femte Internationella Gerontologiska 

Kongressen rum och denna utgjorde min resas första programpunkt. 

Kongressens arbete var uppdelat på tre olika sektioner: 1. Biologi och 

klinisk medicin. 2. Socialvetenskaplig forskning. 3. Socialvård. De olika 

huvudsektionerna var i sin tur uppdelade i ett flertal undersektioner och 

givetvis kunde varje deltagare i kongressen hinna med endast en liten del 

av alla föredrag och diskussioner. I görligaste mån sökte jag få möjlighet 

att dagligen åhöra åtminstone någon punkt inom varje sektion. 

Inom sektion 1 ventilerades ett flertal kliniskt geriatriska och experi

mentella biologiska problem rörande bl a arteriosclerosforskning, tumör

forskning, åldersförändringar hos skelettet och muskulaturen, ämnesom

sättningens förändring i högre levnadsåldrar, förändringen av den fysiska 

prestationsförmågan, dietproblem, cirkulationsförändringar .m m. Det 

gavs sålunda en mångsidig belysning av aktuella frågor för den moderna 

geriatriken. 

Föredragen och diskussionerna inom sektion 2, vilka jag endast vid 

enstaka tillfällen hade möjlighet att bevista, ventilerade åldringens psyko

logiska och personlighetsteoretiska problem, familjefrågor, arbets- och 

pensionsfrågor m m. Man beaktade såväl storstads- som lantbefolkningen 

och det framstod klart hur mycket större de problem och svårigheter är 

som uppträder hos den förstnämnda kategorin. 

Mer praktiska socialmedicinska frågor och framför allt vårdproblem 

avhandlades i sektion 3. Jag fick ett starkt intryck av den enighet som 

föreföll råda i fråga om den inställning som även hos oss helt har accep

terats, nämligen att vår strävan i första hand bör gå ut på att så länge 

som möjligt och i så stor utsträckning som möjligt bereda åldringen chan

sen till en god omvårdnad i hemmiljö. Detta innebär att man så länge 

det sig göra låter undviker »institutional care», dvs omvårdnad på vård

hem och ålderdomshem. Samverkan inom den öppna och slutna vården 
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diskuterades även liksom den halvöppna vården och dagsjukvården. Stor 

uppmärksamhet ägnades i dessa sammanhang åt rehabiliteringsproblem 

av olika slag samt åt betydelsen av en aktiv inställning. 

I anslutning till kongressen anslog jag några dagar åt att studera frå

gor rörande praktisk sjukvård och rehabilitering. Jag fick därvid möjlig

het att besöka flera institutioner, där praktiskt arbete inom dessa områ

den bedrivs. 

Ett av dessa besök gällde Morrison Rehabilitation Center i San Fran

cisco. Detta är ett företag som har startat på privat initiativ och som 

nu har varit i verksamhet i över tio år. En centralt belägen gammal 

fabrik i tre våningar har blivit ombyggd för ändamålet och disponerar 

storartade utrymmen. Tredje våningen upptas av en fysikalisk terapiav

delning, där ett tiotal sjukgymnaster arbetar. Avdelningen för arbetstera

pi och träning håller till i andra våningen och är lika väl lottad i fråga 

om utrymme. En s k »workshop» för uppövning i praktiskt arbete får 

dessutom rum här. Slutligen har institutionen en liten sjukavdelning på 

ett tjugotal sängar. Där tas de svårast handikappade patienterna emot 

och de sänds direkt från sjukhus för att man så fort som möjligt skall 

kunna sätta i gång med deras rehabilitering. Här i Morrison Rehabili

tation Center tar man emot alla slags rehabiliteringsfall, från förlamnings

fall till fraktur- och amputationsfall och här förekommer alla kategorier 

vuxna patienter. Andan är utomordentligt trevlig och optimistisk, ett 

mycket viktigt inslag i behandlingen. Vad vår egen rehabiliteringsverk

samhet angår fick jag här en hel del goda uppslag för förbättring av för

hållandena hos oss. Majoriteten av patienterna sköts i ambulant vård 

med full dags sysselsättning av såväl gymnaster som terapeuter. Inlagda 

korta raster och måltidsavbrott ingår i rutinen. 

En annan värdefull punkt på mitt program var det besök jag blev i 

tillfälle att göra i Oakland. Under en dag kunde jag där följa arbetet 

tillsammans med chefsläkaren för den fysikaliska terapi- och rehabiliterings

avdelningen vid Veteran Administration Hospital, dr Chapman. Särskilt 

intresserade mig behandlingen av amputationsfallen och förlamningsfallen. 

Stora avdelningar för såväl fysioterapi som sysselsättnings- och arbetstera

pi är utrustade med mycket stor personal och goda tekniska resurser. Be

handlingen av varje patient pågår hela dagarna med kortare raster och 

vilopauser och är betydligt intensivare än vad vi är vana vid här hemma. 

Två dagar ägnade jag slutligen åt en resa inåt Californien där jag i 

Stockton besökte det statliga mentalsjukhusets geriatriska avdelning, vil

ken demonstrerades för mig av chefsläkaren dr C Krag. Även här bedri

ver man en sysselsättningsterapi av ungefär samma slag som vid våra 

moderna mentalsjukhus. 
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Från San Francisco reste jag därefter till New York och där upptogs 

de första två dagarna av diskussioner och studier angående allmänna 

rehabiliteringsfrågor med dr M Wasso i The National Committee on the 

Aging. Jag hade där tillgång till bistånd av kommitténs personal och till 

dess stora bibliotek och fick ta del av de sista årens rapporter i rehabilite

ringsfrågor från ett flertal stater i USA. Ett allt intensivare arbete ägnas 

över huvud taget numera dessa problem från amerikanskt håll. 

Därutöver bereddes mig tillfälle att under första veckan i New York 

besöka en »workshop» som drivs av Federation Employment Service och 

dit handikappade kvinnor och män över 55 år hänvisas, dels för att få 

sin arbetsförmåga bedömd, dels för att få gå igenom tre veckors träning 

och därmed få sina utsikter till omskolning och uppträning till lättare 

arbete klarlagda. Institutionen drivs med bidrag såväl från hälsodeparte-

mentet i Washington som från olika privata företag, försäkringsbolag 

m m. Patienterna erhåller viss timpenning och är sysselsatta sex timmar 

dagligen fem dagar i veckan. 

Härnäst i turen kom en dag vid Institute of Physical Medicine and 

Rehabilitation. Detta är anslutet till New York University—Bellevue 

Medical Center och är en världsberömd institution. Jag fick här tillfälle 

att diskutera verksamheten med dr Howard Rusk och några av hans 

medarbetare. Här specialutbildas såväl läkare som sjukgymnaster och ar

betsterapeuter inte bara från USA utan även från ett flertal andra länder 

i världen och kapaciteten och resurserna är enorma. Med institutet sam

arbetar rehabiliteringsavdelningarna från tolv olika sjukhus och staben 

räknar bl a sju specialutbildade läkare. Från olika delar av USA och från 

andra länder kommer läkare och sjukgymnaster och får under en treårig 

tjänstgöring utbildning i rehabilitering och fysikalisk medicin. Vid insti

tutet som har 120 vårdplatser fördelade på två avdelningar och en öp

pen mottagning tjänstgör ca 300 personer, därav omkring 35 sjukgym

naster och lika många arbetsterapeuter. Båda sjukavdelningarna har sär

skilda behandlingssalar för de svårast invalidiserade. En hel våning upp

tar gymnastiksalar, badavdelningar, arbetssalar m m för sådana patien

ter som kan gå uppe och vara i träning hela dagarna, dels individuellt 

och dels i grupp. Patienterna utgörs av ryggmärgsskadade, hemiplegifall, 

amputations- och frakturfall m m. 

I anslutning till denna terapiavdelning finns på institutet särskilda 

verkstäder, där man tillverkar proteser, specialskenor m m för patienter

na liksom särskilda rum inredda för patienternas dagliga träning (»active 

daily living») med olika möbler, hushållsmaskiner, köksutrustning osv. 

Slutligen innehåller institutet även en hypermodern stor badavdelning 

med swimming-pools för fysioterapeuternas muskel träningsprogram för 
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förlamningsfallen, överallt erhöll jag värdefulla uppslag för utrustning 

och förbättring av våra resurser här hemma. 

En följande dag ägnade jag åt besök och studier vid ett av New York 

Citys 25 day-centers. Dessa är avsedda för ensamma åldringar med dåliga 

bostadsförhållanden. De är öppna måndag—fredag kl 9—17 och här kan 

de gamla ha sin tillflykt under dagen, sysselsättas med olika slags hobby

verksamhet, ha tillgång till bibliotek och få ett mål lagad mat. Personalen 

är anställd av staten New Yorks Department of Welfare och de olika day-

centers kan vara anslutna till sjukhus eller vårdhem men de kan även 

vara helt fristående. De ingår som ett led i »mental health»-prograrnmet 

för de gamla. Klientelet på dessa centra är uppdelade i olika kommittéer 

som har sina speciella uppgifter (att ordna föredrag, uppläsning, musik-

underhållning m m ) . Den som är inskriven vid ett day-center får inte 

läkarvård där men däremot hjälp och hänvisning till vård om det visar 

sig nödvändigt. 

Mitt sista studiebesök under resan gällde Goldwater Memorial Hospital 

på Welfare Island, ett sjukhus för långtidssjukvård och åldringsvård. Här 

finns utmärkta rehabiliterings- och fysioterapiavdelningar med 180 vård

platser, överläkaren dr M Dacso hade här anordnat en klinisk konferens 

med rehabiliteringsavdelningens personal, varvid olika inneliggande fall 

demonstrerades och behandlingsresultaten diskuterades. 

Detta sjukhus samarbetade i rehabiliteringsfrågor och utbildning av 

personal med New York University—Bellevue Medical Center. 

Som ett framträdande helhetsintryck av min omfattande och intresse

väckande studieresa vill jag framhålla att speciellt då det gäller lång

tidssjukvården och åldringsvården har rehabiliteringsverksamheten och fy-

sioterapin i USA hunnit betydligt längre än i vårt land. Enligt min me

ning får detta tillskrivas de stora investeringar man där anser sig kunna 

och böra satsa på, främst då det gäller personalen inom alla kategorier. 

Härigenom kan en mer intensiv, effektiv och långvarig vård erbjudas även 

sjuka åldringar. 
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Automatisk pensionsjustering i olika länder 
allt efter som levnadskostnaderna stiger 

AV DANIEL S GERIG 

OFFICE OF THE COMMISSIONER, SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION, USA 

Den amerikanska socialförsäkringens administration, Social Security Administra
tion, sorterar under det federala departementet för hälsovård, undervisning 
och välfärd och har till uppgift att verka för en insiktsfull och metodisk ut
veckling av socialförsäkringssystemets olika grenar. Office of the Commissioner 
är verkets kontaktskapande organ, som skall befordra relationerna mellan social
försäkringarna och andra välfärdssystem men även utveckla utbyte av rön och 
data med socialförsäkringen i andra länder. 

Byrån meddelar sina informationer bl a i sin tidskrift Social Security Bulletin, 
varur denna artikel är hämtad. Författaren, mr Gerig är en socialförsäkringsex
pert av internationella mått och har tidigare varit knuten till ILO:s byrå i 
Geneve. 

( Ålderspensionen är en livstidsförmån, som är beräknad på basis av en särskild 
matematisk formel vid den tidpunkt, vid vilken den ursprungligen beviljats, 
och omräknas vanligtvis inte under pensionstagarens livstid. Härigenom är pen
sionärerna garanterade ett visst bestämt belopp, så länge de lever. Pensionens 
realvärde, som återspeglas i de faktiska varor och tjänster, som den tillåter mot
tagaren köpa, är emellertid underkastat förändringar. Om prisnivån stiger efter 
pensionens beviljande sjunker givetvis dess realvärde. Även om pensionen vid 
dess beviljande kan ha varit rättvist beräknad, så reduceras den på detta sätt, 
och om levnadskostnaderna fortsätter att stiga, så undergrävs successivt allvar
ligt den pension, på vilken ett stort antal människor måste existera och som en 
gång ansågs tillräcklig. 

Inflationens inverkan på de existerande förmånernas realvärde är ett problem 
i alla de länder, där ålderspensioner inkluderas i det sociala välfärdsprogram
met. I över femtio länder utbetalas för närvarande sådana pensioner antingen 
genom socialförsäkring, på grund av ett allmänt pensionssystem eller efter be
hovsprövning. I många länder, såsom t ex Förenta staterna, växer antalet 
åldringar hastigt, och fler och fler personer blir pensionärer. Då de flesta av 
dessa åldringar i första hand är beroende av sin pension som främsta inkomst
källa är de speciellt känsliga för sådana prisförändringar som reducerar deras 
köpkraft. 

Den prisstegring som inträdde efter första världskriget var i de flesta län
der den första betydande under detta århundrade. Emellertid var det vid den 
tidpunkten inte många länder som allmänt tillämpade några pensionssystem. 
Efter depressionen på 1930-talet inträdde en ny period av stigande priser un
der andra världskriget. Denna tendens fortsatte till mot slutet av 40-talet och 
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fortgick i många länder över hela världen även under en stor del av 50-talet. 
Ända till slutet av andra världskriget sökte praktiskt taget alla länder, där 

allmän ålderspension existerade, att kompensera prisstegringarna med speciella 
successiva höjningar av de existerande pensionsbeloppen. Varje särskild höj
ning beslöts genom röstning i den därtill behöriga lagstiftande församlingen 
Efter krigets slut behöll flertalet länder denna lagliga form för justering av 
pensionerna. Dessa justeringar, ehuru vidtagna med oregelbundna mellanrum, 
var talrika. Mycket av den synnerligen omfattande lagstiftning, som ägt rum 
på det sociala välfärdsområdet sedan 1946, har faktiskt bestått av sådana änd
ringar av pensionsbeloppen, som nödvändiggjorts av kontinuerligt stigande 
priser. 

På senare år har emellertid ett successivt växande antal länder börjat gå 
in för system, enligt vilka justeringar i utestående pensioner genom lag länkas 
till något slag av ekonomisk index. Ändringar i pensionerna enligt detta system 
vidtas utan föregående laglig åtgärd av därtill behörig myndighet så snart 
nämnda index i nämnvärd grad ändras. Det är denna procedur som betecknas 
som »automatisk» justering av pensionerna. 

Resumé 

Det finns för närvarande nio länder som antagit en lag, enligt vilken löpande 
automatiska justeringar av existerande åldringspensioner vidtas allt efter som 
ekonomiska förändringar redovisas. Det land som först antog en dylik lag var 
Danmark 1922. Sedan följde 1946 Island och Luxemburg och 1948 Frankrike. 
Under 1950-talet ökades antalet länder med dylik lag med sex: Belgien, Chile, 
Finland, Israel, Holland och Sverige. Det bör observeras att fyra av dessa län
der är skandinaviska, och dessa har till en viss grad tagit ledningen på detta om
råde. Av de övriga är också alla utom Israel och Chile belägna i Västeuropa. 
Israel är för närvarande det enda icke-europeiska landet i denna grupp. I Chile 
upphävdes nämligen tills vidare 1957 den lag, som föreskrev automatiska juste
ringar, och detta på grund av den oerhörda inflation som rådde där, men före
liggande undersökning inkluderar dock de bestämmelser som fastslagits i denna 
chilenska lag. 

Tre av de länder, där automatiska lagliga åtgärder tillämpas, utbetalar spe
ciella levnadskostnadstillägg på pensionerna. Endast dessa tillägg, vilka be
räknas separat från grundpensionen men utbetalas samtidigt med denna, varie
rar i enlighet med de officiella indexändringarna. De övriga länderna däremot 
reglerar själva ålderspensionen. 

Det föreligger en viss betydelsefull variation i den indextyp, som i de olika 
länderna lagstadgat används som bas för pensionsjusteringarna. Denna varia
tion belyser tvivelsutan till en del vissa olikheter i systemet med hänsyn till vil
ka slag av ekonomiska förändringar, som anses böra berättiga en justering av 
pensionsbeloppen. Den kan även delvis vara resultatet av tekniska olikheter i 
tillgängliga statistiska material, varpå index baseras. 

Fyra av de länder, som tillämpar automatiska justeringar av pensionsbe
loppen, binder dessa till något slag av prisindex. I två av dessa länder är den
na index en detaljprisindex, i det tredje en »statlig prisindex» och i det fjärde 

418 



en »pensionsprisindex». Två lander binder pensionsförändringarna till fluktua
tionerna i s k levnadskostnadsindex. Tre länder har tillämpat en avsevärt olika 
procedur och helt och hållet baserat justeringarna på något slag av löneindex. 
Stora skillnader föreligger emellertid mellan de olika slag av index som till-
lämpas. Ett land använder som index försäkringstagarnas genomsnittliga taxe
ringsbara årslöner, beräknade på basis av influtna skatter. I ett annat land ut
gör index medeltalet av de arbetslöner, på basis av vilka senast beviljade pen
sioner under varje särskilt år beräknats. Ett tredje land återigen använder sig 
av gällande genomsnittliga index för vuxna arbetares timlön. Förändringar i 
dessa löneindex löper givetvis till en viss grad parallellt med prisfluktuationer
na — speciellt i sådana fall där en betydande statlig kontroll av lönerna före
kommer — men förändringarna i löneindextalet beror naturligtvis också på 
andra faktorer än prisfluktuationerna. 

Även frekvensen av de olika lagstadgade justeringarna och den minimiför-
ändring av grundindextalet, som' kan föranleda modifiering av pensionsbelop
pen, varierar från land till land. I vissa länder justeras pensionsbeloppen, så 
snart det använda indextalet ändras med ett fastställt minimiprocenttal. I des
sa länder utarbetas och publiceras indextalen vanligen per månad, varför 
det är möjligt att justera pensionerna månatligen, förutsatt att index ökat 
eller minskat med det bestämda minimitalet enheter (»points»1). Av de 
övriga länderna tillämpar ett land justeringar varje kvartal, två länder varje 
halvår och två en gång per år. De länder, som tillämpar arbetslöneindex, gör 
som regel färre justeringar än de som använder prisindex. 

I ett fåtal av dessa länder stadgar lagen, att pensionsbeloppen skall justeras, 
så snart en förändring av gällande index sker eller ändras med minimum en 
enhet. Övriga länder stadgar något större förändringar — 2 procent, 2 1/2 pro
cent, 3 procent, 5 procent, 10 procent eller 15 procent. Så gott som alla dessa 
lagar säger uttryckligen eller underförstått, att pensionsbeloppen skall reduce
ras, om gällande index går ned, och ökas, ifall den stiger. 

Dessa lagar är vidare i de flesta fall mycket tydliga beträffande den even
tuella tidsperiod, som måste förflyta mellan grundindexförändringen och den 
dag, från vilken pensionsförändringen skall tillämpas. Denna väntetid beror 
kanske huvudsakligen på de tekniska och administrativa hänsyn, som i varje 
enskilt land måste iakttas, men i en del länder har eventuellt också andra fak
torer påverkat den föreskrivna tidsintervallen. Denna tidsintervall är som regel 
3 månader men i en del länder bara en månad. I de länder där justeringar 
endast görs per halv- eller helår är det givetvis teoretiskt möjligt, att 5 till 11 
månader förflyter från den dag ifrågavarande indexförändring skett till den dag 
pensions justeringen träder i kraft. 

Vad beträffar finansieringen av de automatiska pensionshöjningarna täcks 
denna kostnad i främsta rummet av till staten för detta ändamål influtna me
del och inte medelst några speciella fonder. Dessa allmänna medel inkluderar 
i alla länder försäkringstagarnas avgifter, i flertalet länder arbetsgivarnas av
gifter och i det största antalet länder statsbidrag. Avgifterna från försäkrings
tagarna och arbetsgivarna är i nästan alla dessa länder beräknade i procent av 
lönerna resp den lönesumma som arbetsgivarna skall utbetala. En viss ökning 
av dessa bidrag sker således automatiskt, när såsom ofta är fallet lönerna resp 

1 Punkter. 
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arbetsgivarnas lönekonto stiger i och med stigande priser. I vissa länder är 
dessutom det maximibelopp som beräknas enligt det beskattningsbara löne
kontot också bundet till förändringar i arbetslönerna eller prisindextalet och 
fluktuerar med förändringarna i detta indextal. Med ett sådant arrangemang 
kan automatiskt statens inkomster för pensionerna ökas något samtidigt som 
pensionsbeloppen höjes. 

Resten av de inkomster, som staten behöver för att finansiera pensionshöj
ningarna, härrör antingen från uppsamlade reserver eller, enligt den senaste 
undersökningen, från genom lagstiftning påförda speciella höjningar av pen-
sionstagarnas, arbetsgivarnas eller statens bidrag. I några få länder, speciellt i 
Skandinavien, där en stor del av kostnaderna för ålderspensionerna täcks av 
statsmedel, torde pensionsjusteringar nästan alltid finansieras med ökade an
slag. 

Denna artikel redogör i det följande för de automatiska justeringsproblemen 
i varje särskilt land. Länderna behandlas i den kronologiska ordning, enligt vil
ken det automatiska systemet antagits. Diskussionen rör så gott som uteslutande 
ålderspensionerna, ehuru i många avseenden samma problem föreligger och 
samma system tillämpas i fråga om andra förmåner, som åtnjuts under längre 
tidsperioder som t ex invaliditetspensioner och pensioner till efterlevande. Den 
behandlar vidare endast justering av redan gällande pensioner och går inte in 
på det lika stora och komplicerade problemet hur man skall anpassa beviljade 
pensioner till gällande pris- eller inkomstnivå i sådana fall där denna nivå under 
den period, varunder vederbörande betalat in de premier, som skulle berättiga 
honom till pension, var väsentligt lägre. 

Danmark 

Det första land vars socialvårdslag omfattade ett automatiskt justeringssystem 
tycks ha varit Danmark. En ändring av dess pensionslag 1922 länkade ändring
ar i de allmänna pensionerna till statstjänstemännens löner. Årspensionerna 
skulle höjas med 12 kronor (en dansk krona motsvarar nu $ 0,145 men kursen 
var en annan 1922) för makar och 6 kronor för ensamstående för varje årlig 
levnadskostnadsökning av 54 kronor, som statstjänstemännen erhöll. Sådana jus
teringar av pensionsbeloppen gjordes per halvår. 

Detta tidiga pensionsjusteringssystem upphävdes 1927 och återkom i annan 
form i den danska statliga försäkringslagen av 1933. Enligt denna lag fastställ
des, att ålderspensionerna såväl som andra typer av sociala förmåner automa
tiskt skulle justeras i enlighet med det statliga prisindextalet. Detta lagbeslut 
har bibehållits ända till nuvarande tid utan någon nämnvärd förändring. 

En statlig »folkpension» utbetalas nu i Danmark till varje åldrig medbor
gare oberoende av vilka avgifter han tidigare erlagt. Grundbeloppet för dessa 
pensioner är olika för ensamstående, för makar, för personer bosatta i Köpen
hamn eller i andra städer och för landsbygdens befolkning; pensionsbeloppet re
duceras emellertid, ifall pensionstagarna har andra inkomster vid sidan om vis
sa tillåtna sådana. Tillägg utbetalas även om pensionären har en inte pensione
rad make eller maka och barn ävensom till mycket gamla personer och i fall 
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av uppskjutna pensioner. En minimipension utbetalas till varje åldring även 
om denne på basis av inkomstprövning skulle befinnas inte vara berättigad där
till. Detta belopp utgör för ensamstående 6 procent och för makar 9 procent av 
den genomsnittliga bruttoinkomst som en familjeförsörjare vanligtvis har, och 
är i sista hand beräknat av statistiska byrån. 

Gällande lag stadgar också, att närhelst det av statens statistiska byrå publi
cerade prisindextalet för -månaderna januari eller juli stiger eller sjunker med 
en procent i förhållande till indextalet för januari 1956 (vilket då var 410 med 
index för juli 1914 = 100) skall varje folkpension såväl som tillägg och till-
lämpade inkomstbegränsningar automatiskt ökas eller reduceras med en pro
cent. För varje ytterligare ändring i index av 2 procent skall pensionerna ökas 
eller minskas med ytterligare 2 procent. Det belopp vartill man kommit fram 
avrundas till närmaste multipel av 12 kronor. Socialdepartementet är skyldigt 
att den 10 mars publicera de ändringar i pensionsbeloppen som inträtt med an
ledning av januaris index, och dessa justeringar skall träda i kraft den 1 
april. De förändringar som föranleds av julis index skall publiceras den 10 
september och gälla från den 1 oktober. 

Det använda indextalet är en prisindex, som återspeglar en typisk arbetar
familjs levnadskostnader. Den utarbetas av statistiska byrån fyra gånger om 
året på basis av införskaffade data om priser, tjänster, pålagor och skatter un
der januari, april, juli och oktober. 

Den statliga pensionen (exklusive tillägg) för ensamstående bosatt i Köpen
hamn steg från kr 2 388 till 3 660 från april 1946 till april 1959, under det att 
motsvarande siffror för en på landet boende pensionär var 2 100 resp 3 216. 
Ökningen i pensionen för makar var från kr 3 600 till 5 520 i Köpenhamn 
och från 3 132 till 4 800 på landsbygden. 

Minimipensionernas storlek ändras också automatiskt så snart en ändring in
träder i familjeförsörjarnas genomsnittliga inkomst, dvs den basis varpå sådana 
pensioner beräknas. Sådana justeringar kan äga rum den 1 april eller den 1 
oktober, så snart som en ändring av föreskriven storlek inträder. Dessa juste
ringar avrundas till närmaste multiplar om 12 kronor för ensamstående pen
sionär och 60 kronor för makar. Vid slutet av 1959 uppgick minimipensionerna 
till 756 kr per år för ensamstående och 1 140 för makar. 

Ca 85 procent av kostnaden för folkpensionerna i Danmark betalas av stats
inkomsterna. Resten finansieras med en särskild 1-procentskatt på medborgar
nas nettoinkomst, vilken erlägges samtidigt med den reguljära inkomstskatten. 

Island 

Den år 1946 antagna sociallagen stadgade pensioner oberoende av gällande lö
ner och betalbara till varje medborgare, som fyllt 67 år. Dessa pensioner varie
rade endast i förhållande till pensionärens civilstånd och den ort där han var 
bosatt (stad eller landsbygd). De reducerades med hälften av eventuell annan 
inkomst utöver pensionen. 1946 års lag stagade också, att utöver grundpensio
nen skulle utbetalas en ökning baserad på prisindextalet. Extra debiteringar, 
varierande i förhållande till föregående års genomsnittliga prisindex, skulle 
också erläggas tillsammans med de reguljära avgifter, som betalas av försäk-
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ringstagarna, arbetsgivarna och staten. Den nya år 1956 antagna lagen stipule
rar i huvudsak samma villkor. 

Alla arbetar- och tjänstemannalöner på Island såväl som lantbrukarnas net
toinkomster justeras kvartalsvis, så snart en ändring inträder i prisindextalet för 
konsumtionsvaror och tjänster. Samma index används vid beräkning av lev
nadskostnadsökningarna och ålderspensionerna och samma tillvägagångssätt till-
lämpas. 

När ålderspensioner först började betalas ut år 1947 var indextalet 315 och 
levnadskostnadsökningen var 2,15 gånger större än själva grundpensionen. Ett 
reviderat indextal utarbetades 1950 med mars 1950 = 1 0 0 och grundpensio
nen ökades så att den i sig upptog alla tidigare levnadskostnads justeringar. Vid 
slutet av 1958 hade 1950 års index åter gått upp med ca 190 punkter och 
levnadskostnadstillägget till ålderspensionerna steg i samma grad. På basis av 
en undersökning angående en familjs levnadskostnader företagen bland arbe
tare, tjänstemän och fiskare i Reykjavik ändrades konsumtionsprisindextalet 
återigen 1959 med en ny basis, mars 1959 = 100. Grundpensionen justerades 
ännu en gång så att den i sig upptog samtliga tidigare levnadskostnadsökningar. 

Pensionerna på Island finansieras på basis av ett källskattesystem, och några 
nämnvärda reserver finns inte. Skatterna fastställs endast för ett år i taget på 
sådant sätt att inkomster och utgifter balanseras. Pensionsökningar på grund 
av stegrade levnadskostnader måste alltså finansieras genom motsvarande ök
ning av skatterna. 

Luxemburg 

Genom en den 21 juni 1946 antagen lag återinfördes den före ockupationen: 
gällande socialförsäkringen med tillägg av bestämmelse om automatisk juste
ring av ålderspensionens enhetliga grundbelopp. Så snart gällande levnadskost
nadsindex steg eller sjönk med 100 punkter i förhållande till en nivå av 1 500 
punkter (med 1913—14 = 100) skulle alla grundpensioner automatiskt ökas 
eller sänkas i samma proportion, dvs med 6 2/3 procent. Dessa justeringar skul
le enligt bestämmelserna träda i kraft den första dagen av den månad som följ
de på publiceringen av det indextal, som utlöst förändringen. 

I maj 1948 tillkom ytterligare en lag som väsentligt reviderade statstjänste
männens löneskala. Denna lag stadgade även, att så snart de genomsnittliga 
levnadskostnaderna beräknade under en sex månaders period steg eller sjönk 
med 5 procent i jämförelse med den nivå som var gällande den 1 januari 
1948 skulle statstjänstemännens såväl löner som pensioner automatiskt höjas 
eller sänkas med 5 procent. En lag av den 10 april 1951 påbjöd därefter, att 
samma system skulle tillämpas beträffande justering av icke statliga löntagares, 
pensioner i förhållande till efter januari 1948 inträdda levnadskostnadsföränd
ringar. Liknande bestämmelser antogs samma år beträffande pensionerna till 
privata tjänstemän och fackmän med egen verksamhet och år 1956 beträffande 
jordbrukare. 

Den nya levnadskostnadsindex som används vid den automatiska pensions
justeringen utarbetas av Luxemburgs statistiska byrå och har den 1 januari 
1948 som bas. Den belyser den årliga genomsnittliga konsumtionen hos famil-
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jer på 4 vuxna medlemmar och inkluderar mat, kläder, värme, elektricitet och 
diverse utgifter. Denna index är utarbetad på basis av månatliga .priskvotering
ar, som hopsamlats från nio olika orter. Indextalet har stigit med 5 punkter 
vid sex olika tillfällen sedan januari 1948 — i augusti och december 1949, 
mars och juli 1951 och januari och oktober 1957. 

Staten betalar den största delen av de på grund av pensionernas justeringar 
till levnadskostnaderna uppkomna utgifterna. Den betalar även ca hälften av 
kostnaden för grundpensionerna, löntagare och arbetsgivare täcker den åter
stående delen av grundpensionerna ävensom den totala kostnaden för de pen
sionsökningar, som föranleds av löneändringar. 

Frankrike 

En i augusti 1948 antagen lag ändrade den franska efterkrigslagen gällande 
socialförsäkringar för icke lantarbetare till att omfatta justeringar av redan be
viljade ålderspensioner. Dessa justeringar är emellertid något olika de som till-
lämpas i de flesta andra länder såtillvida att de är bundna till förändringar i de 
genomsnittliga arbetslönerna snarare än direkt till förändringar i priserna. Den
na lag stadgar, att arbetsministern och finansministern efter att ha konsulte
rat socialstyrelsen varje år före den 1 april (och med laga kraft från denna 
dag) skall utfärda order om fastställande av den procentuella justering som 
bör genomföras av redan gällande ålderspensioner. Dessa justeringar skall ba
seras på förhållandet mellan genomsnittet av till försäkringstagarna utbetalade 
löner under sista året och under det näst sista året enligt totalt uppburna skat
ter och totala antalet försäkringstagare. 

På grund av ovannämnda lagbestämmelser har pensionerna ökat så gott som 
varje år, i regel från den 1 april. 

Det finns inga speciella finansiella arrangemang för täckande av pensions
justeringarna. Dessa utgifter finansieras med medel från de reguljära inkomster, 
som staten har genom pensions- och sjukförsäkringspremier, uppgående till 6 
procent på lönerna för anställda och 10 procent på arbetsgivarnas avlönings
konto. 

Sverige 

Det år 1946 grundade allmänna folkpensionssystemet ändrades 1950 såtillvida 
att det utökades med en bestämmelse om levnadskostnadstillägg, som skulle 
följa prisändringarna. Denna bestämmelse medförde en rad ökningar från och 
med början av år 1956. 

Varje svensk medborgare erhåller vid 67 år en statlig folkpension, utan avse
ende på tidigare inbetalade avgifter. Före 1956 var denna pension bestämd till 
1 000 kronor per år för ensamstående och 1 600 kronor för makar (en krona = 
$ 0,193). 1950 fastställdes genom lag, att att för varje kvartalsändring med 5 
punkter av pensionsprisindextalet skulle en 5-procentig levnadskostnadsändring 
göras och motsvarande belopp läggas till eller dras ifrån grundpensionen. Ifrå
gavarande ökning uppgick till 50 kronor per år för ensamstående och 80 kro
nor för makar. 
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Genom de förbättringar som trädde i kraft i början av 1956 höjdes grund
pensionerna till 1 700 resp 2 720 per år. Ovannämnda ökningar på 50 respek
tive 80 kronor bibehölls, men det bestämdes, att de skulle utbetalas — eller 
avdragas — för varje månatlig förändring med 3 punkter i pensionsprisindextalet, 
och slutligen flyttades basen för indextalet från juni 1946 till december 1951. 
Denna sistnämnda månad valdes på grund av tekniska skäl. Man önskade näm
ligen behålla samma tilläggsbelopp som tidigare, emedan det komplicerade hål
kortsmaskineri, som används i samband med pensionernas utbetalande, var 
bundet därvid. Pensionstillägg kom därför att utbetalas redan vid 3 punkters 
förändring i pensionsprisindextalet, och det blev nödvändigt att finna en sådan 
beräkningsbasis, att tilläggen bibehölls på en nivå, som i förhållande till de nya 
grundbeloppen motsvarade den tidigare proportionen. December 1951 befanns 
vara den lämpligaste basen i sammanhanget. 

För närvarande utbetalas totalt åtta tillägg, motsvarande 400 kronor per år 
för ensamstående och 640 för makar eller ca 24 procent av grundpensionerna. 
Under denna tidrymd tillerkändes dessutom varje pensionär två »standardtill-
lägg» (belysande den'allmänna höjningen i nationalinkomsten och produktio
nen), uppgående till 350 kronor per år för ensamstående och 560 för makar. 
Den totala pension som således utgår till varje ålderspensionär (exklusive be
hovsprövade bostadstillägg och särskilda invaliditetstillägg) är 2 450 kronor per 
år för ensamstående och 3 920 för makar. 

»Pensionsprisindextalet», som är länkat till levnadskostnadsökningarna, base
ras huvudsakligast på förändringarna i det svenska allmänna konsumtionspris-
indextalet från december 1951, men med en tre månaders eftersläpning. Kon-
sumtionsprisindextalet, med 1949 = 100, utarbetas månatligen av socialstyrel
sen och baseras på prisnoteringar för 177 varor och tjänster från 70 olika orter. 
Utarbetandet av detta indextal tar ca en månad, och det därpå baserade pen
sionsprisindextalet måste godkännas av regeringen. På grund av den tidrymd 
som åtgår benämnes det erhållna indextalet, vilket beräknats på basis av kon
sumtionsindex för en given månad, »pensionsprisindex» för den månad som 
följer 3 månader senare. 

Omkring en femtedel av kostnaderna för folkpensionerna, inklusive lev
nadskostnadstilläggen, finansieras medelst en särskild 4-procents pensionsskatt 
på inkomsten, avsedd för detta ändamål, vilken betalas tillsammans med den 
vanliga inkomstskatten av varje medborgare mellan 18 och 66 år. Resten fi
nansieras nästan helt och hållet med allmänna medel, huvudsakligast statsme
del. Arbetsgivarna betalar inga avgifter för denna pension för sina anställda. 

Genom en i maj 1959 antagen lag infördes ett omfattande nytt system rö
rande tilläggspensioner i Sverige (se »Nytt graderat pensionssystem i Sverige», 
Sociala Meddelanden, november 1959). Dessa skall betalas utöver de vanliga 
folkpensionerna och baseras på varje inkomsttagares lön och det antal år, var
under han betalar pensionsavgift. Detta nya system skall finansieras helt och 
hållet av arbetsgivarna (med undantag av egna företagare, som själva betalar 
sina pensionspremier). De minimi- och maximiinkomster såväl som årliga ar
betslöner som beaktas vid beräkning av premieavgifter och pensionsförmåner 
skall justeras automatiskt i förhållande till förändringar av pensionsprisindex
talet. 
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Chile 

I och med den i juli 1952 antagna försäkringslagen för arbetare infördes ett 
system med automatiska justeringar av gällande pensioner. Ett ganska likartat 
system etablerades genom den pensionslag, som samma år antogs med avseende 
på tjänstemän och sjömän. Dessa bestämmelser var gällande under flera år, 
men genom den 1957 antagna lagen för stabilisering av priser och arbetslöner 
annullerades det automatiska justeringssystemet. 

1952 års lag hade stadgat, att om de genomsnittliga arbetslönerna, på vilka 
de nytillkomna förmånstagarnas pensioner baserats, inom ett år steg mer än 
15 procent över motsvarande genomsnitt för det år, under vilket pensionerna 
senast justerats, skulle den 1 januari påföljande år alla gällande pensioner jus
teras med samma procentuella ökning. På grund av de stora pris- och löne
stegringarna i Chile under senare år resulterade tillämpningen av det automa
tiska systemet i stora justeringar. Så höjdes t ex den 1 januari 1956 på grund 
av denna bestämmelse alla pensioner med 65,8 procent. Den 1 januari 1957 
ökades de med ytterligare 63,6 procent. 

Det torde ha varit storleken av dessa ökningar som till slut ledde till syste
mets slopande i Chile. Kongressen röstade emellertid därefter igenom flera 
speciella pensionsökningar för att kompensera pensionärerna för de alltjämt 
stigande levnadskostnaderna. 

Israel 

Genom 1953 års statliga försäkringslag, vari stadgades avgiftsbelagda ålders
försäkringar och försäkringar till efterlevande, etablerades i Israel ett system 
med orörliga grundpensioner. Detta grundbelopp är 15 israeliska pund per 
månad (ett pund = $ 0,555) för ensamstående; £ 23 1/2 om pensionären har 
en annan person att dra försorg om; £ 28 1/2 om han har två, och om han 
försörjer tre eller flera uppgår pensionen till £ 34.—. Varje pensionär erhål
ler emellertid utöver denna grundpension ett extra levnadskostnadstillägg, vil
ket nu är betydligt större än själva grundpensionen. 

Pensionärernas levnadskostnadstillägg varierar automatiskt med den levnads
kostnadsindex, som används för beräkning av liknande bidrag till statstjänste
männen. Enligt den särskilda formel som används vid beräkningen av dessa 
pensionstillägg motsvarar de 1/100 av produkten av levnadskostnadsindextalet 
och den relevanta grundpensionen minus grundpensionen. 

Före 1959 gjordes varje halvår justeringar av statstjänstemännens levnads
kostnadstillägg, så snart levnadskostnadsindextalet ändrades med 8 punkter eller 
mer. Gällande indextal när ålderspensionerna först blev betalbara i april 1957 
hade september 1951 som basis och stod i 249. De första tilläggen var alltså 
1,49 gånger grundpensionen. De ökades ytterligare i juli 1957, när indextalet 
steg till 258, och återigen i juli 1958, då indextalet var 267. Den 1 januari 1959 
antogs ett nytt indextal för beräkning av statstjänstemännens levnadskostnads
tillägg. Dessa tillägg baseras nu på den detaljprisindex, som publiceras varje 
månad av centrala statistiska byrån (med januari 1959 = 100) och belyser 
detaljpriserna för ca 2 000 poster ingående i en vanlig 4-personers arbetar
familjs budget. Hädanefter skall dessa tillägg justeras, så snart detta nya in-
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dextal ändras med minst 2 procent. Samma system tillämpas för levnadskost
nadstilläggen till ålderspensionärerna. 

Kostnaderna för pensionstilläggen finansieras med de reguljära inkomster som 
staten tillförsäkras genom sitt försäkringssystem. Dessa inkomster utgörs av av
gifter från försäkringstagarna och arbetsgivarna samt ränta på investerade re
server. Avgifternas storlek vilar inte, vilket bör observeras, på en statisk basis 
såsom pensionerna utan motsvarar vissa bestämda procent av löner ooh avlö
ningskonton. En stegring i levnadskostnaderna kan alltså — ifall den åtföljs av 
en något så när jämförbar höjning av löner och avlöningskonton — resultera 
i en motsvarande höjning av statens inkomster av sådana avgifter. Den största 
delen av de för försäkringsprogrammet avsedda reserverna är dessutom utlånad 
till Israels finansdepartement. Regeringen har förbundit sig att återbetala lå
net plus ett belopp motsvarande den procentuella ökning av levnadskostnadsin-
dextalet, som skett sedan lånet gjordes. En ökning av pensionsutgifterna på 
grund av automatisk justering av pensionerna åtföljs alltså av en automatisk 
ökning av värdet av de i programmet investerade tillgångarna. Räntan på de 
investerande reserverna varierar också med levnadskostnadsindextalet. 

Belgien 

Genom den i maj 1955 antagna arbetarpensionslagen infördes i Belgien syste
met med automatiska justeringar av existerande pensioner i enlighet med pris
förändringar. Liknande bestämmelser stadgades även i pensionslagarna av 
juli 1957 och juni 1956 för tjänstemän och egna företagare samt de särskilda 
pensionsprogrammen för gruvarbetare och sjömän. 1955 års lag stadgade, att 
alla pensioner skulle automatiskt höjas eller sänkas med 5 procent, om detalj-
prisindextalet steg till 440 punkter eller sjönk under 400. Ytterligare 5 procents 
ökningar eller reduceringar skulle göras, närhelst indextalet avvek med ytter
ligare 5 procent från den såsom basis för näst föregående justering antagna 
siffran. 

Dessa bestämmelser ändrades den 9 augusti 1958 på sådant sätt att juste
ringarna bands till en reviderad prisindex, varvid 1953 = 100 användes som 
bas. Denna nya lagändring förordnar att pensionsbeloppen skall ökas med 5 
procent, när indextalet går upp till 105, med ytterligare 2 1/2 procent, när det 
stiger till 107,62 och med ytterligare 21/2 procent för varje ny 2 1/2 procents 
ökning av indextalet. Lagen föreskriver vidare, att avdrag skall göras på pen
sionerna, om indextalet sjunker med 2 1/2 procent under sin föregående nivå. 
Pensionsjusteringarna verkställs första dagen. av den andra månad, som följer 
på den under vilken indextalet går upp till den bestämda nivån. 

Det nu tillämpade indextalet är baserat på detaljpriserna på 35 livsmedel, 
25 icke-livsmedelsprodukter och 5 tjänster. Prisnoteringar har införskaffats från 
mer än 3 500 affärer på 62 orter fördelade över hela landet. Hyror är icke in
begripna. 

Pensionerna, inklusive de på grund av prisförändringar utbetalade tilläggen, 
finansieras medelst de anställdas och arbetsgivarnas avgifter plus en årlig 
engångssumma från staten, vilken senare betalas enligt en gradvis stigande 
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skala. De anställdas och arbetsgivarnas avgifter har enligt pensionsprogrammet 
för arbetarna utgått med 4 1/4 procent på förtjänsten. Då åtminstone en del 
av arbetsförtjänsten i flertalet belgiska industrier varierar i enlighet med fluk
tuationer i detaljpriserna, kommer de inkomster staten har i form av nämn
da avgifter att automatiskt öka något i samband med prisstegringarna. Det 
maximibelopp som uttas på tjänstemännens löner i enlighet med deras pen
sionsprogram ändras också automatiskt i och med att detaljprisindextalet un
dergår förändringar. Lagen föreskriver slutligen också, att de anslag staten be
viljar för detta ändamål på samma sätt som pensionerna följer detaljprisindex
talet. 

Holland 

Näst i tur att introducera ett justeringssystem var Holland med sin allmänna 
pensionslag av den 31 maj 1956, som innehöll ett nytt program med pensioner 
till alla åldringar utan relation till löner. Denna lag bestämmer, att de beräk
nade pensionsbeloppen skall i princip automatiskt ökas eller minskas i förhål
lande till varje ökning eller minskning i löneindextalet. Denna justering är 
emellertid inte helt automatisk, då myndigheterna på grund av administrativa 
hänsyn äger en viss grad av frihet vid bestämmande av justeringarna. 

Speciellt skall alla redan gällande såväl som nyligen beviljade pensionsbelopp 
regleras närhelst löneindextalet under en tidsperiod av sex på varandra följan
de månader ändras med minst tre procent. Pensionsbeloppen skall ökas eller 
minskas med den procentuella skillnaden mellan löneindextal och det tidigare 
indextalet, dock så att de nya beloppen avrundas till näst högsta multipel av 6 
gulden (en gulden = $ 0,263). Om en pensionsjustering innebär en ökning, 
träder denna i kraft första dagen i den månad, som följer på sexmånaders-
perioden. Om i stället en minskning skall göras, räknas denna antingen från 
nyssnämnda dag eller från en senare tidpunkt i enlighet med vad myndighe
terna beslutar. 

Lagen medger ändring av pensionsbeloppen före utgången av en sexmåna-
dersperiod eller en 3 procents ändring i löneindextalet, ifall speciellt skäl där
till föreligger. Den stadgar vidare, att om en pensionsjustering skulle medföra 
en förändring av pensionärernas verkliga nettoinkomst och denna ändring icke 
motsvarar eller ungefär motsvarar den som gäller för av prisindextalet skyd
dade tjänstemän, kan justeringen i fråga annulleras eller ändras så att föränd
ringen av pensionärernas verkliga nettoinkomst ej blir så kännbar. 

Lagen stipulerar att det för pensionsjusteringar använda indextalet skall 
vara ett väl avvägt genomsnittligt indextal gällande vuxna arbetares timlön. 
Det speciella indextal som i allmänhet används är ett månadsindextal som 
hänför sig till manuella manliga vuxna industriarbetares, transportarbetares och 
jordbruksarbetares timlön, uträknad av den centrala statistiska byrån (med juni 
1947 = 100). När detta indextal valdes, trodde man det vara det bästa och 
mest mångskiftande som för ändamålet i fråga fanns att tillgå. Man ämnar 
emellertid nu utarbeta ett nytt och mera passande löneindextal. 

När pensionerna första gången skulle utbetalas i början av 1957 fixerades de 
först till 846 gulden för ensamstående och 1 404 för makar, och senare höjdes 
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pensioner utgående under första hälften av 1957 retroaktivt till 858 respektive 
1428 gulden. 

Gällande indextal 31 augusti 1957 visade en ytterligare väsentlig ökning, 
nämligen till 181r förorsakad av en särskild omständighet, dvs en obligatorisk 
ytterligare löneökning för att kompensera stigande hyror i samband med en 
gradvis upplösning av den efter kriget gällande hyreskontrollen. Då det efter 
gjord undersökning framgick, att hyresökningen påverkade pensionärernas bud
get i högre grad än genomsnittligt sett arbetarnas, ökades pensionsbeloppen per 
1 augusti 1957 proportionerligt mer än höjningen av löneindextalet eller till 
936 och 1 524 gulden. Nästa och hittills sista ökningen av pensionsbeloppen 
gjordes 1 november 1958, sedan löneindextalet stigit med 3,9 procent och stod 
i 188 under sex på varandra följande månader. De pensioner som nu gäller 
och som fixerades vid nämnda tid uppgår till respektive 972 och 1 584 gulden 
per år. 

Kostnaden för ålderspensionerna i Holland inklusive kostnaden för de ök
ningar som görs på grund av förändringar i löneindextalet, finansieras huvud
sakligen med en speciell 6,75 procents personlig åldersskatt på varje medborga
res taxeringsbara nettoinkomst. Ett tak har placerats på den årliga inkomst, på 
vilken denna skatt utgår, men lagen bestämmer, att även detta maximum föl
jer förändringarna i löneindextalet. Dess nivå skall justeras automatiskt per 1 
januari varje år, när löneindextalet för näst föregående juli månad ändrats med 
åtminstone 3 procent jämfört med indextal, på vilket den föregående revisio
nen av ifrågavarande maximibelopp var baserat. Detta maximibelopp fastställ
des ursprungligen i lagen till 6 000 gulden per år, men när systemet i början 
av 1957 trädde i funktion var detsamma 6 900 gulden på grund av ökningen 
i löneindextalet. Det höjdes återigen till 7 450 gulden 1 januari 1959 till följd 
av de under 1958 inträffade ändringarna i löneindextalet. Ingen ändring har se
dan systemets ikraftträdande gjorts i den 6,75-procentiga skatten trots att pen
sionsbeloppet höjts upprepade gånger. Det syns därför som om statens ökade 
skatteinkomster till följd av en allmän inkomstökning och det högre taket som 
regel hittills varit tillräckliga för att finansiera de högre kostnader som pensions
justeringarna medfört. 

Finland 

Samtidigt som en folkpensionslag genomfördes i Finland i juni 1956 antogs 
en tilläggslag, enligt vilken såväl de allmänna grundpensionerna som de extra 
understödspensioner som inkluderas i huvudlagen gjordes beroende av ändring
ar i levnadskostnaderna. Enligt denna lag ökas eller reduceras pensionerna i den 
utsträckning som levnadskostnaderna vid tiden för utbetalning av pensionerna 
stigit eller fallit i jämförelse med levnadskostnaderna vid den tidpunkt då pen
sionsbeloppen sist fixerades. Samma justering enligt levnadskostnadsändringar
na har vidtagits av de inkomstgränser som tillämpas vid bedömandet av i vad 
mån understödstillägget till pensionen är berättigat. Ovannämnda justeringar 
görs nu närhelst indextalet för levnadskostnaderna i Finland ändras med minst 
10 procent. 
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övriga länder 

I somliga länder anger sociallagen mer eller mindre tydligt, att såväl pensio
ner som andra sociala förmåner skall justeras, när en ändring inträder i de eko
nomiska villkoren, trots att inga bestämmelser fastställts för automatiska juste
ringar av ifrågavarande belopp. 

Den brittiska statliga försäkringslagen av år 1946 stadgar till exempel, att 
pensions- och riksförsäkringsdepartementet enligt varje av försäkringsexperter 
utarbetad 5-årsredovisning för försäkringstagarnas aktuella villkor skall revidera 
gällande förmånsbelopp. Särskild hänsyn måste därvidlag tas speciellt till 
sådana utgifter som sammanhänger med förebyggande åtgärder för hälsans och 
arbetskapacitetens bevarande, till förändringar i pensionärernas villkor sedan 
sista förmånsjusteringen och till möjligheten av framtida förändringar. Varje 
sådan rapport måste efter revideringens slutförande underställas parlamentet. 

Den i Grekland under 1951 antagna socialförsäkringslagen stadgar, att i hän
delse av en större förändring av det allmänna levnadskostnadsindextalet skall 
alla gällande pensioner justeras med ett procenttal som bestäms av behörigt 
organ inom riksförsäkringsanstalten. Detta beslut skall emellertid underkastas 
arbetsministeriets godkännande. 

Två lagar från 1957 vilka medförde betydande förändringar i pensionsför
säkringen för arbetare och fast avlönade tjänstemän i Tyska Förbundsrepubli
ken stadgar, att när en ändring inträder i de försäkrade arbetarnas genom
snittliga förtjänst (beräknad för de första tre av de sista fyra kalenderåren), 
skall alla gällande pensioner justeras genom lagbeslut. Sådan lagstadgad juste
ring skall emellertid ta hänsyn till utvecklingen av landets ekonomiska för
måga, produktion och eventuell ändring av anställdas reala inkomst. Dessa la
gar stadgar även, att redovisningar underställs Riksdagen varje år den 30 sep
tember rörande de två pensionsprogrammens finansiella läge, utvecklingen av 
landets ekonomiska kapacitet och dess produktion samt inkomstförändringar 
per capita under det föregående kalenderåret. Dessa redovisningar skall åtföljas 
av beslut från en social rådgivningsnämnd och av regeringsförslag för justering 
av gällande pensioner, om så anses lämpligt. De tyska lagarna överlämnar 
emellertid till riksdagen det slutliga avgörandet om gällande pensioner skall 
justeras eller icke. 

Det konstaterades under 1958, att försäkrade tyska arbetares genomsnittliga 
månadsförtjänst ökat från 379 mark under 1954—56 till 401 mark under 1955 
—57. Som följd härav beviljade den västtyska riksdagen en ökning på 6,1 pro
cent att träda i kraft 1 januari 1959 för nära 7 miljoner löpande pensioner. 
Detta var första gången som den nya lagens justeringsbestämmelser tillämpades 

De tyska pensionsprogrammen finansieras medelst bidrag från tre håll, för
säkringstagarna, arbetsgivarna och staten. Den maximiinkomst på vilken dessa 
avgifter utgår för anställda och arbetsgivare varierar automatiskt i förhållande 
till de genomsnittliga försäkrade lönerna, då den av lagen fixerats till dubbla 
beloppet av dessa löner. Detta maximital steg således från 760 mark per må
nad under 1958 till 802 mark 1959. Lagen stadgar också, att omfattningen av 
den årliga engångssumma som staten tillskjuter automatiskt skall variera med 
förändringar i genomsnittslönerna. 
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De engelska pensionärerna i aktion 

AV REDAKTÖR C J BJÖRKLUND 

För närvarande är folkpensionen i England 2 pund 10 shilling per vecka för 
män, medan kvinnorna får nöja sig med 1 pund 10 shilling, såvida de inte som 
yrkeskvinnor har samma rätt som männen. Pensionsåldern är 65 för män, 60 
för kvinnor. Att kvinnorna i England skall ha mindre pension än männen upp
fattas i England som en orätt. 

Folkpensionärernas riksorganisation, National Federation of Old Age Pen
sions Associations, NFOAPA, kräver nu 4 pund per vecka, lika för män och för 
kvinnor. För makar skulle det således bli 8 pund per vecka. Det blir för ensam
stående cirka 58 kr i veckan och för makar omkring 116 kr. Pensionärsorganisa
tionen hävdar att pensionen skall vara det dubbla för makar i jämförelse med 
pensionen för ensamstående. 

Labour Party framlade 1958 ett pensionsförslag enligt vilket ensamstående 
pensionärer skulle få 3 pund och makar 4 pund, 10 shillings. Det konservativa 
partiet förde också fram ett pensionsförslag men utan höjningar av folkpen
sionen. 

På folkpensionärernas kongress i Skegnéss under sommaren påpekades att den 
sittande regeringen under senaste valrörelsen lovat att folkpensionärerna skulle 
få del av landets otvivelaktigt ökade materiella resurser. 

Till folkpensionärernas kongress i Skegness kom ett telegram från pannplåt-
slagarnas samtidigt pågående kongress i Ayer med ett meddelande om att kon
gressen enhälligt beslutat att vädja till både engelska LO och Labour Party att 
organisera en landsomfattande strejk för högre pension åt folkpensionärerna. 
Aktionen skulle ta sin början den 1 maj 1961. Plåtslagarförbundet har 95 000 
medlemmar. 

I inte mindre än 18 motioner krävdes helt fri sjukvård. 
De engelska folkpensionärerna har betydligt högre avdragsfritt inkomstbelopp 

än vi har i Sverige. Men pensionärskongressen i Skegness beslutade enhälligt att 
alla avdragsbestämmelser bör slopas. Vill och kan en folkpensionär arbeta och 
skaffa sig extra inkomst skall han eller hon få göra det utan avdrag av pen
sionen. 

Sysselsättning som behandlingsterapi — ett engelskt experiment 

Medicine doktor Cosin är en liten språksam herre i Oxford med en stor portion 
humor. Hans arbete går ut på att göra de gamla oberoende, med andra ord 
lära dem hur man fysiskt och mentalt kan vinna dem åter till ett aktivt liv. I 
hans sjukhus på 180 bäddar tas varje vecka emot 35 gamla, som »sätts i arbete», 
så snart de fått tillräckliga krafter. Om allt går väl kan de återgå till ett nor
malt liv men kan få fortsätta att besöka dagsjukhuset, en institution, som doktor 
Cosin med rätta är stolt över. 

Ett belysande exempel för hans behandlingsterapi är Mrs Janet Smith. 
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Vid 85 års ålder bröt hon ena lårbenshalsen och intogs på sjukhuset i ett be
drövligt tillstånd. Fallet såg ut att vara hopplöst, men efter tre månader hade 
den hjälplösa kvinnan förvandlats till en pigg gammal dam med korgmakeri 
som specialitet. När hon först kom till sjukhuset satt hon i ett hörn, tyst och 
sluten, och vägrade att ta någon som helst befattning med de olika sysselsätt
ningar man föreslog henne. När plågorna avtog gick hon med på att börja sticka, 
och till sist fick doktor Cosin henne intresserad för korgmakeri. Hon blev så 
skicklig på detta område att hon ombads hjälpa till med undervisningen av 
andra. När hon fyra månader efter första försöket vann pris i en tävlan var det 
höjdpunkten i hennes karriär som korgmakare. En missmodig, ensam och orolig 
kvinna hade genomgått en fullständig förvandling. Hon är nu lika gammal, hen
nes materiella villkor är inte annorlunda, hennes bostad är lika bristfällig som 
förut, men hon är lycklig, upptagen av ett arbete som intresserar henne och har 
fått vänner på dagsjukhuset, som hon betraktar som sin »klubb». 

Doktor Cosins dagsjukhus är inrymt på samma tomt som det vanliga sjukhu
set. Det omfattar matsal, sällskapsrum, arbetssal, vilosalar och lokaler för fysio-
och psykoterapi. De som behöver medicinsk vård får sådan. Målet är att de 
gamla skall känna att de inte är beroende av andra, på samma gång som man 
vill ge dem samhällets moraliska stöd. 

Varje morgon hämtas patienterna i sina hem och på kvällen ser man till att 
de får återvända dit. Det tar olika lång tid för de gamla, innan de kan klara sig 
själva och inse att livet har något att ge dem trots allt. Även när de inte längre 
behöver sjukhusets hjälp, söker de sig ofta dit för att få uppleva gemenskapen i 
»klubben». 
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Fälttecken i striden mellan de antagonistiska partierna utgör affischerna ovan, 
publicerade å ena sidan av amerikanska läkarsällskapet som är mot social sjukvård 
och å den andra av fackföreningarna som är för den. 

Åldringsvården i amerikansk valfejd 

Amerika som stoltserar med att vara en ung och kraftfull nation har detta år 
funnit sig självt engagerat i ett av världens allvarligare sociala problem — frå
gan om vården av de åldrande. År 1900 fanns det 3,1 miljoner amerikaner över 
65 år, idag räknar man med en siffra på mellan 15 och 16 miljoner. En speciell 
och mycket betydelsefull orsak till att detta problem just nu i Amerika framstår 
som så aktuellt är att 1960 varit ett valår och att rösträttsåldern ju inte har nå
gon begränsning uppåt i åren. 

För cirka tjugofem år sedan genomfördes en reform som gav de flesta ame
rikaner över 65 år pension från socialförsäkringen, vilken finansierades av ar
betare och arbetsgivare. Pensionen gav en liten blygsam inkomst som givetvis 
inte kunde räcka till vid större påfrestningar, t ex vid långvarigare sjukdom. 

Nu gäller det sjukvårdskostnaderna och detta naturligtvis inte bara för de 
gamla utan för alla åldrar. Det gick emellertid politik i saken av en svårartad 
karaktär, när valårets propaganda tog fasta på en motion som hade lagts fram 
för tre år sedan av en kongressman vid namn Forand. Förslaget gick ut på att 
sjukvårdskostnaderna skulle fogas in i det nuvarande sociala trygghetssystemet 
och att de sociala försäkringspremierna skulle höjas med 1 1/2 %. Motionen 
understöddes genast av ett stort antal demokrater (för att om möjligt vinna 
tillbaka presidentskapet) och av de stora arbetarorganisationerna (vilkas olika 
välfärdsfonder hårt skattas för sjukvårdshjälp till gamla). Den mäktiga ameri
kanska läkarsammanslutningen för vilken varje tanke på social sjukvård är ett 
rött skynke satte in opposition. 

Inför denna bittra strid var statsledningen först böjd för att göra gemensam 
sak med oppositionen mot Forandmotionen. President Eisenhower lät förstå att 
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han var »ytterligt emot» varje sådan obligatorisk sjukförsäkring. Men allt efter 

som den politiska debat ten hå rdnade till upptäckte såväl republikanska som 

demokratiska kongressmän at t frågan om medicinsk hjälp för de gamla hade 

blivit av ett vitalt valårsvärde. Strax kom statsledningen med ett eget förslag 

som åsyftade mera omfat tande bidrag än Forandprojcktc t men med frivillig an

slutning. Vissa anslag skulle ges från den federala kassan men de skulle mot

svaras av bidrag från varje stat på fifty-fifty-basis. 

Läkarsällskapet opponerade även mot det ta förslag. 

Det blev bakslag för bägge projekten. Forandplanen skulle orsaka brist i 

den federala kassan innan tillräckliga fonder hade hunni t byggas upp . Enligt 

statsledningens förslag skulle den enskilde al l t jämt bli ansvarig för de första 

250 dollarna, och det kunde befaras at t bidragen ev skulle bli än mindre med 

hänsyn till att en eller annan stat av politiska eller ekonomiska skäl vägrade 

bidrag. 

Dessa de gamlas problem blir m å h ä n d a inte mera än en episod för de många 

politiker som nu har bragt dem i blickpunkten. M e n problemen kvarstår och 

fordrar sin lösning. O c h bakgrunden mot vilken politikens spel rör sig präglas i 

det ta Amer ika unders tundom — kanske oftast — av en opt imism som i och för 

sig är den nödvändiga grogrunden för livskraftiga reformer men som ej sällan 

kan ta åtminstone för oss rät t fantastiska former. 

Ålderspensioner i Sovjet 

Minimum för de statliga ålderspensionerna i Sovjetunionen är 
f n 300 rubel i månaden. 1963 skall minimipensionen höjas till 
400 rubel i månaden och 1966 stiger den till 450 å 500 rubel. 

Alla arbetare och tjänstemän i Sovjetunionen får sina pen
sioner helt bekostade av staten. De betalar alltså inga som 
helst pensionsavgifter själva. Ålderspensionerna utgår också obe
roende av om pensionären är arbetsför eller inte. Enligt 1956 
års lag är män pensionsberättigade från och med 60 års ålder, 
om de har arbetat i minst 25 år. För kvinnorna är pensionsål
dern satt till 55 år och de skall ha arbetat i minst 20 år. 

I arbete under jord eller i arbete med skadliga eller särskilt 
ansträngande arbetsförhållanden är männen berättigade till ål
derspension när de fyllt 50 år och har arbetat i minst 20 år 
och kvinnorna när de fyllt 45 år och arbetat i minst 15 år. 
Kvinnliga arbetstagare, som fött minst fem barn och uppfostrat 
dem till minst 8 års ålder, erhåller ålderspension vid 50 år ef
ter minst 15 års arbete, försåvitt inte arbetsförhållandena ger 
dem rätt till pension ännu tidigare. Särskilda förmåner gäller 
också blinda arbetstagare. Pensioner kan också utgå till perso
ner, som inte har intjänat den erforderliga arbetstiden vid upp
nåendet av pensionsåldern. Pensionerna utgår i dessa fall med 
belopp som motsvarar antalet arbetsår, dock med minst en fjär
dedel av den fullständiga pensionen. 

Under de senaste åren har det byggts ett stort antal nya 
moderna ålderdomshem runt om i Sovjetunionen. Fram till 1966 
skall antalet platser på ålderdomshemmen enbart i Ryska sov
jetrepubliken ökas med 30 000—33 000. 

På ett ålderdoms
hem i Moskva 
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Ålderspensioneringen i Sverige 

Med Åke Elmers doktorsavhandling »Folkpensioneringen i Sverige» har den i 
det sociala trygghetssystemet centrala socialförsäkring, som en allmän ålderspen
sionering utgör, fått sin historia skriven. Därmed är också ett betydelsefullt fält 
av den svenska socialpolitikens historia täckt. 

Författaren har för sitt arbete haft fyra huvudmålsättningar: för det första 
att ge en historisk-deskriptiv bild av hur ålderspensioneringen tillkommit och ut
vecklats, för det andra att ge en funktioneli-deskriptiv skildring av dess utform
ning och sociala verkningar, för det tredje att kartlägga de pådrivande krafterna 
bakom tillkomsten och förändringarna samt för det fjärde att analysera pensions
systemets inverkan på de ekonomiska förhållandena i landet. 

I det inledande, historiska avsnittet skildras ålderspensioneringens framväxt 
alltifrån Adolf Hedins motion angående »olycksfalls- och ålderdomsförsäkring för 
arbetare» vid 1884 års riksdag. Skildringen i detta avsnitt koncentreras helt na
turligt till de stora pensionsreformerna vid 1913, 1935 och 1946 års riksdagar. 

Av stort allmänt intresse är författarens analys av de olika politiska partiernas 
inställning till ålderspensioneringen sedan seklets början. En mängd intressant och 
för lekmannen svåråtkomligt källmaterial redovisas häri. Av särskilt stort intresse 
är skildringen av folkpensionärernas intresseorganisationer, deras uppkomst och 
verksamhet samt deras (sannolika) inflytande på lagstiftningen i pensionsfrågan. 

I det centrala avsnittet om ålderspensioneringens huvuddrag har författaren 
råkat ut för den förargliga lapsusen att rörande den senaste ändringen av normer
na för beräkning av folkpensionsavgifter skriva, att »fr o m 1959 . . . den in
komst, där högsta avgift betalas, höjts från 10 000 till 15 000 för äkta makar». 
För läsaren blir det då något förbryllande, när författaren fortsätter: »Detta är 
alltså ytterligare ett steg på den väg som man slog in på 1948, nämligen mot 
att betrakta äkta makar som en enhet i pensionshänseende.» I verkligheten inne
bar förändringen, att fr o m år 1959 den maximiinkomst varpå folkpensionsav
gift beräknas höjts för ensamstående från 10 000 till 15 000 kronor och sänkts 
för äkta makar från 20 000 till 15 000 kronor. Detta framgår också helt korrekt 
av en efterföljande tabell över pensionsavgifternas storlek 1914—59. 

Eftersom avhandlingen är framlagd inom ämnet nationalekonomi ägnas natur
ligt nog ett stort utrymme åt ålderspensioneringens ekonomiska verkningar. Det 
avsnittet innehåller material som än idag är allmän-politiskt aktuellt, för att 
inte säga eldfängt. För flertalet torde det numera ligga närmast till hands att 
först och främst betrakta socialförsäkringar utifrån den inkomstomfördelning som 
avser förmånstagare-»betalande», en inkomstomfördelning — i detta fall — till 
de gamla över 67 år och från avgifts- och skattebetalande. Sannolikt blir det då 
något chockerande att erfara, att denna för oss nu så naturliga målsättning inte 
på allvar kom in i folkpensioneringen förrän med 1946 års pensionsreform. Vid 
riksdagsbeslutet år 1913, då allmän ålderspensionering först infördes i vårt land, 
var målsättningarna två: dels att de gamla skulle få »en ekonomiskt tryggare och 
socialt värdigare form för understöd än som eljest måste lämnas av den all-
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manna fattigvården eller av enskilda», dels att utjämna de i olika kommuner 
starkt varierande fattigvårdskostnaderna genom att avlasta den kommunalt finan
sierade fattigvården och lägga — en till en början dock ytterst ringa del av — 
de gamlas försörjning på en hela landet och alla medborgare omfattande social
försäkring. 

Författaren gör ett försök att beräkna den inkomstomfördelning som folkpen
sionerna netto innebär, från avgifts- och skattebetalande till förmånstagare. Fram 
till och med år 1947 var denna omfördelning praktiskt lika med noll. För år 
1948 — då de vid 1946 års riksdag beslutade folkpensionerna började utbetalas 
— beräknar författaren denna omfördelning till folkpensionärerna till 250 mil
joner kronor (i runt tal 1 procent av nationalprodukten) och år 1958 till 1 230 
miljoner kronor (ungefär 2 procent av nationalprodukten). Beräkningarna är 
vanskliga att utföra, och författaren omger dem med vederbörliga reservationer. 
Sannolikt torde han dock i resonemanget ha kommit så nära de verkliga för
hållanden som är praktiskt möjligt. 

I detta avsnitt diskuteras även ålderspensioneringens inverkan på sparandet och 
på arbetskraftsutbudet, två områden där tendenser förekommer åt mot varandra 
balanserande håll, varför nettoeffekterna torde vara vanskliga att klart redovisa. 
Problemen på området belyses emellertid på ett instruktivt sätt. Över huvud är 
detta avsnitt en god lektion i tillämpad nationalekonomi och ger en antydan om 
vilka bidrag realistiska nationalekonomiska resonemang kan ge vid ett socialt 
reformarbete. 

Avhandlingen avslutas med en redogörelse för en undersökning av de manliga 
ålderspensionärerna i Eslöv 1945—55. Naturligtvis säger vad som här fram
kommer om inkomstutvecklingen för pensionärerna, deras bostadsförhållanden, 
förvärvsarbete, kompletterande understöd från kommun eller anhöriga osv ing
enting annat än hur det var härmed de åren för manliga ålderspensionärer i Es
löv. Men i det stora hela kan man konstatera att de teser, t ex om ålderspen
sionernas verkningar för de gamla, som författaren drar upp i avhandlingens 
»allmänna» del, visar sig hålla vid Eslövsundersökningen; den kan sägas ha fun
gerat som något av ett test på teserna. I övrigt har väl för många läsare de de
taljerade skildringarna av pensionärernas förhållanden i Eslöv mindre intresse. 

Avslutningsvis kan summeras, att Åke Elmers bok är ett ytterst värdefullt bi
drag till kartläggningen av vad som skett och sker på ålderspensioneringens om
råde. Den är en intressant läsning, bitvis spännande. Vad man skulle önska är, 
att den digra volymen — 623 sidor — fick en mera komprimerad version, var
vid främst redogörelsen för Eslövsundersökningen skulle utgå. Härvid skulle om
fånget kunna bantas ner till 400 sidor eller något därunder. Detta önskemål 
framföres utifrån en förmodan att bokens nuvarande tegelstensformat kan verka 
avskräckande på många presumtiva läsare; detta i kombination med uppfatt
ningen att bokens »allmänna» delar förtjänar vidast möjliga spridning. 

Elmer, Åke: Folkpensioneringen i Sverige. Med särskild hänsyn till 
ålderspensioneringen. Gleerups, Lund. 623 s. Pris 30 kr. 

Bertil Bagger-Sjöbäck 
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D E N SOCIALA V E R K L I G H E T E N I B I L D 

Barnen är flyktinglägrens ljuspunkter. De syns kunna genomleva de mest egen
domliga förhållanden nästan helt oskadda. De barn som i dag leker bland de för
fallna barackerna är alla födda i läger och för deras skull måste lägren försvinna. 
Flyktingkommissarien i Geneve hoppas, att tack vare världsflyktingåret de sista 
flyktingarna under hans mandat skall kunna flyttas från lägren under 1961. Flyk
tingarna måste hjälpas så att de upphör att vara flyktingar. 

I Nordafrika — i Tunisien och Marocko — bor flyktingar både på skogklädda 
höjder, som är bittert kalla om vintern, och i den marockanska öknen. Flyktingar
na från Algeriet bor inte i läger. Större delen bor i egna tält, som de är vana vid 
sedan generationer, andra åter i lerhyddor, som är svala om sommaren och, om de 
helt täcks med vassrör, ger skydd under vintern. Dessa människor — av vilka 50 
procent är barn — är för sitt uppehälle helt beroende av internationell hjälp, som 
därför måste ökas. De kan hållas vid liv om det internationella biståndet ökas. 
Längre österut finns det en miljon flyktingar från Palestina. Sedan 12 år bor de i 
läger, som varit tältstäder och nu blivit samhällen, bestående av tegelhus. I Pakistan 
och Indien finns miljoner flyktingar, scm alltjämt är medellösa och utan bostäder. 
I Fjärran östern finns flyktingar från länder som delats. I Hongkong och Macao 
lever hundratusentals kinesiska flyktingar. Inom Hongkongs begränsade utrymme 
bor flyktingar under fruktansvärda förhållanden på hustaken eller på gatan. De 
försöker förtjäna sitt uppehälle i en stad som inte kan ge dem ekonomisk hjälp. 
Slutligen existerar i Kina ett antal vitryska flyktingar, som med sina barn hoppas 
få börja ett nytt liv i ett annat land. I Europa, närmast Tyskland, finns det 12 
miljoner flyktingar. Många av dessa har bidragit till landets ekonomiska återupp
byggande. Nya flyktingar strömmar alltjämt in i landet. 
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»Social behandling» 

»Sosial behandling» vill den norska regeringen föra fram i sitt aktuellaste lag
förslag, »lov om sosial omsorg der skal aflöse den 60 år gamle fattigloven». Det 
är fascinerande att iaktta hur utvecklingen bär med sig fröet till den moderna 
socialhjälps- och rehabiliteringstanken (som Sverige knäsatte med sin social
hjälpslag av år 1956) och hur denna slår rot och grenar ut sig i den allmänna 
opinionen. I synnerhet har rehabiliteringen snabbt vunnit mark och kommit att 
ligga statsmakterna i både det ena och det andra landet varmt om hjärtat. 

Under det snart tilländalupna året har det flutit in en tämligen jämn ström 
av rapporter från svenska beskickningar i alla världens hörn om sociala lagpro
jekt av sagda innebörd och stadfästelse av sådana. Nu senast har kommit på re
daktionens bord meddelandet att Brasilien har fått en grundläggande sociallag 
(se s 470). Tongångarna i de allmänna debatterna är rätt likartade. 

Socialförsäkringen är en social hjälpreform som i flertalet länder blivit något 
av ett statens skötebarn och fått växa i omfång. I den tyska förbundsrepubliken 
är den i synnerhet en omsorgsfullt vårdad tradition. Men även här har man nu 
stannat inför samma erfarenhet som Norges socialminister G u d m u n d H a r 
l e m — känd för att kunna flytta bopålarna för statens verksamhet. Han un
derstryker att det behövs »en lag för hela den mångtaliga variationen av fall, 
där medmänniskor 'faller mellom stolene' och inte kan hjälpas på annat sätt». 
I Danmark har ett ämbetsmannautskott under våren avslutat sitt arbete på att 
utforma ett förslag till en ny socialvårdslag. Danmarks socialminister J u 1 
B o m h o l t talar om »en omformning bort från en rätt ensidig försörjning fram 
emot en positiv omsorg om den enskilde, därhän att 'forsorgsloven' i verklighe
ten borde heta 'lov om offentlig omsorg'. Ständigt uppstår frågan: Hur hjälpa 
den enskilde? Det gäller att komma ifrån en behandling endast efter rutin och 
schema och nå fram till individualisering och en verklig social insikt.» Facktid
skrifterna i den tyska förbundsrepubliken är späckade med referat av regerings
förslaget till Bundessozialhilfegesetze, socialhjälpslagar för förbundsrepubliken, 
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där riktlinjerna markeras vara just a t t de nuvarande socialvårdsföreskrifterna 
inte längre motsvarar de förändrade förhållandena i samhället, a t t allt flera 
människor kommit in under samhällets omsorger som vidgats avsevärt både i 
fråga om innehåll och omfattning, a t t begreppet »hjälpbehövande» visat sig 
vara alltför snävt i vissa nödsituationer, och till slut a t t det nu gäller att hjäl
pa i individuella nödlägen. En företagen rundfråga bland kommunala myndig
heter visar att det redan i praktiken skett en omsvängning efter dagens krav. 20 
av 21 tillfrågade städer svarar att de satsar 80—90 procent på nämnda uppgif
ter som alltså inte finns angivna i nu gällande lagar. Lagförslaget talar om tre 
huvudformer av hjälp som kan komma i fråga: 1) den hjälp man har rätt att 
få, 2) den hjälp man bör få, 3) den hjälp man kan få. En passus i det tyska 
lagförslaget har alldeles särskilt framkallat oro hos socialvårdarna. Samtidigt som 
här rekommenderas att socialvårdarna bör på lämpligt sätt understödja de fria 
välfärdsorganisationerna i deras sociala hjälpverksamhet, föreskrivs att den som 
redan fått hjälp genom en sådan fri välfärdsorganisation skall vägras bistånd 
från det allmänna. 

Jämför härmed vad socialminister Harlem säger i sin artikel på s 454 i detta 
nr: »for å hjelpe et menneske i en vanskelig livssituasjon, tilbake til en selv-
stendig og uavhengig tilvaerelse der han aktivt kan ta del i det menneskelige fel-
lesskap». Den moderna socialvårdaren är angelägen att söka balansera relatio
nerna mellan den som ger och den som tar emot, så att hjälpmottagaren inte 
såsom tiderna igenom kommer i ett diskriminerande underläge gentemot dem 
som ger eller förmedlar hjälp. 

Att slå ner konventionerna i detta avseende är inte gjort med ens — och för 
att påskynda processen fordras ett bestämt stöd i lagen. 

T o m Danmark har svårt att slå sig fri från den gamla synen. Lagarna har 
långsamt reviderats och den nya grundlagen av år 1953 går längre än man tidi
gare gjort och stadgar att det i lag närmare skall bestämmas i vilken omfatt
ning straff samt sådant understöd som i lagstiftningen betraktas som fattighjälp 
medför förlust av rösträtt. Med skäl frågar man om en människa kan rehabilite
ras om man sparkar ut henne ur samhället. Så som jag ser det — säger minister 
Bomholt — är det socialpedagogiskt omöjligt att upprätthålla dessa uteslut
nings- och nedvärderingsbestämmelser samtidigt som man strävar efter ett åter
förande till mänsklig självrespekt och arbete inom samhället. 

Detta nummer av Sociala Meddelanden har delvis ägnats reformarbetet på 
sociallagstiftningens område i olika länder. Jämsides har tagits upp en fram
ställning av flyktingarnas integration i de nya bosättningsländerna. Generaldi
rektör Bertil Olsson i arbetsmarknadsstyrelsen betonar i sitt uttalande i detta 
nummer (se s 487) att den effekt på det ekonomiska och sociala livet i ett land 
som ett mottagande av flyktingar har i princip inte skiljer sig från den effekt 
som åstadkommes genom vanlig immigration. Gemensamhetsmarknaden räknar 
med internationell rörlighet av arbetskraft. Flyktingströmmarna innebär en så
dan, om också säregen. De ger erfarenhet av hur människor kan anpassas i ett 
nytt land — endast de får arbeta under goda villkor. Till de goda villkoren hör 
social trygghet över huvud. Med hänsyn till den rörliga arbetskraftens framtid 
är utbyggnaden av sociallagstiftningen, var den än sker, av internationellt in
tresse. 
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»Lov om sosial omsorg» der skal afløse den 

60 år gamle »fattigloven» i Norge 

AV SOSIALMINISTER GUDMUND HARLEM 

I februar i år offentliggjorde det norske Sosialdepartementet et utkast til 

lov om sosial omsorg. I tiden som er gått siden offentliggjorelsen har lo

ven stått i sentrum for den sosiale debatt i Norge. Ikke minst har lovut

kastets forslag til omorganisering av den lokale sosiale administrasion 

skapt åtskillig debatt. 

En ny lov om sosial omsorg er en så stor og vesentlig sak, at det ikke 

er helt lett samtidig å presentere den kortfattet og på en tilfredsstillende 

mate. Loven om sosial omsorg vil komme til å stå sentralt i vårt sosiale 

og sosialmedisinske arbeidsfelt. Den oppgaven vi står föran er egentlig å 

forsoke å vurdere hele vårt sosiale arbeid og de muligheter vi har for, 

gjennom en sosialomsorgslov, å nå framöver mot en bedre totalvirkning 

av vårt hjelpearbeid överfor medmennesker i unntakssituasjoner og i 

vanskeligheter. 

Norge fikk sin förste fattiglov for noe over 100 år siden. Dette var 

samtidig vår förste generelle lov på det sosiale området. Utviklingen 

seinere har vaert som i Skandinavia ellers: Det ene spesielle arbeidsfeltet 

etter det andre er blitt skilt ut og tätt opp til lösning i sserskilte lover 

samtidig som det til dels er bygd ut sserskilte administrasjonsorganer for 

disse feltene. Det gjelder for barnevernet, edruskapsvernet og eldreom-

sorgen. Det gjelder i utpreget grad på de felter der det er skapt et eko

nomisk vern i form av trygdeordninger. 

Sasrlig i et möderne komplisert samfunn vil det oppstå en rekke so

siale problemer som ikke kan loses ved trygder eller innenfor rammen av 

noe annet bestående stonadssystem. Behovet for en lov som kan dekke de 

tilfellene som ikke kan hjelpes på annen mate, trer derfor klart fram. 
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Vi vet at det er mange som fortsatt har det vanskeiig i vårt land. 

Vanskeligheter som ofte skyldes personlige handicaps eller personlige 

problemer som det ikke er mulig, og kanskje heller ikke onskelig, å for-

soke å avhjelpe ved trygdeordninger. 

Oppgaven blir å forsoke å forbedre det sosiale apparatet og den lov-

givning som skal gi bakgrunnen for fellesskapets hjelp til de som i dag 

faller mellom stolene. I virkeligheten ef målsettingen videre og rher om-

fattende enn det te : Målsettingen er å skape et sosialt behandlings- og 

hjelpeorgan som kan gripe og nyttiggjore de muligheter som er tilstede 

for å hjelpe et menneske i en vanskeiig livssituasjon, tilbake til en selv-

stendig og uavhengig tilvaerelse der han aktivt kan ta del i det menneske-

lige fellesskap. Vi har i dag mange som på spesielle områder försöker å 

lose denne oppgaven, men vi har ikke noe felles samlende lokalt organ 

som har metodene og midlene som sikrer at denne mate å se problemene 

på, alltid blir holdt levende der sosiale vansker oppstår. 

Vi har försökt å anslå grunntonen i loven ved å si: »Sosialnemnda gir 

opplysninger, råd og veiledning til den som trenger det for å bli selv-

hjulpen eller for å kunne overvinne en vanskeiig livssituasjon.» 

Det går ellers igjen i hele lovutkastet at det grunnleggende og avgjo-

rende er å gi hjelp og råd, og å gi det vi har försökt å kalle en sosial be

handling, med sikte på å gjenopprette en tilfredsstillende sosial tilpas-

ning. Det å gi lopende bidrag til livsopphold kan vaere nodvendig mens 

det pågår arbeidstrening, yrkesopplaering, psykiatrisk behandling eller an-

nen form for behandling. • Hvis slike lopende bidrag blir varige — og vi 

må se i oynene at det i et hvert fall ennå i mange år må skje i mange 

tilfeller — skal vi i et hvert fall klart se i oynene at dette er et nederlag. 

Da har vi ikke klart å lose vår oppgave. Et fast pengebidrag kan ikke gi 

god nok basis for sosial tilpasning og for menneskelig lykke og tilfredshet. 

Fattiglovgivningen har på mange vis vaert preget av en betydelig grad 

av diskriminerende innstilling överfor de som sökte slik hjelp av sam

funnet. Saerlig på to punkter har vi i Norge også i dag etter mitt syn 

diskriminerende bestemmelser. Det gjelder bestemmelser om en spesiell 

forsorgelsesplikt, utöver det vanlige regler kräver, for foreldre eller barn 

til dem som får forsorgshjelp. Videre gjelder det bestemmelser om til-

bakebetalingsplikt. Samfunnet betaler ut hjelp og stötte og subsidier av 

mange slag uten at det er knyttet regler om noen tilbakebetalingsplikt til 

denne stotten. Hvordan en skal begrunne at den hjelpen som gis til de 

vanskeligst stilte, da skal medfore en slik plikt, står for meg uklart. 

Både fordi vi synes det saklig sett er riktig, og fordi vi vil markere at 

sosialomsorgsloven skal vaere en sosial lov på linje med andre sosiallover, 

har vi foreslått disse bestemmelsene opphevet. 
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De naturlige hjelpeformer, ekonomisk sett, som brukes mellom venner 

og innen familien, er enten bidrag eller lån. Lånet har sine åpenbare for-

deler der det er en rimelig sjanse for at det kan bli tilbakebetalt. Hvis en 

rekner med at det ikke kan bli tilbakebetalt vil låneformen lett virke de-

primerende og kanskje destruerende. Da er bidragsformen, uten tilbake-

betaling, den form som gir störst muligheter. 

Loven åpner også adgang til å gi garanti for lån og dette er jeg over-

bevist om vil vise seg å vaere en enda mer tjenlig form enn direkte kom-

munale lån når en skal hjelpe dem som helst vil klare seg selv. 

Når det gjelder de forholdsvis få som bevisst går inn for å utnytte vare 

sosiale ordninger, og som for lengst har lagt til side et hvert onske om å 

stå på egne ben, skal vi gjore vårt beste for å trekke snevre grenser for 

mulighetene til å snylte på samfunnet. 

Jeg h a r selv hat t pasienter hvor jeg har folt meg overbevist om at ar-

beidshjemmet er den eneste riktige hjelpeform. Og, la meg tilfeye, en ar-

beidshjemlilvaerelse som gjer det nedvendig å sette inn noe i form av ar-

beid for man får noe som helst i lommepenger. Dette er ikke uttrykk for 

noen. fiendtlig holdning til de mennesker de t gjelder. Det er et uttrykk 

for min överbevisning om at grUnnlaget for den sosiale behandling må 

vaere å skape et 0nske om å hjelpe seg selv og dertil en viss respekt for 

samfunnet. Det skal Vaere beyt under taket i samfunnet vårt. Men det 

skal tross alt yasre et täk. Först når det er til stede en förståelse av at en 

må hjelpe seg selv,- har en muligheten til 4 begynne på veien oppover 

bakke igjen. 

I vår nåvasrende forsorgslov er det bestemmelser om hjemstavnsrett. 

Bestemmelsene er slik at den kommunen hvor sokeren bodde sist sam-

menhengende i to år uten å få forsorgshjelp, er »hjemstavnskommunen» 

som er pliktig til å dekke en vesentlig del av utgiftene til forsorgshjelp. I 

lovutkastet har en foreslått disse reglene opphevet. I stedet föreslår en 

som en generell regel at hjelp skal ytes av den kommune, hvor den som 

trenger hjelp oppholder seg. 

Det er mange grunner som tåler for dette. Etter min mening er den 

sterkeste grunnen at reglene om hjemstavnsrett kan lede til at sporsmålet 

om hvem som skal betale utgiftene blir det dominerende problem for for-

sorgsvesenet i en kommune. Ved å fjerne problemet om hvem som skal 

betale, kan en kanskje sikre at den egentlige oppgaven — å hjelpe et 

medmenneske i vanskeligheter — vil bli stående klarere i sentrum. 

Vi var i tvil om hvorvidt det var politisk mulig å sloyfe refusjonsreglene 

mellom kommunene. Etter hvert kom det klart fram at den reelle eko

nomiske betydning av reglene er liten. Saerlig gjelder dette når en sam-
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menholder med de betydelige kostnader det medforer å administrere ord

ningen og å serge for å få korrekte refusjoner fra den riktige kommunen. 

Den neste viktige hovedlinjen i utkastet er den som sikter mot en st0rre 

sammenheng og enhet i det sosiale arbeid i kommunene. Dette er en linje 

som går helt parallelt med utviklingen av vårt arbeid på andre sosiale og 

sosialmedisinske felter. 

Dypere sett tror jeg denne utvikling henger sammen med at vi er i ferd 

med å utvikle sosialarbeid som et virkelig fag. Dermed blir det naturlig 

for utoveme i dette faget å se på det som en enhet, — og å se fram mot 

politiske organer og administrative opplegg som gir uttrykk for det sam

me enhetssyn på det sosiale arbeidet. Dette betyr ikke at saerfunksjoner 

nå er unodvendige, men at de skal henge innbyrdes sammen og ikke kan 

leve og utvikle seg i isolasjon. 

Etter forskjellige lover er det i dag påbudt at det skal vasre minst en 

edruskapsnemnd, en barnevernsnemnd og et forsorgsstyre i hver norsk 

kommune. Bortsett fra de minste kommunene, er det i de fleste tilfeller 

flere spesielle sosiale nemnder og utvalg utenom de lovbestemte. De so

siale utvalg og nemnder har en helt ut selvstendig stilling og det er ingen 

form for fast samarbeid mellom dem. Kanskje nettopp fordi dette nod-

vendigvis må gi en lite effektiv ledelse av det sosiale arbeid i kommunene, 

har både skolevesenet, helsevesenet, arbeidsmyndighetene og rettsvesenet 

på en rekke steder i större eller mindre grad utviklet egne sosiale organer. 

En har fått som resultat at det ikke er noe ssersyn i en av de större kom

munene at en familie som er i vanskeligheter får besök av flere kommu-

nale funksjonaerer, som hver arbeider med sin spesielle del av familiens 

sosiale problemer — problemer innenfor en familie som dog er en enhet. 

Det forslag til administrasjonsordning som er fremmet i utkastet til lov 

om sosial omsorg går i hovedtrekkende ut på folgende: 

Det opprettes en sosialnemnd i hver kommune. Sosialnemnda er det 

samlende sosiale organ som i prinsippet har ansvaret for alt sosialt arbeid 

i kommunen. I den grad den enkelte kommune finner seg tjent med det, 

kan det opprettes utvalg innenfor de forskjellige spesialfelter så som 

barnevernsutvalg, edruskapsutvalg m. v. Disse utvalgene sorterer direkte 

under sosialnemnda og kan bestå av sosialnemndas medlemmer. — I 

större kommuner hvor det er behov for en rekke sosiale utvalg kan en 

rekne med at bare en eller to av medlemmene i hvert underutvalg vil 

vaere medlemmer av fellesorganet. I de större kommunene vil nyordning

en bestå i at en får sosialnemnda som det samlende organ, mens de for

skjellige saerutvalg vil fortsette som hittil. I de mindre kommunene er det 

en kjennsgjerning at det of te ikke er arbeidsoppgaver for utvalg på spe-
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sialfeltene. Her vil utviklingen gå i retning av en sterk reduksjon i tallet 

på sosiale utvalg og nemnder. 

Regien vil bli at de saker som bare vedrorer vedkommende spesialfelt 

skal avgjeres av utvalget. Når en imidlertid kommer opp i familiesitua-

sjoner som har flersidige problemer, f. eks. et barnevernsproblem og et 

edruskapsproblem, skal familiesituasjonen vurderes av sosialnemnda eller 

av de to spesialutvalgene i fellesmote. 

Det monster en har hatt i tankene under utformingen av den nye ad-

ministrasjonsordningen er skolestyret som i dag finnes i alle kommuner og 

som har underutvalg etter behov. På skolesektoren har en etter mitt 

skjonn, gjort meget gode og oppmuntrende erfaringer med denne styre

formen, kanskje nettopp fordi enheten innenfor skolesektoren dermed 

blir understreket. En får ett sterkt organ til å ivareta alle de interesser 

som er felles for skoleartene og til å vurdere hvilke oppgaver og proble

mer som skal ha prioritet. 

Det er i og for seg ikke uventet eller usedvanlig at enkelte gjerne vil 

opprettholde sin isolerte og selvstendige status. Spesielt kan det hos en

kelte vaere en tendens til å se det slik at det i grunnen bare er en av de 

sosiale oppgavene, f. eks. edruskapsarbeidet eller barnevernsarbeidet som 

virkelig er av betydning. I den utstrekning det for den enkelte er et virke-

lig gjennomtenkt ståndpunkt, får man godta det. Men jeg foler meg 

overbevist om at det etter hvert vil vokse fram en erkjennelse av at alle 

som er i en vanskelig situasjon, har like stor rett til hjelp og sosial omsorg 

uansett på hvilken mate det sosiale problemet slår ut. Jeg tror også det 

etter hvert vil vokse fram en erkjennelse av at det er de sosiale proble-

mene i familiemiljoet som helhet som må loses, og at en må se de forskjel-

lige vansker innenfor familien i sammenheng og behandle dem i sam-

menheng. Dette kan ikke skje når én nemnd isolert skal behandle faren 

som er alkoholskadd, en annen nemnd barna som har fått atferdsvansker 

og en tredje nemnd like isolert skal prove å lose familiens ekonomiske 

problemer. Vi har sett en del eksempler på at dette forer til feil behand

ling og derfor dårlige resultater. 

Utkastet til sosialomsorgslov bygger på at sosialomsorgen er en kom

munal oppgave. Loven tar sikte på å gi videst mulige rammer for de 

hjelpeformer kommunen kan bruke. Samtidig har man koplet inn en 

sakkyndig nemnd på fylkesplanet som et rådgivende organ for den kom-

munale sosialomsorg. Det er den samme nemnd som også skal vasre råd

givende når det gjelder saker som horer inn under den nylig opprettede 

uforetrygden. 

Til slutt vil jeg nevne som et prinsipielt viktig punkt at utkastet til lov 
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om sosial omsorg ikke forutsetter etablert noen rett for noen til å få hjelp, 

slik en har det etter den gjeldende forsorgslov. 

På mange vis reflekterer dette den utvikling i oppfatning og innstilling 

som har funnet sted. Da den förste fattigloven ble vedtatt, var ikke alle 

enige i at man hadde rett til hjelp av fellesskapet dersom en ikke kunne 

klare seg selv. 

I dag er dette prinsippet slått igjennom så långt at vi har ment det 

snarere var en belastning for dem som skal drive praktisk sosialt arbeid i 

samsvar med sosialomsorgsloven, at noen kan pukke på en rett til hjelp. 

Vi har foreslått en ankeadgang til departementet fra den som söker 

om hjelp (for övrig under betydelig tvil og det er mulig dette vil falle 

bort i det endelige lovforslag som sendes Stortinget). Dette forslag har i 

noen grad hatt sitt utgångspunkt nettopp i dette at vi ikke kunne ute-

lukke at det ennå i enkelte kommuner sitter igjen noe av den gamle, 

selvgode fordommende innstillingen. I det vesentlige er den borte. 

Det som i dag preger vår grunninnstilling er en klar oppfatning av 

hvor krevende vår målsetting er. Hvor vanskelig det er å hjelpe sine med-

mennesker. Vi skal på ingen mate undervurdere vanskene. Men jeg er 

overbevist om at den eneste veien til å nå lösningen, er å ta fatt på de 

problemene vi er stilt överfor i en sosial behandling — enda om de mange 

ganger kan fortone seg uloselige. Bare på den maten kan vi nå framöver, 

framöver mot et sosialvesen og en sosial omsorg som sammen med vårt 

helsevesen og vår helseomsorg kan sikre enhver den selvstendighet, den 

uavhengighet og den aktivitet som er de avgjorende grunnkomponenter i 

menneskelig tilpasning og lykke. 
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De nye danske love om invalide- og folke
pension og om sygeforsikring 

AV KONTORCHEFEN I DANSKE SOCIALMINISTERIET P JUHL-CHRISTENSEN 

Det danske folketing har i den seneste tid vedtaget en rsekke sociale love 

af betydelig raekkevidde. I naervaerende artikkel skal alene naermere om-

tales lovene om invalide- og folkepension og om sygeforsikring. Men det 

skal naevnes, at der også er sket reformer, bl a inden for forsorgsvassenet i 

form af vigtige aendringer i loven om offentlig forsorg. Den danske for-

sorgslov, der var et led i den nedenfor naevnte Socialreform af 1933, er 

efterhånden ikke tidssvarende i sin opbygning og indeholder eksempelvis 

bestemmelser om, at personer under vedvarende offentlig forsorg efter 

omstaendighederne kan miste valgret og valgbarhed til offentlige forsam-

linger og råd. Hidtil har der vädret modstand imod at ophaeve disse — 

som det vist tor siges — foraeldede bestemmelser. Imidlertid forventes 

det, at der som et led i det betydelige reformarbejde, der er sket i de 

sidste år, i det kommende folketingsår vil blive fremsat forslag om en helt 

ny lov om offentlig forsorg, muligvis med en titel, der mere rammende 

betegner samfundets opgaver. Endvidere er der vedtaget en lov om re

validering, der forventes at få stor betydning inden for revalideringsom-

rådet. Som det ligger i sägens natur er der tale om en rammelov, der har 

til formål at skabe det fornodne grundlag for revalidering, f eks gennem 

oprettelse af revalideringsinstitutter, og anden bistand til revalidering, og 

oprettelse af såvel lokale revalideringscentre som et centralt samordnings

organ. 

Lovgivningen om såvel sygeforsikring som invalideforsikring og folke

pension har hidtil vaeret samlet i een lov — loven om folkeforsikring af 20. 

maj 1933, — der var et vigtigt led i den i 1933 gennemforte reform, der 

i almindelighed bensevnes som Socialreformen, og hvis fader var davae-

rende socialminister K K Steincke. 

Siden 1933 har lovgivningen om invalidepension og folkepension (eller 

som det kaldtes indtil 1956 invalide- og aldersrente) stedse vasret gen

stand for aendringer. For aldersrentens vedkommende bestod aendringer-

ne op til 1956 i det vaesentlige i en stadig forhejelse of ydelserne, medens 

invaliderentelovgivningen også blev undergivet principielle aendringei i 

1951 bl a ved indforelser af de såkaldte bistands- og plejeydelser. Disse 
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ydes til personer, hvis erhvervsevne på grund af deres erhvervsarbejde ik-

ke er betydelig nedsat og derfor ikke er berettiget til invalidepension, men 

som har en så betydelig legemlig invaliditet, at de skal have personlig bi

stand eller pleje. På grundlag af en betaenkning af givet af den i 1948 

nedsatte folkeforsikringskommission blev der i 1956 gennemfort en ny 

pensionslovgivning. Betegnelsen »pension» afloste den hidtidige beteg-

nelse »rente», og der indfortes et såkaldt »mindstebelob», som tilkommer 

alle — uanset indtaegt — og som svarer til 9 % (for enlige 6 % ) af den 

gennemsnitlige indtaegt for forsorgere eller for tiden 1 260 kr årligt for et 

aegtepar og 840 kr for enlige. I förbindelse hermed indfortes et folkepen-

sionsbidrag på 1 % af den skattepligtige indtaegt. Men iovrigt bevaredes 

uet hidtidige system, hvorefter pensionerne er undergivet fradrag på grund 

af indtaegt. Tilgangsalderen for den indtaegtsregulerede ålderspension blev 

forhojet til 62 år for enlige kvinder og 67 år for andre og for mindstebe-

lobets vedkommende fastsat til 67 år for alle. Som det vil ses, ligger den 

ikke-indtaegtsregulerende ålderspension på et meget beskedent belob i 

forhold til de tilsvarende svenske ydelser, men det må samtidig naevnes, 

at fradragsreglerne er lempelige, og det kan i almindelighed siges, at disse 

fradragsregler först begynder at virke, når indtaegten for et asgtepar ligger 

på omkring 5 000—6 000 kr årligt. 

I denne förbindelse må det også naevnes, at man i 1956 opretholdte den 

såkaldte zoneinddeling, hvorefter der er 3 satser for ydelser og fradrag, 

nemlig for henholdsvis Kobenhavn, provinsbyerne og landdistrikterne. 

Gradueringen af pensionerne indenfor de 3 zoner har stedse vasret gen

stand for kritik. Allerede i folkeforsikringskommissionens betaenkning fra 

1955 var man inde på, at hele forholdet skulle gores til genstand for en 

omfattende og grundig statistisk undersogelse til belysning af forskellen 

i leveomkostningerne for pensionister i de 3 områder. Der er også gjort 

forsog på at gennemfore en sådan undersogelse, men i mellemtiden har 

folketinget stadig aendret på forholdet mellem ydelserne i de 3 zoner og 

har iovrigt indtil for nylig villet afvente resultatet af den fornaevnte un-

dersogelse. Umiddelbart forud for folketingsvalget i november i år frem-

satte regeringen et lovforslag, der dels skulle af bode virkningerne af, at 

pensionerne pr 1. oktober 1960 ville falde lidt på grund af et mindre fald 

i prisfallet, dels efter en overgangsperiode ophasvede forskellen mellem 

ydelserne i provinsbyerne og landdistrikterne, således at alene Koben-

havns-området havde hojere ydelser. Der skete imidlertid det uventede, 

at de borgerlige oppositionspartier gik ind for en fuldstaendig ophaevelse 

af zonegraenserne, således at der fremtidigt overhovedet ingen forskel 

skulle vaere på ydelser og fradragsfrie indtaegter. Forslag herom blev en-

stemmigt vedtaget umiddelbart for folketingets oplosning og folketings-

460 



valgets afholdelse. Det er interessant at konstatere, hvorledes en politisk 

valgsituation forer til en ojeblikkelig lösning af et sporgsmål, der har 

vseret droftet i årevis og hidtil har henstået på resultatet af en omfatten-

de statistisk undersogelse. På den anden side må det erkendes, at der har 

vaeret rejst tvivl om, hvorvidt statistiske undersogelser overhovedet ville 

kunne lose problemerne omkring zonegrsenserne. Efter en overgangspe-

riode vil alders- og invalidepensionens grundbelob over hele landet ud-

gore 5 628 kr årligt for aegtepar og 3 732 kr årligt for enlige. Disse tal er 

baseret på pristallet (indextalet) for juli 1960. Pensionerne kan reguleres 

2 gange om året og forhojes eller nedsasttes procentvis i samme forhold, 

som pristallet bevaeger sig indenfor intervaller på 2 %. Det ikke-indtasgts-

regulerede mindstebelob folger derimod som föran naevnt bevaegelserne i 

befolkningens gennemsnitsindtaegter. Der er under påvirkning af vel-

standsstigningen rejst sporgsmål om at lade den indtaegtsregulerede folke

pension regulere i takt med denne velstandsstigning, og der er for nyligt 

nedsat et udvalg af sagkyndige til at undersoge dette problem og andre 

sporgsmål om regulering af pensionerne, f eks ved opstilling af et sasrligt 

pristal (prisindex) for folkepensionister. 

Den svenske reguleringsordning der er baseret på såvel pristal som på 

nationalindkomst (se artikkel i Sociala Meddelanden nr 6 om »Automa

tisk pensionsjustering allteftersom levnadskostnaderna stiger») vil her 

kunne virke vejledende. Ca 380 000 personer oppebserer den indtaegts-

bestemte folkepension, og der regnes med, at kun ca 15 % får pensionen 

nedsat på grund af egen indtaegt. Mindstebelobet oppebaeres af ca 85 000 

personer, og man regner nu med, at de fleste, der er faktisk berettiget til 

pension også ansoger herom, medens der endnu for nogle år siden — for 

betegnelsen »folkepension» blev indfort — var et betydeligt antal aeldre, 

der ikke ville soge. 

I 1959 blev der af givet betaenkning af invalideforsikringskommissionen 

af 1954, og på grundlag heraf er der vedtaget en ny, selvstasndig lov om 

invalide- og folkepension, der t rader i kraft den 1. april 1961. 

Invalide- og folkepension er i Danmark — som i Sverige — ikke be

tinget af eller beregnet på grundlag af et vist åremåls forsikring. Men ret-

ten til pension har i Danmark hidtil vaeret betinget af medlemsskab af 

den offentlige sygeforsikring, et forhold, der har givet anledning til utal-

lige dispensationslove, når nationale maerkedage indtraf, senest ved Tron-

tolgerens 18 års fodselsdag. For invalidepensionens vedkommende har der 

hidtil vaeret opstillet egentlige forsikringsbetingelser i henseende til hel-

bredstilstand og erlaeggelse af en forsikringspraemie, der var ens for alle. 

Ved de nyligt vedtagne reformer er disse saerlige betingelser ophaevet, så

ledes at der nu kan tales om et automatisk medlemsskab af invalide- og 
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folkepensionsordningen, der alene er betinget af dansk indfodsret pg fast 

bopael i Danmark i det sidste år for begaeringens indgivelse. For stats-

borgere fra de andre nordiske lande gaelder fortsat den nordiske gensi-

dighedsoverenskomst, hvorefter ligestilling opnås efter 5 års ophold i Dan

mark, for invalidepensionens vedkommende dog i almindelighed 1 års 

ophold. Den nye lovgivning har således ophaevet helbredsbetingelserne for 

optagelse i invalideforsikringen, og den fäste praemie til forsikringen er 

blevet af lost af et bidrag på 1/4 % af den skattepligtige indkomst, hvil-

ket bidrag opkraeves på skattebilletten sammen med folkepensionsbidraget 

på 1 %. De såkaldte vaerdighedsbetingelser (i henseende til vandel) og 

fattighjaelpsvirkninger er ligeledes blevet ophaevet, således at navnlig så-

vel drikfaeldige som forsorgsunderstottede har ret til pensionen. Invalide

pensionens storrelse ligger i princippet på linie med folkepensionen, hvor-

til kommer et invaliditetstillaeg på ca 600 kr årligt. Fradragsreglerne for 

arbejdsindtaegter er noget lempeligere, end for folkepensionens vedkom

mende. Disse fradragsregler for arbejdsindtaegter tillader forholdsvis stör

re indtaegter, for invalidepensionen nedsasttes, men invalidepensionen vil 

ofte blive inddraget, inden fradragsreglerne er blevet fuldt udnyttet, fordi 

erhvervsevnen i tilfaelde, hvor der foreligger en ret god erhvervsindtaegt, 

ikke laengere kan anses for vassentlig nedsat (til 1/3). For at rade bpd på 

dette forhold er der blevet indfort en ny ydelse — den såkaldte invalidi-

tetsydelse — på ca 1 500 kr årligt. Ydelsen skal tilkomme personer, der 

vel har en så betydelig legemlig invaliditet, at de laegelige betingelser for 

invalidépension foreligger opfyldt, men hvor pension ikke ydes, fordi den 

pågaddende gennem erhvervsmaessigt arbejde holder sig fri af pensionen. 

Ydelsen taenkes at skulle daekke den invalideredes ekstra udgifter til be

fordring eller hans — i forhold til arbejdskolleger — mindre indtffigt på 

grund af den foreliggende laegelige invaliditet, men der kraeves ikke no-

gen dokumentation for, om sådanne ekstraudgifter eller mindre indtaeg

ter foreligger. Ikke mindst inden for revalideringsområdet menes disse 

nye bestemmelser at få betydning. 

I 1959 blev der indfort en indtaegisreguleret enkepensionsordning, me-

dens sporgsmålet om ydelse af almindelige bornebidrag er under over-

vejelse i regeringen. 

Som laesernp vil se, har den danske ålderspension ikke udviklet sig på 

linie med, hvad der er sket i Sverige. Den^ ikke-indtasgtsregulerede folke

pension udgor kun et beskedent belob (1 260 kr årligt for et asgtepar). 

Navnlig blandt de såkaldte privatpensionister (personer med forholdsvis 

beskedne pensioner fra private firmaer, eller fra de af dem selv tegnede 

pensionsforsikringer) har der vaeret givet udtryk for utilfredshed. Den 

danske ordning vil da sikkert også i tiden fremover fortsat blive gen-
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stand for lovgivningsmagtens overvejelser, men i hvilken retning udvik-

lingen vil gaa kan der vanskeligt spås om. Der kan blive tale om at lempe 

fradragsreglérne yderligere eller at forhoje mindstebelebet og derved 

naerme sig en ordning, hvorefter det nuvaerende indtaegtsbestemte folke-

pensionsbelob ydes. til alle. Der kan også blive tale om på linie med ud-

viklingen i Sverige ög i England at indfore en supplerende pension til 

lonmodtagere. Den nye svenske pensionsordning har selvsagt vaegt stor op-

maerksomhed i Danmark, og det ser dog ud til, at krav om indforelse af 

supplerende tjenestepension til folkepensionen vil blive rejst under en el

ler anden form af forskellige fag i förbindelse med förestående oyerens-

komstforhandlinger mellem arbejdsmarkedets partnere, og altså som en 

bestanddel af de kollektive overenskomster om lon- og arbejdsvilkår. Der 

er naeppe tvivl om, at den svenske ordning har vaeret baggrunden for 

disse krav. 

Medens den del af folkeforsikringsloven af 1933, der vedrorte inva

lide- og ålderspension således gentagne gange har vaeret aendret, er det 

samme ikke tilfaeldet med lovens afsnit om den offentlige sygeforsikring. 

Ved Socialreformen i 1933 skete der ikke vaesentlige aendringer i syge-

kassevaesenet, idet den dagaeldende sygekasselov blev indlemmet i det 

sanilede lovkompleks — Socialreformen —, og indtil den nu gennem-

forte reform er der ej heller siden sket aendringer af betydning. Dette kan 

ikke tages som udtryk for, at ordningen, som den var, blev anset for 

ideel, men det har vaeret vanskeligt med stykvise aendringer af betydning. 

I 1954 blev der nedsat en sygeforsikringskommission med den opgave at 

fremsaette forslag til en nyordning. Kommissionen fik en bred sammen-

saetning med representanter for sygekasser, laeger, kommuner og de for

skellige interesserede styrelser og organisationer samt for de politiske par

tier. Den fik ikke bestemte direktiver for sit arbejde, og har således vaeret 

frit stillet överfor, hvad den ville foreslå. Ganske vist blev sygekasse-

graensen og dagspengesp0rgsmålet specielt fremhaevet i kommissoriet, men 

kun som eksempler. Kommissionen ville således ikke have overskredet sin 

kompetence, hvis den f eks havde foreslået, at det offentlige skulle ovcr-

tage sygekassernes hidtidige opgaver. 

Forinden der redegores for kommissionens betaenkning for den heraf 

resulterede nyordning er det påkraevet at naevne nogle vaesentlige traek i 

den hidtidige sygeforsikringsordning. 

Den offentlige sygeforsikring har hidtil vaeret udovet gennem de stats-

anerkendte sygekasser for ubemidlede og fortsaettelsessygekasserna for de 

bemidlede. Som ubemidlede er ansat personer, hvis indtaegter ikke över

stiger gennemsnitsindtaegten for faglaerte arbejdere, den såkaldte sygekas-

segraense. Sygekassen har ydet direkte, fri laegehjaslp gennem sygekasse-
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laeger, hvilket begreb dog rent faktisk omfatter långt de fleste praktise-

rende laeger. Fortsaettelsessygekassen har ydet refusion til medlemmerne 

af et bestemt belob af laegeregningen fra hans frit valgte laege. Hertil må 

fejes, at der mellem laegernes og sygekassernes organisationer er overens-

komster om laegehjaelpens ydelse, herunder om betalingen herfor, medens 

sådanne overenskomster ikke foreligger for fortsaettelsessygekassernes ved-

kommende. 

Sygekasserne har haft flere ydelser end fortsaettelsessygekasserne, og sy-

gekassen får et betydeligt statstilskud. Et anden afgorende track i ord

ningen er de lave sygehustakster, der kommer hele befolkningen til gode, 

uden hensyn til om de er sygeforsikret eller er bemidlede eller ubemid-

lede. 

Der findes over 1 500 sygekasser, hvoraf mange er ganske små og alene 

daekker en lille kommunes område. Fortsaettelsessygekasserne daskker der-

imod normalt et helt amt. Sygekasserne er selvstyrende organer, der selv 

vaelger sin ledelse gennem de af medlemmerne valgte organer, såsom re-

praesentantskab og forretningsudvalg, og det offentlige har hidtil alene 

udovet et tilsyn gennem direktoratet for sygekassevaesenet. Dette folkeli-

ge selvstyre — sygekassedemokratiet — har dog vseret kritiseret ud fra det 

synspunkt, at meget få medlemmer faktisk moder op på sygekassernes 

generalforsamlinger. 

Et karakteristisk track ved den danske ordning er, at forsikringen hid

til har vaeret frivillig i den forstand, at ingen er forpligtet til at vsere ny-

dende medlem af sygeforsikringen. Herved adskiller den danske ordning 

sig iovrigt fra de fleste ordninger i Vesteuropa, hvor det er almindeligt, 

at sygeforsikringen er tvungen, i alt fald for arbejdere og funktionaerer. 

Blandt de principsporgsmål, der blev taget stilling til af kommissionen, 

skal först nasvnes om sygekasserne og fortsaettelsessygekasserne stadig skul

le vaere baerere af sygeforsikringssystemet, eller om staten eller kommu-

nerne burde overtage dette. Som bekendt har man i England afskaffet 

sygekasserne og ladet staten overtage hele sygeforsikringen og sygehus-

vasscnet gennem den nationale sundhedsordning, The National Health 

Service. I Norge og Sverige har man vel opretholdt sygekasserne, men 

kommunerne har en meget afgorende indflydelse, navnlig gennem va! g 

af kassernes bestyrelser. 

Kommissionen kunne ikke anbefale, at staten övertager sygeforsikrings

systemet og eventuelt i förbindelse hermed hele sundhedsvaesenet (således 

som det er sket i England, jfr föran). En sådan overtagelse ville betyde 

et afgorende brud med den hidtidige udvikling, hvorefter disse opgaver 

er blevet lost gennem lokale organer, sygekasser og kommuner og amts-

kommuner. Det var efter kommissionens opfattelse af stor praktisk vaerdi, 
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at hovedansvaret for den praktiske gennemforelse af disse foranstaltninger 

fortsat ligger hos organer, der har naer kontakt med befolkningen i de 

områder, i hvilke foranstaltningerne skal virke. 

Kommissionen har ligeledes overvejet, om kommunerne burde over-

tage sygekassernes hidtidige opgaver. Der var ikke stemning herfor i kom

missionen, ej heller fra lsegereprsesentanterne eller de kommunale re-

praesentanter. Det er anfört, at omfånget af den kommunale administra

tion har vaeret staerkt stigende gennem en läng årraekke, og at mange kom

muners administrationsapparat i forvejen er staerkt belastet. Henlaeggelsen 

af et så omfattende område som sygeforsikringen til kommunerne ville 

kunne spraenge de nuvaerende rammer. 

Med udgangspunkt i opretholdelsen af selvstyrede sygekasser og fort-

saettelsessygekasser tog kommissionen först stilling til, om medlemsskabet 

fortsat burde vaere frivilligt, eller om der burde indfores en tvungen ord

ning for hele befolkningen. At gore sygeforsikringen tvungen alene for 

eksempelvis arbejdere og funktionaerer, er der på förhand taget afstand 

fra. Fra laegeside har man vaeret meget interesseret i dette sporgsmål. Lae-

gerne mente, at en tvungen sygeforsikring ville medfore dybtgående aend-

ringer i de praktiserende lsegers stilling. Det er bl a anfört, at en tvungen 

eller automatisk ordning på läng sigt kunne fore til et ansaettelsesforhold 

for de praktiserende laeger, hvis hele befolkningen skulle have ret til di

rekte, fri lasgehjaelp. 

Det synspunkt er yderligere fremhaevet, at en tvungen forsikring for 

hele befolkningen kunne fore til, at laegerne ikke lasngere vil have over-

enskomster om ydelse af fri lasgehjaelp, og at man — som i Sverige og 

forskellige andre lande — må gå over til et refusionssystem, også for det 

nuvasrende sygekasseklientel. En sådan aendring i laegernes betalingsfor-

hold ville laegerne af sociale grunde ikke anbefale, uanset om ordningen 

måtte formodes at vaere okonomisk fördelaktig for disse. Laegerne tog der-

for afstand fra en tvungen eller automatisk ordning. 

Sygekasserne har ej heller anset det for nodvendigt at indfore en 

tvungen sygeforsikring, da sygeforsikringen på frivillig grundlag har vun-

det så stor tilslutning, som den har. 

Der var ikke fuld enighed i kommissionen om dette spergsmål, men 

flertallet gik ind for at opretholde frivillighedsprincippet. 

Et hovedsporgsmål har det vaeret, om sygeforsikringen fortsat skulle 

vaere forskellig ordnet for bemidlede og ubemidlede eller — som det of-

test er udtrykt — om »sygekassegraensen» burde opretholdes eller fjernes. 

På förhand var der en staerk kritik og irritation over sygekassegraensen, 

og forskellige af de politiske partier havde på förhand erklaeret sig for 

graensens fjernelse i lovgivningen. Ikke desto mindre endte droftelserne i 
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kommissionen med, at et overyejende flertal onskede sygekassegraensen 

bevaret i princippet og — som det skal naevnes allerede nu — ved de en-

delige forhandlinger i folketinget gik også de hidtidige modstandere ind 

for en bevarelse. Det er hele lsegeordningen i Danmark, der ligger bag 

ved onsket om fortsat at dele patienterne i 2 grupper. Laegerne onsker at 

bevare de bedrestillede som en slags privatpatienter, således at alene de 

jaevne indkomstgrupper sikres direkte, fri laegehjaelp i kraft af de over-

enskomster, der indgås mellem sygekasserne og laegerne. Sygekasserne har 

omvendt ikke vaeret interesseret i, at den fordel for de ubemidlede med-

lemmer, som disse overenskomster medforte, skulle opgives for at imede-

komme onsker fra visse grupper af de bemidlede. Kommissionen föreslog 

derfor graensen opretholdt, men standpunkterne var iovrigt i enkelthe-

derne indbyrdes staerkt afvigende. Laegerne onskede således »graensen» og 

dermed kredsen af de, der er berettiget til direkte, fri laegehjaelp, nedsat, 

men enighed herom kunne ikke opnås. 

Regeringsforslaget blev fremsat få måneder efter at kommissionen hav

de afgivet sin betaenkning og der havde således ikke vaeret levnet tid til 

en forudgående, almindelig debat i offentligheden eller i folketinget om 

principperne i en fremtidig ordning, hvilket i og for sig må beklages. 

Lovforslaget undergik vel vaesentlige aendringer under folketingsbehand-

lingen, men de indrommelser, der blev givet, kunne ikke skabe enighed, 

således at forslaget blev vedtaget imod oppositionens stemmer. Loven 

fremtraeder som en selvstaendig lov om den offentlige sygeforsikring og 

traeder i kraft den 1. april 1961. Den samling af de sociale tryghedslove, 

der fandt sted ved Socialreformen i 1933 er herved ophort, men krav 

om en samling af lovgivningen vil vel en skonne dag påny blive rejst. 

I det folgende skal der gives en kort oversigt over den nye sygeforsik-

ringsordning. 

Den offentlige sygeforsikring udoves af de statsanerkendte sygekasser, 

hvis medlemmer deles i 2 grupper, gruppe A, for medlemmer med ind-

taegt under en i loven naermere omtalt indtaegtsgraense, og gruppe B, for 

medlemmer med indtaegter over denne graense. Indtaegtsgrasnsen bliver 

fortsat gennemsnitsindtaegten for faglaerte arbejdere, men der er sket en 

vis familiepolitisk justering derved, at graensen nedsaettes med 10 % for 

ikke-forsorgere og hasves i forhold til medlemmets forsorgerpligter över

for bom. Formuebesiddelse har ikke laengere nogen betydning. Medlems-

skabet er frivillig — bortset fra dagpengeforsikringen for lonmodtagere 

— men erhver, der ikke er nydende medlem, skal vaere bidragydende med

lem og betale en årlig afgift på 24 kr til sygekasserne. Optagelse kan ske 

uden hensyn til helbred og ålder, og ydelserne er — bortset fra dagpenge 

— uden tidsbegraensning. Der må ikke findes mere end een kasse inden-
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for en kommunes område, og kommunalbestyrelsen vaelger 1/3 af med-

lemmerne af sygekassens bestyrelse, dog mindst 2. 

Nyordningen vil medfore, at en del mindre sygekasser, herunder en 

del fagkasser må nedlsegges, men der vil fortsat vaere et meget stort an

tal sygekasser, mindst 1 200; man har droftet, men ikke anbefalet, ind-

forelsen af centralsygekasser på linie med den svenske ordning. 

De 2 medlemsgrupper har faelles okonomi, men det forudsaettes, at A-

gruppen får direkte, fri laegehjaelp som hidtil for sygekassemedlemmer, og 

at B-gruppens medlemmer får refusion af en vis procent af udgiften til 

lasgehjaelp i henhold til regler, der fastsaettes i vedtaegteme. Som folge af 

denne forskel i lsegehjaelpen og under hensyn til, at der ikke ydes stats-

tilskud til B-gruppens laegeudgifter og ej heller noget fast tilskud pr med

lem til B-gruppen, vil kontingentet blive noget hejere for B-gruppen, end 

for A-gruppen. Men iovrigt skal A- og B-gruppen så vidt muligt have 

de samme ydelser, f eks med hensyn til sygehusbehandling, medicin, bar-

selshjaelp, hjemmesygepleje, begravelseshjaslp og dagpenge. Som det vil 

ses, har det vteret tilstraebt at ophaeve forskellen mellem bemidlede og 

ubemidlede udenfor området for laegehjaelp gennem den praktiserende 

laege. 

Et vigtigt — ja efter manges opfattelse den vigtigste — nydannelse er 

dagpengeordningen. Sygekassernes dagpengeordning har hidtil vaeret me

get lidet udbygget, idet de fleste medlemmer alene havde sikret sig det 

obligatoriske minimumsbelob, der var uden praktisk betydning. For nogle 

år siden indforte arbejdsmarkedets hovedorganisationer en overens-

komstmasssig sygelonsordning for sine medlemmer, og denne ordning af-

loses nu af en lovbestemt, obligatorisk dagpengeordning for alle lonmod-

tagere med undtagelse af de, der allerede i kraft af lovgivningen eller 

overenskomst har krav på lon under sygdom. 

Efter en indgående dreftelse har man opgivet at folge det svenske sy

stem med en hel raekke indtaegtsgrupper og tilsvarende dagpengesatser og 

har i stedet valgt at fastssette dagpengesatsen til 21 kr for forsorgere, 16 

kr for ikke-forsorgere over 18 år og 8 kr til ikke-forsorgere under 18 år. 

Dagpengene skal dog ikke kunne overstige 4 / 5 af den daglige arbejdsfor-

tjeneste og man mener — omend der er tvist herom — herigennem at for-

hindre, at dagpengene bliver for store i forhold til arbejdsindtasgten. For 

at gore ydelserne forholdsvis hoje og med det formål at undgå for vid-

loftige kontrolforanstaltninger er ventetiden for dagpengerettens indtrae-

den fastsat til 6 dage efter uarbejdsdygtighedens indtraeden, og dagpen

gene ydes ikke for laengere tid, end 26 uger indenfor 12 på hinanden fol-

gende måneder. Det er forudsat, at dagpenge normalt ydes, uden at der 

indkrasves en laegeerklaering om »uarbejdsdygtighed». Sådanne lasgeer-
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klaeringer er ofte uden större vaerdi og der vil blive spåret en del admi-

nistrationsudgifter herved. Finansieringen skal ske gennem et bidrag på 

3 ere pr arbejdstime fra arbejdsgiveren og 11/2 ore pr arbejdstime for 

lonmodtageren. Belobene indgår i et fond, hvorfra udgifterne afholdes og 

opkraeves af sygekasserne. Disse satser skal nodvendigvis kunne reguleres, 

men statskassen inddaekker et eventuelt underskud og forudsaettes iovrigt 

også at daekke ca 1/6 af udgifterne ved dagpengeordningen. 

For andre end lonmodtagere opretter sygekasserne en frivillig dag-

pengeforsikring, hvortil statskassen yder et tilskud på 1/4 af udgifterne. 

Dagpenge kan tegnes på belob fra 5 til 21 kr., for husmodre uden selv-

staendig erhverv kan dagpengene ikke overstige 8 kr. Ventetiden bliver 

ttmmelig läng, idet dagpengene först kan komme til udbetaling fra den 

13. sygedag at regne, men man regner med herigennem at begraense ud

gifterne og de indenfor denne personkreds så vanskeligt gennemforlige 

kontrolforanstaltninger. 

De hidtidige fortsaettelsessygekasser, der efter den almindelige opfat-

telse har virket tilfredsstillende, ophorer efter en overgangsperiode med 

at eksistere som et led i den offentlige sygeforsikring, idet de afloses af 

sygekassernes medlemsgruppe B. En vis indrammelse til disse kasser blev 

dog givet under folketingsforhandlingerne, idet det blev bestemt, at en 

sådan kasses medlemmer — hvis kassen fortsaetter sin virksomhed som pri

vat sygeforsikring — på visse vilkår fritages for at svare afgift om bi-

dragydende medlemmer af den offentlige sygeforsikring. Det står uafkla-

ret, i hvilket omfång disse kasser kan og vil fortsaette deres virksomhed i 

konkurrence med sygekasserne. Et andet punkt, der står uafklaret er, hvor-

ledes laegernes organisationer vil stille sig ved de fremtidige overenskomst-

forhandlinger. Fra laegeside fremkom det på et ret fremskredet tidspunkt 

af folketingsforhandlingerne ret voldsomme angreb på forslaget, som 

man fra laegeside fandt utilfredsstillende af mange grunde. Fra laegeside 

blev det anfört, at laegerne ikke fremtidigt vil indgå overenskomster med 

sygekasserne, og nogen tvungen voldgiftsordning eksisterer ikke. Tiden 

vil vise, hvorledes denne ikke uvaesentlige side af nyordningen vil udvikle 

sig. 

Den ny sygeforsikringsordning betegner ikke noget revolutionerende 

skridt; den bygger på det system med selvstyrende sygekasser, som gen

nem flere menneskealdre har eksisteret hos os. Mange vil finde, at ord

ningen ikke er tilstraekkelig radikal, og at der har vaeret taget for meget 

hensyn til sygekasserne og laegernes synspunkter på bekostning af de, der 

skal nyde godt af sygeforsikringen. Andre mener, at den eksisterende ord

ning kun havde traengt til en ansigtsloftning og stort set var tilfredsstil

lende. 
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Viktiga socialvårdsreformer förbereds 
i Danmark 

Vad Danmarks socialvårdslagar beträffar har det, påpekar socialminister J u 1 
B o m h o l t i ett pressuttalande — bortsett från barnavårdslagen och special-
vårdsområdena (mentalt sjuka, efterblivna, vanföra, blinda och hörselsvaga) — 
inte varit tal om större principiella ändringar. I och med lagen av 25 maj 1956 
skapades möjligheter för utvidgad rehabiliteringshjälp till det klientel som om
fattas av socialvårdslagen. 

En tendens har gjort sig gällande att skilja ut vissa fall till särbehandling, 
exempelvis tuberkulos- eller polioskadade, värnpliktiga och änkor som kan få 
en övergångshjälp. 

Vidare nämner minister Bomholt att sjukpensionen till långtidssjuka numera 
i likhet med invalidpensionen mäts ut efter vederbörandes inkomst- och förmö
genhetsförhållanden. 

Samtliga regler om barnavård upptas nu som ett avsnitt av socialvårdslagen, 
dvs allmän barntillsyn, förebyggande barnavård, fostran utanför hemmet, upp
byggnaden av barnavårdsnämnden samt de barnavårdande institutionerna. Bar
navården har därmed administrativt förenklats, i det att allt samlas i en instans 
inom varje kommun — i barnavårdsnämnden. Anslagen till barnavårdens insti
tutioner har ökats, vilket innebär ekonomisk trygghet och en starkt påkallad ök
ning av antalet av dessa institutioner, såsom spädbarnshem, barnträdgårdar, ef
termiddagshem, ungdomsklubbar m m. 

Domstolsprövning av barnavårdsnämndens beslut om barns placering utanför 
hemmet har vidare införts och därutöver har bl a stadgats att den folkvalda 
barnavårdsnämnden får använda rådgivande sakkunskap — medicinsk, psykolo
gisk, pedagogisk; i samband härmed har man upprättat speciella rådgivningskli
niker. 

Det är statens uppgift att dra försorg om specialvård, dvs uppfostran, under
håll, försörjning, vård och behandling av mentalt sjuka, efterblivna, epileptiker, 
vanföra, svårt olycksfallsskadade, talhämmade, blinda och hörselsvaga. 

I fråga om döva och hörselsvaga bemyndigas socialministern att fastställa 
mera detaljerade bestämmelser om vården. En avgörande nyhet är upprättan
det av vägledning för föräldrar till döva eller hörselsvaga barn i förskolåldern, 
vilket har visat sig vara av fundamental betydelse för barnens utveckling. Skol
gången har omorganiserats, så att barnen kan bevara kontakten med hemmet 
och i vissa fall bli kvar i detta. Hörselkonsulenter och anpassningen av hörsel-
svagskolornas elever till näringslivet har betytt mycket. 

Staten har åtagit sig kostnaden för undervisning av talhämmade, svårt ordblin
da och lässvaga även utom Statens Institut for Talelidende. 

För blinda och svagsynta är de bestämmelser i hög grad avgörande som tar 
sikte på försörjningsproblemet. Ett blindkonsulentsystem har etablerats i sam
arbete med Dansk Blindesamfund, och ett blindinstitut håller på att byggas. 

Antalet av dem som står under ansvar av vården om efterblivna är i stigande 
— det gäller nu ca 16 000 — och man har fått möjligheter att upprätta fler 
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barnträdgårdar och skolor för efterblivna barn jämte sysselsättningsformer för 
efterblivna. 

Återbetalningsskyldigheten kan tänkas bli begränsad till fall där en orättmätig 
fördel har eftersträvats samt till självförvållade nödlägen. Slutligen berör minis
ter Bomholt frågan om administrativ förenkling. Genom att slå ihop de olika 
hjälpformerna, kommunalhjälp, socialhjälp och specialhjälp, kunde en välbe
hövlig rationalisering äga rum. 

Socialpolitisk Förening och Advokatrådet har tillsatt en kommitté för preli
minär kartläggning av rådgivningsbehovet. Rådgivningskontoren i kommuner
na förväntas i framtiden fungera i närmare samarbete med de sociala nämn
derna. 

Förslag till en rationell familjepolitik som placerar mor och barn i centrum 
utarbetas f n av en kommitté. Man eftersträvar en enkel och klar ordning med 
fasta tilldelningar per barn i stället för — som nu — avdrag och bidrag som 
kommer genom mycket olika kanaler: i avdrag på skatterna, bostadsbidrag 
jämte de olika bidrag som ligger under socialministeriet. Även det alltmer ut
vidgade yrkesarbetet hos såväl man som hustru för med sig krav på en vidare 
familjepolitik. 

Brasilien har fått en grundläggande sociallag 
Den brasilianska sociallagstiftningen, som alltsedan Vargas' dagar haft ett 
mycket ambitiöst innehåll, har varit ganska svåröverskådlig och komplicerad i 
tillämpningen. Mot denna bakgrund igångsattes redan 1948 arbetet på att ska
pa en grundläggande sociallag, som skulle sammanfatta gällande bestämmel
ser och ge en bas för de olika statliga sociala institutionernas verksamhet. Den 
parlamentariska behandlingen av lagförslaget har på grund av politiska mot
sättningar dragit ut på tiden och inte förrän efter tolv år, den 26 augusti 1960, 
promulgerade president Kubitschek den nya sociallagen. Den 29 september träd
de de av arbetsministeriet utfärdade tillämpningsbestämmelserna i kraft. 

Lagen omfattar alla löntagare och företagare jämte av dem beroende per
soner. Även här bosatta utlänningar omfattas av lagen, medan statsanställda och 
militärer står utanför. Tills vidare berörs inte heller lantarbetare och hembiträ
den, men det förutses att det längre fram i tiden skall skapas möjligheter för 
att även dessa grupper skall kunna inkluderas. 

Staten och företagarna skall bära var sin hälft av kostnaderna. Företagar
nas andel har förutsetts komma att uppgå till 6—8 procent av utgående lön, 
vilken dock i inget fall kan beräknas högre än fem gånger den högsta minimi
lönen i landet, vilken för närvarande är 9 600 cruzeiros per månad. 

De bidrag som skall utgå kalkyleras på en särskild »bidragslön», vilken ut
gör medeltalet av månadslönerna under de 12 månader som närmast föregår 
understödets eller pensionens utbetalande. Denna »bidragslön» får inte vara 
lägre än minimilönen på bosättningsorten och inte högre än fem gånger den 
högsta minimilönen i landet. 

Vid sjukdom är arbetsgivaren skyldig att betala full lön under 15 dagar. 
Därefter utgår understöd med 70 procent av »bidragslönen» plus ytterligare 
en procent för varje år under vilket avgifter inbetalats. Maximalt bidragsbelopp 
är 90 procent. Sjukunderstöd kan utgå under två år. 
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Om den bidragsberättigade efter två år inte är arbetsför kan invalidpension 
utgå med 70 procent av bidragslönen plus tillägg enligt samma bestämmelser 
som gäller för sjukunderstöd. Maximalbeloppet är i detta fall 100 procent. 

Ålderspension utgår med samma belopp som invalidpension. Åldersgränsen 
är 65 för män och 60 för kvinnor. Tjänstepension kan utgå till personer över 
55 år, vilka för en tjänstgöringstid av 30 år erhåller 90 procent av bidrags
lönen och för 35 år 100 procent. Utöver här angivna förmåner förutser lagen 
moderskapshjälp, familjepension och särskilda bidrag vid familjeförsörjares död 
etc. Dessutom finns bestämmelser om läkarvård, hemhjälp och rehabilitering. 

Presskommentarerna kring den nya lagen har praktiskt taget uteslutande rört 
sig kring frågans politiska aspekter. De ekonomiska bördor, som reformen up
penbarligen lägger på den brasilianska ekonomin, har däremot förbigåtts, tydli
gen beroende på att lagens egentliga ekonomiska betydelse kan bedömas först 
sedan den varit i kraft en tid och det blivit klart att den verkligen kommer att 
uppfyllas enligt sin bokstav. Likaså är det helt naturligt att företagarna i en ut
vecklingsekonomi med kraftig inflation har att ta ställning till så många mera 
närliggande problem att det ställer sig nästan omöjligt att rikta blicken mot en 
oviss framtid och söka bedöma sociallagens ekonomiska verkningar i ett mark
nadsläge, som med all sannolikhet kommer att vara helt annorlunda än dagens. 

Jugoslaviens läkare får lön i form av andelar 
i sjukhusets inkomster 

Efter långt förberedelsearbete och omfattande diskussioner »hos allmänheten, 
inom fackföreningar och sjukvårdsanställdas organisationer ävensom inom rege
ringsorgan» har ett lagförslag angående omorganisation av sjukvårdsväsendet 
nu godkänts av jugoslaviska parlamentet. 

Allmänt sett är den nya lagen endast ett grundmönster, angivande de prin
ciper, på vilka sjukvårdsväsendets organisation i fortsättningen skall vila. I 
sammandrag sägs reformen innebära, att patienterna tillförsäkras ett större 
mått av inflytande på verksamheten inom sjukvården bl a genom införandet av 
ett nytt system för dess finansiering och organisation. Läkarna och den övriga 
sjukvårdspersonalen skall inte längre ha status av tjänstemän med fastställda 
löner. Deras inkomster skall i stället få formen av andelar i etablissemangets 
sammanlagda intäkter till följd av verksamheten. Meningen är, att fördelningen 
av inkomsterna i viss mån skall ske enligt ett slags ackordsystem. 

Patienterna kommer i fortsättningen att själva få välja den läkare och det 
sjukvårdsetablissemang som de föredra, och det betonas, att goda läkare och 
institutioner därigenom kommer att bli gynnade på mindre effektivas bekostnad. 
På mindre orter och på landsbygden är patienterna dock hänvisade till den 
ende läkaren, det enda sjukhuset i närheten, såvida de inte önskar företa en 
längre resa. 

En nyhet är vidare införandet av ett kollektivt system för förebyggande häl
sovård. Socialförsäkringsorgan, andra organisationer och företag skall teckna 
kontrakt med sjukvårdsinstitutionerna beträffande personalens sjukvård, och 
man kommer därvid att ha största intresse av effektiv hälsokontroll och före
byggande behandlingar. 
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Man skall ha möjlighet att själv fullt fri
villigt besluta om sin frihet. 

Nu för tiden befinner en flykting sig i ett 
slags ingen mans land om han eller hon för
lorar sitt medborgarskap. Han saknar »pap
per» och existerar sålunda inte. 
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Flyktingar skall upphöra 
att vara flyktingar 

Sociala och ekonomiska aspekter i omfångsrik rapport från FN:s 

flyktingseminarium i Sverige detta år 

AV FÖRSTE BYRÅSEKRETERARE INGA BÅÅTH 

Under tiden 27 april—7 maj 1960 anordnades på Kommunskolan i Sig

tuna ett internationellt seminarium angående sociala och ekonomiska syn

punkter på flyktingintegration. 

Seminariet anordnades av en särskild kommitté, organisationskommit

tén för flyktingseminariet, med landshövdingen i Stockholms län Erik 

Westerlind som ordförande. Kommittén bestod av representanter för be

rörda myndigheter och organisationer och fullgjorde sitt uppdrag i nära 

samarbete med avdelningen för tekniskt bistånd i Geneve och flykting

kommissarien. 

I seminariet deltog representanter för 14 länder, varav ett fåtal för 

utomeuropeiska länder och internationella organisationer. Observatörer 

från svenska myndigheter och organisationer hade tillfälle att höra före

läsningarna. 

Referat av dessa har sammanställts i en rapport från seminariet, vilken 

nu föreligger i bokform på engelska, som var seminariets språk. Byråsek-
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reterare I n g a B å å t h , avdelningen för flyktingärenden inom social

styrelsens socialvårdsbyrå, och sekreterare i organisationskommittén för se

minariet, ger här vissa avsnitt ur det svenska sammandraget av rapporten. 

REALISERBARA MÖJLIGHETER ATT INTEGRERA ALLA FLYKTINGAR! 

Av landshövding Erik Westerlind 

Ordförande i den svenska nationalkommittén för seminariet 

Seminariet öppnades av landshövding E r i k W e s t e r l i n d , som bl a 

anförde: 

• Den svenska regeringen har som ett bidrag till världsflyktingåret1 lå

tit anordna detta seminarium. Vi har ansett det värdefullt att represen

tanter för olika länder, verksamma inom flyktingarbete, bereds tillfälle att 

utbyta erfarenheter och dra lärdom av varandras framgångar och miss

lyckanden. Avsikten är att effektivisera arbetet och om möjligt finna nya 

utvägar för lösning av flyktingproblemen. Syftet med seminariet är sålun

da at t ge och att ta. De handikappade flyktingarnas förhållanden skall i 

främsta rummet diskuteras, således flyktingar med fysiska och sociala 

handikapp, åldringar, föräldralösa, över huvud taget svårplacerade per

soner. 

Vår förhoppning är att seminariedeltagarna genom att analysera de me

toder som tillämpas i Sverige samt genom att jämföra andra länders till

vägagångssätt skall nå fram till slutsatser, innehållande nya uppslag, nya 

metoder för det dagliga arbetet. Vidare hoppas jag att slutrapporten skall 

utvisa att realiserbara möjligheter föreligger för att integrera alla flyk

tingar. 

O m slutrapporten utvisar at t länder som tar emot flyktingar i det långa 

loppet inte lider ekonomiska förluster så har redan mycket vunnits. Ar

betsföra flyktingar innebär i själva verket efter en kort tid en ekonomisk 

fördel för värdlandet. Handikappade flyktingar kan rehabiliteras och där

efter utgör även de en del av bosättningslandets produktiva befolkning. 

1 På FN:s initiativ försökte man stegra världens uppmärksamhet på flyktingfrågan 
genom att göra tiden 1 juli 1959—1 juli 1960 till vad man kallat ett världsflyktingår. 
På det internationella planet kan man redan nu se att världsflyktingåret har blivit den 
största humanitära aktion som någonsin ägt rum. Omkring 80 stater har deltagit i 
flyktingåret, och man räknar med att de insamlade medlen tillsammans med statliga 
bidrag från hela världen skall uppgå till minst 56 miljoner dollar, dvs omkring 280 
miljoner kronor. 
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Vi får inte undervärdera de ekonomiska fördelarna av att ta emot 

flyktingar. Många av dem har fått hela sin utbildning och sin yrkeskun

nighet på ett annat lands bekostnad. De arbetar och betalar skatt och 

hjälper på så sätt till att finansiera inte bara de normala statliga utgifter

na utan även kostnaderna för mottagande av nya flyktingkontingenter, 

som kanske inte bara består av arbetsföra personer utan även av gamla, 

minderåriga och andra handikappade. 

Det är tungt att vara flykting, det är ännu tyngre att dessutom vara 

handikappad. Det är därför viktigt att vi ökar vår kunskap om hur vi 

skall kunna bistå dessa människor i deras svårigheter, när de skall inte

greras i ett främmande land. 

En annan viktig omständighet är att vi genom att ta emot flyktingar 

lättar bördorna för länder, som genom sitt geografiska läge tvingas att be

vilja ankommande flyktingar asyl. 

GRUNDLÄGGANDE VILLKOR 

Av dr A R Lindt 

Förenta Nationernas flyktingkommissarie, Geneve1 

Flyktingkommissarien dr A R L i n d t var närvarande under en del av 

seminarietiden och höll ett anförande med i huvudsak följande innehåll: 

• Inledningsvis ämnar jag ge en bild av flyktingsituationen i världen. 

Jag skall visa hur flyktingar lever och arbetar samt bevisa att många allt

jämt väntar på att integration i samhället skall bli verklighet för dem. 

I Europa kan man — jag skall inte börja med lägren — då man färdas 

i Tyskland eller Österrike plötsligt mitt på ett fält träffa på en flykting

familj, som bor i en järnvägsvagn. Familjeöverhuvudet har haft tbc, som 

frodas i lägren, och familjen har levt i läger. Han kan kanske få tillfälliga 

arbeten som grovarbetare. Han talar tyska med svårighet eftersom han le

ver isolerat. Om inte internationell hjälp ges har familjen ingen möjlighet 

att få en godtagbar bostad. 

Det finns fortfarande en 80 000—90 000 sådana flyktingar, som inte 

bor i läger men dock inte är bofasta. 

Dessa flyktingar har en annan syn på livet än lägerflyktingarna. De le-
1 Den 1 februari 1961 efterträdes dr Lindt på posten som FN:s flyktingkommissarie av 
Schweiz' nuvarande ständige FN-observatör, Felix Schnyder. Dr Lindt är fr o m års
skiftet schweizisk ambassadör i Washington. FN:s generalförsamling godkände med 
acklamation en resolution som uttrycker FN:s tack till dr Lindt för hans stora insatser 
i FN:s flyktingarbete. 
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ver i kontakt med verkligheten och riskerar inte att förlora sin initiativ

kraft på samma sätt som flyktingar i läger. Då I R O 1951 slutade sitt ar

bete ansågs alla inte nationella flyktingar som vistades i läger vara s k 

hard core cases. Då var de 120 000, i dag återstår 22 000 i läger. 

Frivilliga och statliga organisationer fortsatte emellertid att arbeta i 

förhoppning om att dessa flyktingar till slut skulle kunna lämna lägren 

och bli nyttiga medborgare. 

Ännu finns det kvar läger och de präglas av sysslolöshet och missnöje. 

Barnen är emellertid lägrens ljuspunkter. De syns kunna genomleva de 

mest egendomliga förhållanden nästan helt oskadda. De barn som idag 

leker bland de förfallna barackerna är alla födda i läger och för deras 

skull måste lägren försvinna. Jag hoppas att tack vare världsflyktingåret 

de sista flyktingarna under mitt manda t skall kunna flytta från lägren 

under 1961. 

I Nordafrika — i Tunisien och Marocko — bor flyktingar både på 

skogklädda höjder, som ar bittert kalla om vintern, och i den marockans

ka öknen. Flyktingarna från Algeriet bor inte i läger. En del av dem bor 

i egna tält, vilket inte torde vara någon vedermöda för folk som i gene

rationer bott i tält. Andra åter bor i lerhyddor som är svala om somma

ren och, om de helt täcks med vassrör, ger skydd under vintern. Dessa 

människor — av vilka 50 procent är barn — är för sitt uppehälle helt be

roende av internationell hjälp. Röda kors-föreningarnas förbund i Geneve 

och mitt, sekretariat har ansvaret för att förse dem med mat och kläder. 

Dessa flyktingar kan hållas vid liv om det internationella biståndet ökas. 

Längre österut finns en miljon flyktingar från Palestina. Sedan 12 år 

bor de i läger som varit tältstäder och nu blivit samhällen, bestående av 

tegelhus. 

I Pakistan och Indien finns miljoner flyktingar som alltjämt är medel

lösa och utan bostäder. I Fjärran östern finns flyktingar från länder som 

delats. I Hongkong och Macao lever hundratusentals kinesiska flyktingar. 

Inom Hongkongs begränsade utrymme bor flyktingar under fruktansvär

da förhållanden på hustaken eller på gatan. De försöker förtjäna sitt 

uppehälle i en stad som inte kan ge dem ekonomisk hjälp. Slutligen exis

terar i Kina ett antal vitryska flyktingar, som med sina barn hoppas få 

börja på nytt i ett annat land. 

För at t återvända till Europa så finns det 12 miljoner flyktingar i 

Tyskland. Många av dem har bidragit till landets ekonomiska återupp

byggnad. Nya flyktingar strömmar alltjämt in i landet. 

Alla flyktingar har en sak gemensam, de väntar på att bli integrerade. 

Alla som sysslar med flyktingproblem måste ha ett gemensamt mål : att 

hjälpa dem så at t de upphör att vara flyktingar. 
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Uppskattningsvis finns det 40 å 50 miljoner oplacerade flyktingar i 

världen. De indelas i två kategorier, de som praktiskt taget genast vid 

ankomsten till asyllandet erhåller medborgarskap därstädes samt återsto

den — den mindre delen — som saknar det skydd ett medborgarskap 

ger. 

För de flesta av oss är det svårt att fatta innebörden av att vara stats

lös. Jag förstod det till fullo då jag en dag i Australien träffade en ung

erska, som hade arbete och sociala förmåner men dock fann fem års vän

tetid lång. Hon förklarade att andra immigranter, såsom tyskar, holländare 

och schweizare, kunde vända sig till sitt lands konsul om de råkade i svå

righeter. Hon däremot skulle vara fullkomligt hjälplös. 

Under 1800-talet förekom omfattande flyktingströmmar i Europa. En 

flykting behövde emellertid inget pass och behövde inte registrera sig hos 

myndigheterna när han illegalt överskred ett lands gränser. Han kunde 

kanske sändas hem ig en, men det var som regel inte möjligt att skilja mel

lan en flykting och en utlänning. 

Nu för tiden befinner en flykting sig i ett slags ingen mans land om han 

förlorar sitt medborgarskap eller inte vill använda sig av det skydd asyl

landets regering kan erbjuda. Han saknar »papper» och existerar sålun

da inte. De psykologiska effekterna härav är troligen mera eller i varje 

fall minst lika skadliga för flyktingen som det materiella nödläget. 

Vid slutet av första världskriget stod Nationernas förbund inför pro

blemet med de hundratusentals flyktingar, som inte kunde emigrera. De 

saknade nämligen pass, som då blivit en nödvändighet. Nansenorganisa-

tionen — som visserligen endast var ansvarig för en viss grupp flyktingar 

— tillkom och Fridtjof Nansen hade den geniala idén att utfärda ett icke 

nationellt pass, Nansenpasset. 

Det dröjde emellertid innan man insåg, att flyktingproblemet inte var 

av tillfällig natur. 

Efter andra världskriget tillkom UNRRA, som i Europa hade att sör

ja för miljoner DP:s och hemlösa. UNRRA meddelade vård och under

stöd samt bistod personer som inte blivit repatrierade. När det återstod en 

miljon DP:s skapades IRO, som hade att svara för repatriering, emigra

tion, vård och understöd samt rättsligt skydd. Då IRO:s verk var avslu

tat återstod i varje fall frågan om flyktingarnas juridiska rättigheter. 

Över hela världen fanns det flyktingar, som ännu inte naturaliserats 

och som var i behov av en organisation i stånd att föra deras talan. 

UNHCR skapades med flyktingkommissarien som chef. Flyktingkom

missarien saknar en stats auktoritet. Han har endast att förlita sig på FN:s 

477 



moraliska stöd och på att regeringarna är beredda att erkänna dess aukto

ritet. 

Flyktingkommissariens mandat begränsas uteslutande genom definitio

nen av begreppet flykting. Detta innebär sålunda att en flykting, som 

förvärvat nytt medborgarskap, inte längre står under hans beskydd. Det 

innebär emellertid även att flykting, som inte kan påräkna skydd av sitt 

hemland, tekniskt sett dock inte förlorat sitt medborgarskap och sålunda 

inte står under flyktingkommissariens mandat. 

Flyktingkommissariens beskydd innebär bl a att flykting skall beredas 

möjlighet att själv fullt frivilligt besluta angående sin framtid. Flykting

kommissarien har att t ex främja frivillig repatriering. Flyktingen skall 

själv besluta att återvända till sitt hemland. Flyktingkommissarien skall 

bistå vid repatrieringen sedan han övertygat sig om att flyktingen vid 

fattande av beslutet inte utsatts för otillbörlig påverkan. 

Flyktingkommissarien främjar även integration i det primära asyllan

det och emigration. Förstnämnda del av verksamheten äger rum i nära 

samarbete med ICEM. 

Vissa länder måste på grund av sitt geografiska läge ta emot flyktingar, 

både arbetsföra och handikappade. Dessa staters ekonomi belastas sålun

da genom en anhopning av flyktingar. Länder med ett annat läge avgör 

själva om de vill ta emot flyktingar och vilka kategorier, som skall till

låtas bosätta sig i landet. Alla stater måste bli medvetna om att ansvaret 

lör flyktingarna bör fördelas lika. 

Under världsflyktingåret har tendens till ökad ansvarskänsla gjort sig 

märkbar. Sålunda har Kanada för första gången officiellt mottagit tbc-

sjuka flyktingar medan Australien och Nya Zeeland mottagit ett antal 

handikappade flyktingar. I USA torde en lag komma att antas, varigenom 

inresa kan beviljas flyktingar med 25 procent av det antal andra stater mot

tar under en viss period. Lagen föreskriver ingenting beträffande flykting

arnas hälsotillstånd. En liberalisering av immigrationsbestämmelserna sy

nes således vara på väg, varvid den enskilde individens behov av hjälp 

tillmäts stor betydelse. Denna utveckling är till stor del beroende av det 

exempel de skandinaviska länderna gett. Sverige har utvecklat ett helt 

nytt system, där individens handikapp spelar mindre roll än hans inställ

ning till det land, som vill ta emot honom. Sverige har tagit fler handi

kappade flyktingar än något annat land. Under den ungerska krisen var 

det dramatiskt att se hur en svensk uttagningskommission vägrade att be

fatta sig med annat än tbc-sjuka. De norska och danska uttagningskom-

mittéerna handlade på samma sätt. 

Det är av stor vikt, att bosättningsländerna inser skillnaden mellan en 

flykting och en vanlig immigrant. Ehuru en person av ekonomiska skäl 
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kan anse sig nödsakad att emigrera föreligger inget tvång och han behål

ler sitt medborgarskap. Hans samband med fäderneslandet och familjen 

består. Han kan vända tillbaka och återknyta kontakterna i hemlandet. 

Under min första tid som flyktingkommissarie träffade jag i ett emi

grationsläger en familj som just fått avslag på sin immigrationsansökan. 

De måste återvända till sitt läger och vänta. De andra flyktingarna i emi

grationslägret jublade över att ha fått bifall. För en vanlig emigrant in

nebär ett avslag en besvikelse. För en flykting är det en tragedi. 

1951 års konvention angående flyktingar innebär ett stort framsteg be

träffande flyktingars rättsliga ställning. Konventionen avser flyktingar i 

allmänhet. Deras rättigheter fastställs ävensom deras skyldigheter. Före

skriften att de händelser, som förorsakade flykten, skall ha ägt rum före 

1951 begränsar möjligheterna att erkännas som flykting på ett orealis

tiskt sätt. Synnerligen viktigt är att var och en som flyr undan förföljelse 

vid överskridandet av gränsen tillerkänts rätten av en saklig prövning, 

huruvida han skall erkännas som flykting eller inte. Asylrätt föreligger 

inte i och för sig, men varje flykting har rätt att anhålla därom. Det är 

numera ovanligt att flyktingar utan vidare återsänds till sitt hemland. 

Kommissionen för de mänskliga rättigheterna antog vid sin senaste ses

sion i Geneve en resolution om obligatorisk asylrätt. För den händelse 

generalförsamlingen godkänner densamma innebär detta ett avsevärt fram

steg. 

Jag anser att det viktigaste för en flyktings anpassning i samhället är 

rätten att arbeta. Konventionen tillförsäkrar honom denna rätt på sam

ma villkor som landets egna invånare. Ett fåtal länder har emellertid re

serverat sig på denna punkt. För de intellektuellas del är skillnaden emel

lertid alltjämt stor. Utländska betyg och diplom godtas som regel inte. 

Undantag görs emellertid för närvarande för t ex ingenjörer. Ofta hän

der det att t ex en professor eller en skicklig kirurg arbetar i underordnad 

ställning på ett sjukhus. Konventionen understryker att flyktingar skall 

behandlas på samma sätt som landets egna medborgare i fråga om reli

gionsfrihet, rätten till skolgång, skatter, arbetsskyddslagstiftning och social 

trygghet, varmed avses olycksfall i arbete, yrkessjukdomar, moderskaps-

skydd m m, dvs hela det område som täcks av respektive lands sociala 

lagstiftning. Konventionens syfte är att skydda flyktingar mot diskrimi

nering och landets medborgare mot illojal konkurrens. 

Vidare föreligger en ovillkorlig rätt för flyktingar att erhålla en legi

timation, som berättigar dem att lämna landet i fråga och att återvän

da dit. 

Konventionen har hittills ratificerats av 24 stater — Greklands och Ju

goslaviens ratificering har skett som ett bidrag till världsflyktingåret. 
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Verksamheten för flyktingarnas rättsliga skydd är minst känd, troligen 

emedan den synes så självklar. Den har inte samma propagandavärde 

som aktioner för emigration eller yrkesutbildning. Den är emellertid grun

den för hela flyktingverksamheten. Jag anser t o m att utan detta skydd 

blir andra åtgärder ofullständiga. 

En flykting får inte placeras i särklass. Han måste bli en vanlig män

niska, som umgås med sina grannar och vars barn leker med andra barn. 

Han måste upphöra att vara en flykting. 

FLYKTINGSITUATIONEN I EUROPA 

Av Warren A Pinegar, 

biträdande direktör hos flyktingkommissarien 

Flyktingfrågans läge i Europa belystes av biträdande direktören hos flyk

tingkommissarien W A P i n e g a r , som bl a lämnade följande upp

gifter beträffande flyktingarnas antal och aktuella projekt för deras fram

tid: 

• Då IRO i början av 1952 upphörde fanns i Europa mer än 1,2 miljo

ner flyktingar, varav 120 000 bodde i läger. Dessa stod under flykting

kommissariens beskydd. Den 1 januari 1955 återstod en miljon, varav 

75 000 i läger. Den 1 januari 1960 står ca 980 000 flyktingar under flyk

tingkommissariens beskydd. Endast 20 600 lever i läger i Österrike, Tysk 

land, Grekland och Italien. 

Huvudparten av det internationella arbetet att integrera flyktingar lo

kalt har koncentrerats till Österrike, Tyskland, Grekland och Italien. Pro

blemen är mest brännande i dessa länder, dels på grund av anhopningen 

av flyktingar där och dels genom det ekonomiska läget. Detta minskar 

emellertid inte betydelsen av andra europeiska länders åtgärder beträf

fande överföring och rehabilitering av flyktingar. 

Under tiden 1 januari 1955—1 januari 1960 ägde betydelsefulla flyk

tingförflyttningar rum i de primära asylländerna, nämligen Österrike, 

Tyskland, Grekland och Italien ävensom i Frankrike. Utöver den stora 

ungerska flyktingströmmen 1956 har andra talrika grupper tillkommit. 

Antalet flyktingar i dessa fem länder har därför endast minskat från 

675 000 till 594 000. Flyktingarnas fördelning är följande. 
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Nyanlända 355 000 (varav 100 000 »sur place» och 180 000 
nya ungrare) 

Repatrierade 17 500 (varav 9 500 nya ungrare) 
Naturaliserade 170 000 
Emigrerade till utomeuropeiska länder 265 000 (varav 107 000 nya ungrare) 

Av de 355 000 nytillkomna flyktingarna bodde 100 000 tidigare utanför 

hemlandet men blev på grund av händelser därstädes tillerkända flyk

tingstatus. 

Av de i januari 1960 i Europa existerande flyktingarna är många redan 

inplacerade i resp värdland. 

De stora flyktingströmmarnas tid kan antas vara förbi, om intet oförut

sett inträffar. Som jag redan påpekat måste i fortsättningen vars och ens 

individuella hjälpbehov utredas och planer för lösning av problemen grun

das på den enskilde individens eller familjens möjligheter. För att uppnå 

detta måste en noggrann genomgång göras av samtliga fall vare sig re-

patriering, emigration eller integration blir den slutliga lösningen. Detta 

har redan skett beträffande lägerflyktingarna. De som lever utanför läger 

genomgås för närvarande, och vederbörande försöker anskaffa erforderliga 

medel för fallets slutliga lösning från flyktingkommissarien, USEP, ICEM 

eller frivilliga organisationer. 

Huvudformer för biståndet är: 

1) H j ä l p t i l l r e p a t r i e r i n g . I samarbete med frivilliga orga

nisationer skapas nödiga kontakter med vederbörande myndigheter. Flyk

tingkommissarien kan understundom bestrida erforderliga kostnader för 

repatriering. 

2) F r ä m j a n d e a v e m i g r a t i o n . Möjligheterna härtill under

söks för flykting, som inte önskar stanna i det primära asyllandet. För att 

underlätta arbetet för olika uttagningskommissioner ställer ICEM läkare 

och annan kvalificerad personal till förfogande. Under de sistförflutna 

månaderna har en viss lättnad beträffande emigrationsvillkoren gjort sig 

märkbar. 

3) B i s t å n d v i d b o s ä t t n i n g . Denna hjälp avser anskaffande 

av bostad, hyresgaranti, mindre lån m m. Flyktingen måste nämligen i 

samband med bosättningen vara i stånd att sörja för sig själv. För den 

händelse inkomsterna inte förslår härtill förekommer det att den lokala 

socialvården kontaktas. 

4) B o s t a d s a n s k a f f n i n g . Genom samarbete med vederböran

de regering och enskilda byggnadsföretag planeras normala bostäder för 

enskilda flyktingar och deras familjer inom lämpliga områden. 
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5) B o s t a d s a n s k a f f n i n g i s a m b a n d m e d a r b e t e . Detta 

bistånd kan ske i den form att arbete och bostad anskaffas i tättbebyggda 

områden. 

6) R e h a b i l i t e r i n g . För flyktingar som är i behov av det kan 

arbete beredas i skyddad verksamhet, varvid tillfälliga eller permanenta 

bostäder anordnas. Nya möjligheter för medicinsk rehabilitering och åt

gärder för intellektuella flyktingar m fl undersöks på grund av resultat, 

som uppnåtts i Tyskland. 

7) U t b i l d n i n g . Bistånd av detta slag kan i berättigade fall ges i 

form av yrkesutbildning eller studier av olika slag. 

8) S l u t g i l t i g p l a c e r i n g a v i c k e r e h a b i l i t e r b a r a 

f a l l . Exempel på detta slag av hjälp är placering i lokala vårdhem, över

förande till lämplig institution i annat land eller placering med löfte om 

vissa årliga bidrag. 

9) F j ä r r a n ö s t e r n - p r o j e k t e t . Flyktingar av europeiskt ur

sprung bereds vård på institutioner i Europa eller Australien. De som 

kan arbeta placeras företrädesvis i jordbruksdistrikt i Latinamerika. 

Flyktingkommissariens huvudsakliga arbetsuppgifter är_ att utarbeta 

projekt och samordna hjälpverksamheten. För detta ändamål har avdel

ningskontor upprättats i ett flertal länder, varjämte systematiskt samar

bete äger rum med FN, olika expertorganisationer samt frivilliga organi

sationer. 

Flyktingarbetet är i grunden en krävande och ansvarsfull humanitär 

gärning. Först då alla flyktingar åter har ett normalt liv kan arbetet sä

gas vara slutfört. 

Byråchefen B S t r a n g e i statens utlänningskommission redogjorde 

för den svenska utlänningslagstiftningen, varvid han även berörde frågan 

angående förvärvande av svenskt medborgarskap. 

DE SJUKAS PROBLEM 

En medicinsk och social utredning om tbc-sjuka flyktingar 

Av dr Torsten Bruce vid Söderby sanatorium 

Sedan sålunda den aktuella situationen beträffande flyktingarna behand

lats belystes de olika faserna av integrationen med början vid uttagning 

av flyktingar i läger på kontinenten. 
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Ett viktigt avsnitt av problemen utgjorde föredragen angående de sjuka 

flyktingarnas behandling, varvid medicinsk vård och rehabilitering be

handlades. Dessutom lämnades en redogörelse beträffande en medicinsk 

och social utredning av till Sverige överförda flyktingar med lung-tbc. 

Dr T B r u c e vid Söderby sanatorium har verkställt en utredning, varur 

nedanstående är hämtat: 

• Under senare hälften av 1940-talet och hela 1950-talet minskade tu

berkulosen i Sverige. De härigenom lediga sanatorieplatserna kunde bl a 

utnyttjas för flyktingar. Under tiden 1950—1956 överfördes därför när

mare 600 tbc-sjuka flyktingar till Sverige, huvudsakligen från läger i Eu

ropa. År 1956 var mer än 200 av dem tbc-sjuka ungrare. Under 1950-

talet har Sverige mottagit 1 011 tbc-patienter för vård, varjämte 935 an

höriga till dem även mottagits i landet. 

Undersökningen avser enbart flyktingar med lung-tbc överförda till 

Sverige 1950—1956 samt ett fåtal 1957 och omfattar totalt 557 personer 

— 428 män och 129 kvinnor. 

Sjukdomens svårighetsgrad avspeglas i vårdtidens längd på svenska 

sjukhus. 33 patienter, hos vilka sjukdomen var lindrig eller icke aktiv 

eller också visade att misstanken om tbc var ogrundad, utskrevs från sa

natorium inom två månader. Nära en tredjedel vårdades mellan sex må

nader och ett år. Vårdtiden uppgick till över ett år för mer än 20 procent, 

för 49 patienter var den över två år och i nio fall varade den i mer än 

fyra år. 

Flyktingarna vårdades i genomsnitt längre tid än svenskar, beroende på 

svårigheten särskilt för ensamstående patienter att lösa problemen angå

ende arbete och bostad. 

Vid en smittsam kronisk sjukdom som tbc är en längre vårdtid att 

föredra. Patienter avbryter alltför ofta vården under uppgift att de kan 

vila lika bra hemma. Korta vårdtider ökar risken för recidiv. 

Av de ca 1 000 patienter, som kom till Sverige under 1950-talet, var 

endast 32 kvar på sanatorium den 1 januari 1960. Av dessa hade 26 an

länt 1958 eller 1959. De övriga sex ingår i undersökningen. Fem patien

ter har vårdats sedan 1955 eller 1956 och en sedan 1950. 

Givetvis förekom komplikationer. Patienter blev sämre och vårdtiden 

förlängdes. Återintagning inom tre månader inkluderas i den första vård

perioden, eftersom medicinalstyrelsen svarat för dessa vårdkostnader. An

talet fall i behov av återintagning är lågt jämfört med svenskar, där dylik 

återintagning ofta sker i 50 procent av fallen. Den ovannämnda längre 

vårdtiden för flyktingar bör ha bidragit till att minska antalet återfall. I 
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75 procent av recidivfallen var vårdtidens längd högst ett år och i ett 
antal andra fall flera år. 

I 14 fall ledde sjukdomen till döden. Ytterligare sex dödsfall förekom. 

I syfte att få en uppfattning om hur de i Sverige kvarvarande flyktingar

na återanpassat sig till arbetslivet m m utsändes frågeformulär. Ofta har 

betydelsefulla upplysningar erhållits från sjukhus och dispensärer. För att 

fylla ut luckorna har som påpekats formulär utsänts. Dessa har som regel 

besvarats snabbt och innehållit värdefulla upplysningar. Många har även 

uttryckt tacksamhet. Ändamålet med frågorna har varit att klarlägga pa

tienternas hälsotillstånd efter utskrivningen, när och inom vilket yrke de 

började arbeta samt om de varit arbetsföra utan avbrott. Med hänsyn till 

materialets omfattning har slutgranskningen inte begränsats till en kort 

tid. De flesta formulären utsändes på våren 1959 och avslutades samma 

höst, då flyktingarna varit i Sverige i längst nio och lägst tre år. 

Enligt utredningen har utöver dödsfallen antalet minskat genom att 53 

personer lämnat landet. Sju personer avreste omedelbart eller snart efter 

sanatorievistelsen. Resten stannade längre eller kortare tid i Sverige och 

skaffade sig arbete. En del immigrationsländer fordrar nämligen en längre 

period, under vilken vederbörande varit frisk och arbetsför, innan inre-

sevisum beviljas. USA synes ha varit de flestas mål. Inresevisum har be

viljats till Australien, Sydafrika och Israel. Ett fåtal for till Tyskland 

eller Italien och några återvände till sitt hemland, t ex Bulgarien, Jugo

slavien, Ungern och Sovjet. 

Flyktingarna har ofta varit yrkesmän inom områden där brist rått i 

Sverige. I sådana fall har återgång till arbetet inte erbjudit några problem. 

Svårigheter har emellertid yppat sig på grund av att arbetsbetingelserna 

är olika i Sverige och i hemlandet. Ofta har sjukdomen förhindrat en 

flykting att återgå till tyngre arbete. I så fall har omskolning måst anlitas. 

Ett 100-tal synes ha blivit omskolade; alla har emellertid inte besvarat 

enkäten, trots att de av allt att döma blivit omskolade. Vanligast är om

skolning för mekaniska yrken, t ex vid tekniska institut och verkstadssko

lor. Kortare kurser för bilelektriker och finmekaniker har även förekom

mit. Många har begagnat konvalescentperioden för att orientera sig om 

Sverige vid folkhögskolor. 

Det framgår att ett stort antal flyktingar började arbeta inom ett halvt 

år och att ungefär hälften av hela antalet arbetsplacerades inom ett år 

efter ankomsten till Sverige. För många tog det längre tid. Ju lindrigare 

tbc, dess snabbare återgång i arbete. Arbetsoförmågan står således i direkt 

relation till sjukdomens svårighetsgrad. I vissa fall kan den sjuke aldrig 

bli arbetsför. 
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Vid slutgranskningen 1959 redovisades 484 personer. Till följd av arbets

oförmåga på grund av lung-tbc var 38 alltjämt arbetsodugliga. De repre

senterade bl a svårt sjuka personer och personer, där tbc recidiverat. Vi

dare upptas 13, som hade annan sjukdom än tbc, t ex reumatism, svag 

rygg eller ålderdom. Huvudsakligen var det emellertid fråga om mentala 

rubbningar. Tillhopa var sålunda 51 personer eller 10 procent arbets-

oförmögna av de slutgranskade. 

Majoriteten eller 369 personer var arbetsföra. Till denna grupp har 

förts 48 kvinnor, som uteslutande ägnar sig åt hemsysslor. 

Denna undersökning omfattar 557 flyktingar med tbc. De flesta är ung

rare och jugoslaver. Om dessa fall uppdelas enligt en amerikansk metod 

hade 107 lindrig tbc, 301 hade icke svårartad och 101 hade svårartad 

tbc. Sjukhusvistelsen var för 238 patienter kortare tid än sex månader, 

173 vårdades från sex månader till ett år, 97 mellan ett och två år samt 

49 längre än två år. Aktiva behandlingsåtgärder och kirurgiska ingrepp 

förekom i stor utsträckning och hade i många fall ägt rum före ankoms

ten till Sverige. Sammanlagt 162 personer underkastades större operatio

ner. Vårdens längd och behandlingens art visar, att sjukdomen för många 

hade allvarlig innebörd. 

Enligt utredningen har 20 patienter avlidit, varav 14 i tbc, och 53 läm

nat landet. Av återstoden är 132 bosatta på landsbygden och 352 i stä

der. Sjukskrivna var tillhopa 51, i 38 fall på grund av tbc. Förvärvsarbe

tande var 369 personer, sysselsatta inom olika arbetsområden. De som 

blivit arbetsföra men inte självförsörjande genomgick i stor utsträckning 

yrkesutbildning. 

Undersökningen visar goda resultat både av den medicinska behand

lingen och inpassningen i samhället. Två viktiga orsaker därtill är vård

tidens längd och behandlingen under konvalescentperioden. Yrkesutbild

ning eller arbetsträning eller båda i förening har givit uppmuntrande re

sultat, trots att förutsättningarna många gånger varit nedslående. 

HUR FÅ BOSTAD ? 

Av ambassadör Agda Rossel, 

permanent sändebud vid FN i New York 

Socialhjälpsproblemen behandlades ingående, varjämte ambassadör A g-

d a R o s s e l lämnade en redogörelse för bostadsproblemen: 
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• Flyktingkommissarien lämnar inga bidrag till bostäder åt flyktingar i 

Sverige. Bostadsproblemet för flyktingar bör sålunda ses mot bakgrunden 

av å ena sidan relativt sett större efterfrågan än tillgång på bostäder och 

å andra sidan de ansträngningar som görs lokalt för att skapa tillräcklig 

tillgång på bostäder. Däri ingår i första hand ansträngningar att und

vika att flyktingar bosätter sig i de tre största städerna, Stockholm, Göte

borg och Malmö, där bostadsbristen i allmänhet är störst. Å andra sidan 

tas vederbörlig hänsyn till att många flyktingar särskilt kommer från stora 

städer eller stora industricentra. Vidare handhar arbetsmarknadsstyrel

sen sin uppgift att skaffa flyktingarna arbete i intimt samarbete med de 

lokala länsarbetsnämnderna. Det är i själva verket regel att en av tjänste

männen inom varje länsarbetsnämnd ansvarar för bistånd åt flyktingar. 

Där så erfordras skaffas bostad på pensionat, varvid kostnaderna erläggs 

av nämnden. Då det gäller ett större antal flyktingar skaffar man sär

skilda tillfälliga bostadsutrymmen. Så är f n fallet i städerna Landskrona 

och Halmstad samt i Botkyrka kommun. I allmänhet försöker man skaffa 

bostäder genom arbetsgivarna. Anställning erbjuds som tidigare nämnts 

med i princip samma rättigheter som svenska arbetare åtnjuter. Om fa

miljeförsörjaren i en flyktingfamilj inte kan erhålla bostad åt sin familj 

omedelbart då han börjar ett arbete, har länsarbetsnämnden möjlighet 

att bistå familjen — förutsatt arbetsmarknadsstyrelsens godkännande och 

att hjälpen avser en kortare tid. Familjeförsörjaren förutsätts bidra med 

ett rimligt belopp. 

Ibland har man använt en särskild metod för att skaffa bostad åt flyk

tingar, bl a vid fysisk arbetsoförmåga, arbetslöshet eller svårigheter att 

skaffa lämplig bostad, t ex när familjeförsörjaren lämnat en anställning, 

där bostaden ställts till förfogande av arbetsgivaren. Socialstyrelsen, som 

är den centrala myndigheten i sådana fall, anskaffar när så prövas skäligt 

bostad i kooperativa bostadsföreningar och liknande. Det innebär att so

cialstyrelsen lämnar lån till flyktingen för att denne skall kunna betala 

ett belopp, som motsvarar en viss del av lägenhetens värde (insats). 

Detta sätt att skaffa bostad har kommit till användning i ett tjugotal fall, 

då det antingen ansetts möjligt för flyktingen att återbetala beloppet eller 

i särskilt ömmande fall. 
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INTEGRATIONENS EKONOMISKA OCH SOCIALA EFFEKT 

Av generaldirektör Bertil Olsson, 

chef för svenska arbetsmarknadsstyrelsen 

Den arbetsmarknadsmässiga sidan av problemen diskuterades detaljerat 

efter ett föredrag om flyktingarnas yrkesutbildning och anställning, varpå 

generaldirektör B e r t i l O l s s o n i arbetsmarknadsstyrelsen belyste 

problemet rörande den ekonomiska och sociala betydelsen av flyktingarnas 

integrering på följande sätt: 

• Den effekt på det ekonomiska och sociala livet i ett land som ett mot

tagande av flyktingar har skiljer sig i princip inte från den effekt som 

åstadkommes genom vanlig immigration. I stort sett kan sägas att ett 

land som lämnar ifrån sig arbetskraft förlorar en väsentlig del av den 

grundläggande faktorn för ekonomiskt och socialt framåtskridande — 

arbetskraften — och det land som tar emot arbetskraft vinner lika myc

ket, förutsatt i båda fallen att man kan sysselsätta arbetskraften i produk

tivt arbete. Teorin om migrationens fördelar respektive nackdelar kan 

alltså i stort sett tillämpas även på flyktingarna. Detta betyder emellertid 

inte, att migrationen alltid måste ha nackdelar för någon part. Interna

tionell rörlighet av arbetskraft — till vilken flyktingströmmarna får räk

nas, fast det är en säregen rörlighet — är alltid av godo, så länge den bi

drar till den för framåtskridandet lämpligaste internationella arbetsför

delningen. 

Däremot är samspelet inte alltid så enkelt att man kan säga, att emi

gration löser arbetslöshets- och s k överbefolkningsproblem, och inte 

heller att immigration löser problemen om efterfrågan på arbetskraft. 

För att ta ett par exempel. Vi hade under årtiondena före första världs

kriget en stor emigration från Europa till USA. Europa blev inte rikare 

därför att många tiotal miljoner arbetsföra människor i sin bästa ålder 

lämnade Europa. Europa blev rikare därför att dessa människor kom 

till USA och där kunde exploatera nya områden och öka sin produktion 

och höja sin standard så kraftigt att de kunde börja köpa mera i Europa. 

Därmed blev de kvarvarande i Europa också rikare. Det var emigranter

nas tribut till gamla Europa, inte att de lämnade Europa och lättade på 
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befolkningstrycket. På samma sätt vid immigration. En stor efterfrågan 

på arbetskraft i ett land, som kommer sig av att den totala efterfrågan är 

större än tillgången, löser man inte med invandring. Människan är ju 

både producent och konsument. Söker man med immigration lösa över

efterfrågans problem kan problemet för en tid snarast förvärras. Enda åt

gärden är att bringa efterfrågan i nivå med tillgången. Att genom immi

gration bringa tillgången i nivå med efterfrågan är i regel dömt att miss

lyckas. Dessa teorier gäller flyktingar såväl som andra migranter. 

Men självklart är att en flyktingmigration har många särdrag jämfört 

med en vanlig migration, som i hög grad kan påverka flyktingarnas eko

nomiska och sociala integration i ett land. Låt mig nämna några av 

skillnaderna. Flyktingarna får i regel mycket hastigt fly från sitt hem

land. Urvalet görs ingalunda efter vanliga migrationsöverväganden. Ur

valet görs inte för att passa arbetsmarknaden i ett visst land. Ofta är det 

emellertid en elit som flyr. Det är de som vill något, de som står i oppo

sition till förhatliga och i regel dåliga regimer som flyr. Denna elit har 

den fördelen att den i det nya landet i regel också vill något och är myc

ket anpassningsbar. Erfarenheterna i Sverige av 20 års flyktingström ve

rifierar i stort sett denna tes. 

Flyktingarna kan i regel inte föra med sig något kapital eller några 

ägodelar. Det är ett handikapp som försvårar anpassningen och nödvän

diggör att värdlandet snabbt träder in för att ge flyktingarna de verktyg 

med vilka de kan börja att tjäna sitt eget uppehälle. 

Kontakten med anhöriga bryts ofta abrupt. Familjer splittras. Oviss

heten kring de anhöriga, sedan man själv kommit i säkerhet, omöjlig

heten att komma i kontakt med de anhöriga är ett frätande sår i all an

passningsprocess. Utan tvekan påverkar detta assimilationsprocessen i ne

gativ riktning. Å andra sidan sägs ofta, att flyktingar i det nya landet 

tvingar sig att arbeta hårt just för att glömma. Arbetet blir det viktigaste 

elementet i integrationsprocessen. 

Summerar man flyktingarnas särdrag kan man nog ändå inte komma 

till annan slutsats än att flyktingarna har stora handikapp jämfört med 

vanliga migranter i anpassningen i det nya landet. Och detta gör att 

värdländerna måste vara beredda — av humanitära, ekonomiska och so

ciala skäl — att i större utsträckning stödja flyktingarna, så att de själva 

kan komma över sina handikapp och få tillfälle att arbeta och leva på 

jämställd fot med andra migranter och värdlandets egna invånare. 

Grunden för flyktingarnas integration är arbetet. Har man arbete har 

man också inkomst. Man kan återigen börja leva sitt eget liv, få själv-
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känsla, människovärde och möjlighet att få bestämma över sitt liv. I Sve

rige har den erfarenheten gjorts, att arbetet i högsta grad underlättar 

flyktinganpassningen. Det är därför ingen tillfällighet — det är en med

veten politik — att i Sverige den statliga arbetsmarknadsadministrationen 

anförtrotts flyktingmottagningen och flyktinganpassningen till dess flyk

tingen fått ett arbete. Därigenom har det kaos som annars lätt kan upp

stå vid flyktingströmmar kunnat undvikas, och Sverige har aldrig upp

levt något flyktingkaos. Det betyder att flyktingarna från första dagen de 

kommer till landet får del av precis samma arbetsmarknadspolitiska åtgär

der som kommer det egna landets invånare till del, då det gäller att be

kämpa arbetslöshet och skaffa sysselsättning. Låt mig nämna följande: 

arbetsförmedlingsservice, yrkesvägledning, hjälp till geografisk flyttning, 

hjälp till yrkesutbildning och omskolning, beredskapsarbeten om det be

hövs, skyddad sysselsättning, arbetsträning och andra rehabiliteringsåtgär

der för handikappade m m. Dessutom erhålls hjälp till bostadsanskaff

ning och lån eller bidrag till personlig utrustning. Även i fortsättningen, 

sedan arbete erhållits och det första ledet i integrationsprocessen är klart, 

är flyktingarna alltid välkomna till arbetsförmedlingen, som är represen

terad på 250 platser över hela landet. Att integrationsprocessen gått så 

bra i Sverige är till stor del arbetsförmedlingsorganisationens förtjänst, där 

hundratals — inte en eller några få — kända och okända arbetsförmed

lingstjänstemän offrat tid och intresse för flyktingarnas bästa. Men givet

vis kan staten inte göra allt. Flyktingintegrationen har också behov av den 

större smidighet som hjälpen från frivilliga organisationer innebär. Vi har 

i Sverige haft förmånen av ett utomordentligt samarbete mellan statliga 

myndigheter och frivilliga organisationer i flyktingarbetet. 

Möjligheterna att skaffa flyktingarna arbete är beroende av den all

männa sysselsättningsnivån. En politik med full sysselsättning som mål 

är i Sverige liksom i andra länder den bästa hjälp flyktingarna kan få. I 

Sverige har den fulla sysselsättningens politik i hög grad medverkat till 

flyktingarnas ekonomiska och sociala integration. 

Ekonomiskt har flyktingarna varit en tillgång för Sverige. Sverige har 

under och efter andra världskriget mottagit nära 200 000 flyktingar. Om

händertagandet och assimileringen har givetvis kostat landet en del. Men 

tack vare att flyktingarna snarast fått arbete och att de därigenom bi

dragit till produktionens ökning kan de beräknas efter ett halvt år helt ha 

betalat sina kostnader och är sedan ur ekonomisk synpunkt fullt jämför

bara med den produktionstillgång som det egna landets invånare utgör. 

Detta är den kvantitativa sidan av flyktingströmmen. Detta har inte va-
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rit en olägenhet utan tvärtom, allra helst om man ser det i relation till 

den arbetsföra befolkningens totala storlek. Sverige har under de två sis

ta årtiondena i stort sett haft stationär befolkning i de arbetsföra åldrar

na. Endast tack vare flyktingöverföring och annan migration har den ar

betsföra befolkningen i någon mån kunnat öka. Och en ökad arbetsför 

befolkning är ju en progressiv faktor i sig själv i framåtskridandet, för

utsatt att man kan ge den meningsfylld sysselsättning. Erfarenheten i Sve

rige har också visat, att en större andel av flyktingarna än av den in

hemska befolkningen deltar i förvärvsarbete. 

Sverige har genom flyktingströmmarna också tillförts en avsevärd del 

yrkesutbildad arbetskraft. Detta kan sägas vara en speciellt kvalitativ 

sida av flyktingfrågan, som bör uppmärksammas. Om ett land mottar 

yrkesutbildad arbetskraft från ett annat land, har det mottagande landet 

inte behövt bekosta vare sig de tärande åren före inträdet i arbetsför ålder 

eller utbildningsåren. Det mottagande landet erhåller ett arbetskraftska

pital av största betydelse alldeles gratis. Det är klart att det finns en bak

sida på detta problem. Om den yrkesutbildade arbetskraften är äldre, har 

det mottagande landet visserligen nytta av hans yrkesskicklighet under de 

år flyktingen ännu har arbete, men kostnaderna för ålderdomsförsörjning

en kan bli större än vinningen av yrkesutbildningen, detta om man ser det 

krasst ekonomiskt. Den allt övervägande delen av flyktingarna i Sverige 

tillhör emellertid den lägre arbetsföra åldern, dvs 15—45 år, och det rå

der därför ingen som helst tvekan om att arbetskraftstillskottet genom 

flyktingarna inneburit stor ekonomisk vinst för landet. 

Flyktingarna har också bidragit till att lösa akuta arbetskraftsproblem. 

Sverige har efter kriget haft stor efterfrågan på arbetskraft. Efterfrågan 

har stundtals varit svår att tillgodose, särskilt i områden med mindre 

konkurrenskraftiga löne- och anställningsförhållanden. Erfarenheten vi

sar att flyktingarna i stor utsträckning till en början befolkat dessa områ

den. Det är både en fördel och en nackdel. Det kan sägas vara en fördel 

genom att friktionen med den inhemska arbetskraften minskat eller inte 

uppkommit. Flyktingarna har tagit de sämre jobben och då har de ac

cepterats på arbetsmarknaden. Men det är en nackdel om man genom 

påspädning av utländsk arbetskraft söker behålla sämre räntabla arbeten 

längre än nödvändigt och därigenom hindrar rationalisering i dessa. I 

Sverige har detta problem uppmärksammats inte minst av fackförenings

rörelsen. Problemet har i stort sett lösts genom att flyktingarbetskraften 
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från första början getts fullständig frihet på arbetsmarknaden att byta 

arbete och att söka nytt arbete precis som den inhemska arbetskraften. 

Flyktingarna har därför i stor utsträckning vandrat vidare från de sämre 

betalda till de bättre betalda arbetena. Rörligheten har de första åren va

rit högre bland flyktingar än bland den inhemska arbetskraften. 

Intellektuellt har flyktingarna i Sverige hävdat sig väl. Även om alla 

flyktingar som tidigare sysslat med intellektuellt arbete tyvärr inte kun

nat erhålla liknande arbete i värdlandet, har man försökt att i mesta 

möjliga mån tillgodose deras önskemål härutinnan. Sverige har en sär

skild beredskapsform, s k arkivarbeten, som kan sägas vara beredskaps

arbeten för intellektuella. Flyktingarna har i stor utsträckning haft till

gång till denna hjälpform. Därigenom har de kommit i kontakt med de 

vetenskapliga institutionerna och många har kunnat fortsätta vetenskap

ligt arbete. Några universitetsbefattningar har inrättats för flyktingar. Ett 

flertal vetenskapsmän har erhållit andra offentliga tjänster. Det privata 

näringslivet har tillgodogjort sig många av de intellektuellt utbildade. 

Svårast att inordna i sitt forna arbete har varit jurister, statstjänstemän, 

humanister, under det de naturvetenskapligt utbildade i regel fått arbe

ten i sina yrken. Yrkesutbildning och högre studier har flyktingarna också 

haft tillgång till. Två särskilda gymnasier, för estniska flyktingar respek

tive för ungerska flyktingar, har varit igång. Flyktingarnas barn har i inte 

ringa utsträckning kunnat beredas högre utbildning. 

Socialt har flyktingarna i Sverige på det stora hela anpassat sig bra. 

Isolerade grupper finns men de torde utan tvekan vara i minoritet. Den 

svenska flyktingpolitiken har erbjudit möjligheterna att komma in i svensk 

social miljö. Arbetsmarknaden har varit fullständigt fri för dem. Social

politiken har i samma grad gällt flyktingarna som den inhemska befolk

ningen. De flyktingar som velat leva sitt eget liv och de flyktinggrupper 

som velat behålla sin särart har givetvis fått göra det. Någon påtryckning 

till social anpassning har inte gjorts. 

En särskild aspekt av den sociala sidan bör uppmärksammas. Flykting

arna i Sverige —• ehuru flertalet sökt sig till storstäderna — har i rätt 

stor utsträckning placerats i arbete i mindre industriorter i Mellansverige. 

Dessa orter har tidigare levt ett rätt isolerat liv, och i varje fall hade kon

takten med utlandet och utlänningar för 20 år sedan — då flyktingar

na började komma — varit rätt liten. Flyktingarna innebar ett nytt inslag 

i den isolerade ortens liv och bidrog utan tvekan till att bryta isolering 
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och skapa ett rörligare socialt liv i samband med den snabbare urbanise

ring som ägt rum. 

Flyktingström och flyktingpolitik är alltid tragik. Men även i förned

ringens värld måste man söka se det bästa hos människan och ta vara på 

det, och människan måste själv gripa tag i de halmstrån som i all hopp

lösheten dock finns. Därför kan många gånger flyktingverksamhet rätt 

handhavd och flyktingpolitik rätt bedriven vända flyktingskapets tragedi 

till sin motsats: från förnedring till seger och upphöjelse. 

INTEGRATIONENS PSYKOLOGISKA ASPEKTER 

Av dr H Strotzka, 

mentalsjukvårdsexpert på flyktingkommissariens byrå 

Mentalsjukvårdsexperten hos flyktingkommissarien dr H S t r o t z k a 

föreläste rörande integrationens psykologiska aspekter. Bl a behandlade 

han integrationens innebörd ur såväl flyktingarnas som asyllandets syn

punkter: 

• Såsom rådgivare hos flyktingkommissarien rörande mentalvårdsfrågor 

har jag under det sista halvåret besökt praktiskt taget alla läger för ut

ländska flyktingar i Tyskland, Österrike, Italien och Grekland samt ett 

antal nyanlagda bosättningsområden. I mitt uppdrag ingår att planera en 

omfattande rehabiliteringsverksamhet för psykiskt och socialt handikap

pade flyktingar i dessa länder. I detta sammanhang visade det sig nöd

vändigt att fastställa antalet flyktingar med anpassningssvårigheter av den 

art att deras integrering väsentligt försvåras. 

För dem som sysslar med flyktingar innebär integration anskaffande av 

bostad enligt i respektive land föreskriven standard ävensom arbete, i av

sikt att vederbörande skall kunna bli självförsörjande. Härvid bör hänsyn 

så vitt möjligt tas till flyktingens utbildning samt hans sociala och kul

turella bakgrund. För handikappade flyktingar, som inte kan rehabilite

ras, anordnas vårdhem av olika slag. I samband med nedläggandet av 

lägren planeras särskilda institutioner för rehabilitering av psykiskt, fy

siskt och socialt handikappade flyktingar, eftersom kapaciteten vid existe

rande institutioner inte är till fyllest. 

Resultatet syns bli tillfredsställande ehuru klagomål förekommer, bero

ende på att problemen är av så individuell natur, att generella lösningar 
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En livsfaktor för flyktingbarnens framtid 
är att kunskapens portar är öppna för dem 



inte kan genomföras. Medveten om riskerna av en långt driven förenk

ling hänför jag dock flyktingarna till följande kategorier. 

1) En grupp består av personer som juridiskt sett är flyktingar. I verk

ligheten rör det sig om personer som utan eget förvållande blivit flyk

tingar. De har stannat i främmande land eftersom de inte tillåts emigre

ra och inte önskar återvända hem på grund av förhållandena där. Karak

teristiskt för denna grupp, som inte själv kunnat åvägabringa sin inpass-

ning i samhället, är att den genom mångårigt lägerliv har blivit apatisk 

och misstrogen. Graden av apati varierar. Dessa flyktingar känner i läger 

ett slags trygghet som de ogärna vill avstå från. De är rädda för det an

svar som är förenat med ett normalt liv. I denna grupp ingår en stor pro

cent personer med beteenderubbningar, från neuroser till vissa former av 

sinnessjukdom. Integration av denna grupp är förenad med stora svårig

heter. 

2) Nästa grupp består av politiska flyktingar som flytt för att undgå 

förföljelse. Många är unga och integreras därför lättare. De problem som 

uppkommer har sin orsak i de stora och ibland helt orealistiska krav som 

ställs på värdlandet. 

3) Vid en analys av orsakerna till flykt finner man alltid att en viss 

procent flydde av rent personliga och i detta sammanhang ovidkomman

de skäl. Försök att göra slut på en privat konfliktsituation genom att byta 

vistelseort är en välkänd företeelse. Besvikelse är oundviklig och veder

börande kommer i högre grad än tidigare att lägga skulden för sitt miss

lyckande på omgivningen. I denna grupp och delvis även i grupp två träf-

Isolering är farlig för flyktingars själsliga hälsa. Behärskar man inte språket 
i det nya landet — språket som är den främsta sociala och känslomässiga 
kontakten — blir man lätt isolerad. Att lära sig läsa och skriva det nya 
språket är av stor vikt för att flyktingar — i vilket land de än är — 
skall assimilera sig 



far man på medvetna och omedvetna skuldkänslor beträffande flykten 

från hemlandet som symboliserar föräldrarna, särskilt modern. 

4) Det föreligger alltid en hel rad skäl att lämna sitt fädernesland. 

Det är därför ingalunda överraskande att en stor grupp flytt av ekonomis

ka orsaker. I dessa fall föreligger ringa svårigheter för integrering. 

5) Till sist återstår de som tvingats fly, därför att de tillhört en under 

rådande förhållanden diskriminerad grupp. I motsats till de övriga har 

dessa inte önskat fly och lider därför i stor utsträckning av hemlängtan. 

De motarbetar understundom integration på grund av en stark önskan 

att återvända hem. 

De psykologiska utsikterna till integrering varierar från grupp till grupp. 

Då integreringsplaner uppgörs är det viktigt att räkna med ovannämnda 

grupper, ehuru någon klar gränsdragning inte kan ske. Alla lider av hem

längtan och misströstan är mycket vanlig. Passivitet och aktivitet före

kommer som individuella särdrag i alla grupper. En verklighetsfrämman

de inställning kan bero på en neurotisk tendens, grundad i barndomen 

och utan sammanhang med flyktingskapet. Även andra faktorer måste 

emellertid tas i betraktande. Om hemlandets sociala och kulturella för

hållanden inte väsentligt skiljer sig från värdlandets bidrar detta att un

derlätta anpassningen, medan motsatsen kan få psykiskt skadliga verk

ningar. En annan faktor av betydelse är anknytningen till den individu

ella, sociala och yrkesmässiga miljön. En kvalificerad yrkesman som er

håller en välavlönad anställning med högre socialt anseende kommer så

lunda efter kort tid att anse sig inpassad i det nya landet. En flykting 

vars sociala ställning försämras har däremot större svårigheter. Språk

kunskaper och familjesammanhållning, ålder etc är av stor betydelse i 

detta sammanhang. 

Från psykologens synpunkt är inpässningen lyckad endast om vederbö

rande själv anser att så är förhållandet. Under integrationsprocessen mås

te såväl flyktingen som värdlandet aktivt verka för att bostads-, och ar

betsförhållandena blir tillfredsställande för båda parter. Flyktingen bör 

ha samma chanser som värdlandets medborgare i motsvarande situation. 

Vänskapliga kontakter med omgivningen är nödvändiga. 

De viktigaste hindren för integration är apati, rädsla, misstroende och 

den osjälvständighet som framtvingas av lägerliv. Ideologiska menings-

skiljaktigheter kan även förhindra anpassning liksom olika reaktionsfor

mer, såsom storhetsvansinne med aggressiva attityder som följd eller omed

vetna personliga konflikter projicerade-på den nya omgivningen m m. 

Som ovan påpekats är integrationen inte bara en anpassningsfråga för 

flyktingen utan även för värdlandet. Strömmen av ungerska flyktingar 
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var ett unikt tillfälle att studera detta förhållande. Till en början rådde 

stor sympati, varefter ungrarna ansågs otacksamma och svårhanterliga. 

Först så småningom blev allmänhetens inställning mer realistisk. 

Ekonomiska betingelser är utslagsgivande för en nations inställning till 

utlänningar. Nykomlingar välkomnas av länder, som för sin ekonomi är 

beroende av immigranter. Alla länder reagerar emellertid om antalet ny

komlingar i förhållande till den inhemska befolkningen blir för stort. 

Integrering kan bli komplicerad, emedan flyktingen har verkliga eller 

inbillade skäl att motarbeta den. Detsamma gäller beträffande det mot

tagande landet, där man kan ha vissa fördomar mot utlänningar. Situa

tioner kan uppkomma, där det syns omöjligt att uppnå en tillfredsställan

de lösning. Om ett samhälle syns ha starka skäl för att inte tillåta inte

gration måste andra lösningar tillgripas. 

Varje fall måste behandlas individuellt och om så erfordras psykiater 

inkopplas. Bland övriga terapeutiska möjligheter spelar miljöombyte stor 

roll. Flyttning till bättre och mera privata bostadsförhållanden åstad

kommer praktiskt taget alltid en ändrad inställning. Förflyttning måste 

ibland förberedas så att ändringen inte blir för abrupt. Som regel är emel

lertid majoriteten av flyktingarna tillfreds med rådande system. 

Oerhört viktigt för integrering är tillgång till erforderlig personal så att 

kontakt uppnås mellan flyktingarna och deras omgivning. Detta kan ske 

individuellt eller gruppvis. Det är ytterst viktigt att fästa den inhemska 

befolkningens uppmärksamhet på behovet härom genom press, radio etc. 

Integrationens psykologiska aspekter beträffande flyktingar är likartade 

med problemen vid erforderlig omställning till ändrade förutsättningar i 

samhället, t ex inflyttning till tättbebyggda områden och industrialisering. 

Dessa företeelser är oundvikliga i alla mänskliga sammanhang. Att finna 

en tillfredsställande lösning på dessa problem är en av mänsklighetens vik

tigaste uppgifter med hänsyn till den enskilde och samhället. 

FRIVILLIGA ORGANISATIONERS ROLL I FLYKTINGARS INTEGRATION 

Av generalsekreterare Henrik Beer, 

nytillträdd generalsekreterare för internationella Röda korset 

Generalsekreteraren H e n r i k B e e r (dåvarande generalsekreterare i 

Svenska Röda korset) behandlade de frivilliga organisationernas roll både 
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i hemlandet och i de primära asylländerna. Beträffande verksamheten i 

sistnämnda länder framhöll han bl a följande: 

• Flyktingproblemen är ofta politiskt komplicerade, särskilt i samband 

med internationella kriser. I sådana situationer kan de frivilliga organisa

tionerna spela en avgörande roll genom att ge uttryck åt den allmänna 

meningen, under det att regeringarna måste ta politisk hänsyn. 

I en plötsligt uppkommande flyktingaktion tar det en viss tid, innan 

en effektiv organisation kan byggas upp för att ta hand om flyktingar. 

Allmänhetens positiva inställning är av stor betydelse. Dess vilja att 

omedelbart lämna bistånd sträcker sig över den tid det tar, innan en 

systematisk hjälp ordnas. Spontana sympatiyttringar från andra än de 

primära asylländerna betyder mycket. 

Aktioner av frivilliga opolitiska och självständiga organisationer är be

tydelsefulla, bl a därför att misstag av dem får helt andra konsekvenser än 

om de begås av statliga organisationer. Det är nödvändigt att dessa orga

nisationer fortsätter att spela samma dominerande roll som tidigare i kri

tiska situationer, som t ex i Palestina, Ungern och Algeriet. 

Risk föreligger för dubbelarbete och för alltför höga administrations

kostnader för asyllandet i fråga, men fördelarna av de frivilliga organisa

tionernas arbete är på detta stadium påtagliga. 

Andra fasen i en flyktingaktion inträder, då man kan fastslå hur många 

flyktingar, som troligen kommer att stanna kvar i det primära asyllandet 

sedan övriga flyktingar överförts till andra länder. Arbetet under den förs

ta fasen koncentreras på att anskaffa temporär hjälp såsom logi, kläder 

och sjukvård. Under den andra fasen måste arbete, yrkesutbildning och 

bostad anskaffas. Tillvägagångssätten varierar i olika länder. I Sverige 

administreras flyktinghjälpen huvudsakligen av arbetsmarknadsstyrelsen 

under det att socialstyrelsen och medicinalstyrelsen sörjer för vissa handi

kappade och sjuka. De frivilliga organisationerna har sin särskilda upp

gift att fylla. 

I Sverige har flyktingarna i stort tillförsäkrats samma förmåner som 

svenska medborgare: de uppbär sjukhjälp, arbetslöshetshjälp etc. Vidare 

får de viss starthjälp. Statlig hjälp kan inte ges i större omfattning än vad 

svenska medborgare erhåller. Av humanitära skäl måste emellertid un

dantag göras både generellt och individuellt. Under den första tiden är 

flyktingarna ofta i ett sämre läge än svenskar. Frivilligt bistånd kan då 

lämnas som komplement till det statliga. 

På grund härav har en informell kommitté skapats, bestående av Röda 

korset och berörda statliga myndigheter. De av Röda korset till förfogan

de ställda medlen fördelas av kommittén så rättvist som möjligt i form av 
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bohagsutrustning, kläder, medicin, tandvård etc. Beträffande tandvård 

har i enskilda fall hjälp kunnat ges, där vederbörande eljest skulle för

vägrats bistånd. Vidare har ett antal bostadsproblem lösts. Understöd har 

dessutom utgått till vissa icke politiska klubbar och tidningar för flyk

tingar. 

Särskilt vill jag nämna den under Röda korsets egid skapade rådgiv

ningsbyrån för flyktingar, huvudsakligen avsedd för ungrare. Byrån ger 

råd beträffande socialvård, juridiska och ekonomiska problem ävensom 

i individuella fall. 

Man tycker att verksamheten borde kunna skötas uteslutande av de 

statliga organen. Så syns emellertid inte vara fallet. Det är av betydelse 

för flyktingarna att en fristående organisation står till deras förfogande, 

särskilt gäller detta flyktingar från totalitära stater. För dessa är en över

gångsperiod av nöden innan de anser sig kunna hysa förtroende för myn

digheterna. 

Det är även av vikt att flyktingarna har tillgång till en organisation, 

som kan föra deras talan hos myndigheter, arbetsgivare och andra, hur 

välvilliga dessa än syns vara. Det finns exempel på att flyktingar miss

förstått välmenta förslag av myndigheter och först sedan en utomstående 

ingripit och givit förklaringar insett, att förslaget varit till gagn för dem. 

På det juridiska området finns många komplicerade frågor, t ex röran

de giftermål, skilsmässa, adoption, näringsfrihet m m ävensom frågan om 

familjesammanföring. Alla dessa frågor kräver individuell handläggning. 

Mentala eller känslomässiga rubbningar kräver särskild uppmärksamhet. 

I detta sammanhang har vi haft förmånen att ha två ungerska psyko

loger till hjälp. 

Även andra organisationer än Röda korset har erbjudit flyktingar dy

likt bistånd, t ex de judiska flyktingorganisationerna. Materiell och eko

nomisk hjälp utges även av andra organisationer och då som regel till sär-
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skilda kategorier. Sålunda har t ex Rädda barnen bistått barn, IM och 

andra har bistått åldringar, Rotaryklubbarna har donerat stipendieme

del, supplerande de statliga studiebidragen. 

Samarbete förekommer i viss utsträckning mellan de frivilliga organi

sationerna, beroende på de ledande personernas initiativ. Min förhopp

ning är att detta samarbete skall ytterligare utvecklas och att vi snart skall 

kunna finna en fast form för ett utökat samarbete. 

FLYKTINGSEMINARIETS ALLMÄNNA SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

Av dr K Kjellberg, 

medicinsk chef för den svenska skolhälsovården 

Seminariedeltagarna var indelade i fyra diskussionsgrupper. 

Deltagarna var fördelade så att i varje grupp såvitt möjligt ingick re

presentanter för de särskilda områdena inom flyktingverksamheten och 

från olika länder. 

Gruppernas diskussioner sammanfattades i rapporter, som diskuterades 

gemensamt. Vid seminariets avslutning sammanfattade direktören för det

samma, numera avlidne dr K K j e l l b e r g , slutsatserna och de re

kommendationer seminariedeltagarna enats om, varvid bl a följande 

punkter underströks. 

Det fastslogs att medborgarskap var den största förmån en regering kan 

ge en flykting. I detta sammanhang anfördes följande: 

• Naturalisering är den viktigaste faktorn för full integrering. Flyk

tingen skall fullt frivilligt avgöra huruvida han vill bli medborgare i asyl

landet. Ansökan om medborgarskap är den mest påtagliga formen för 

hans önskan att inlemmas i samhället. Flyktingen skall vägledas på sådant 

sätt att han ser realistiskt på medborgarskapsfrågan. Fördelarna för ho

nom och hans familj av ett medborgarskap bör framhållas ävensom där

med följande skyldigheter. 

I gengäld bör respektive regeringar uppmanas att i förekommande fall 

genom erforderlig lagändring tillförsäkra flyktingar samma förmåner som 

landets egna medborgare beträffande rätt till arbete, godtagande av ut

ländska diplom och examina, rätt till utbildning, religionsfrihet, rätt att 

erhålla gällande sociala förmåner m m. 

Det rekommenderades att vederbörande statliga myndigheter bör sti

muleras att ge sådana föreskrifter att respektive uttagningskommittéer vid 

valet av flyktingar i första hand kan ta hänsyn till föreliggande omstän

digheter i det enskilda fallet. Uttagningsnormerna bör bekantgöras i res-
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pektive länder minst två månader innan uttagning skall äga rum, så att 

förberedande urval kan ske på ett tillfredsställande sätt och besvikelsen 

hos avvisade flyktingar minskas. 

Vidare framhölls, att flyktingar bör ha samma rätt som landets egna 

medborgare att begära inträde i fackföreningar och liknande organisatio

ner varjämte de bör ha samma rätt till arbetsanvisning, yrkesutbildning, 

rehabilitering etc. Tilläggsunderstöd, i förekommande fall högre än för 

landets invånare, bör kunna beviljas nyanländ flykting och flykting, som 

på grund av långvarig sjukdom eller arbetslöshet är i behov av detta. 

Detta krav framställdes som en nödvändig förutsättning för inlemmande 

i samhället, trots att detta kan föranleda anmärkningar om obehörigt 

gynnande av flyktingar. 

Vikten av att rehabilitering påbörjas på ett tidigt stadium framhölls. 

Beträffande familjesammanföring uttalade sig seminariet sålunda: 

Särskilda åtgärder bör vidtas för att sammanföra handikappade famil

jemedlemmar med familjen, även om full ekonomisk garanti för uppehäl

let m m inte föreligger. Sålunda bör i ett primärt asylland kvarlämnad 

handikappad familjemedlem få emigrera för att återförenas med sina an

höriga. Emigrationsmöjligheter bör beredas familjer som inte emigrerat, 

emedan en handikappad familjemedlem vägrats visum. 

Deltagarna framhöll svårigheterna beträffande integrering av olika 

grupper handikappade och rekommenderade en välvillig behandling där 

så är rimligt och möjligt. Sålunda påtalades att personer i åldern 45—60 

åi' har ringa möjligheter att emigrera. 

I de allmänna rekommendationerna framhölls bl a följande: 

Ansvaret för de handikappade flyktingarna bör fördelas rättvist. De 

flesta av dem är alltjämt kvar i de primära asylländerna. Förslag fram

lades att världsflyktingårets verksamhet inte upphör. Kommittéerna bör 

fortsätta att verka för uppmjukning av immigrationsbestämmelserna samt 

försöka genomdriva, att i varje flyktingkontingent en viss procent handi

kappade skall ingå. Detta förslag skulle överlämnas till flyktingkommis

sarien för att underställas nationalkommittéerna under åberopande av att 

det under den ungerska krisen visade sig, att bosättningsländerna hade 

möjlighet att bereda vård åt de i resp grupper ingående handikappade. 

Länder som saknade möjlighet att ta hand om handikappade borde 

ekonomiskt bidra till deras integrering i det primära asyllandet. För dy

lika bidrag borde eventuellt en internationell fond skapas. 

Vidare rekommenderades att länder med likartad social och ekonomisk 

struktur sinsemellan fördelade ansvaret för handikappade flyktingar, som 

kommer att överföras. Rehabilitering och vård blir effektivare om i stort 

sett samtliga är i behov av samma slag av vård. 
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Hemvändande utlandssvenskar 
bör få samma vård och hjälp som flyktingar 

HEMSTÄLLAN AV SOCIALSTYRELSEN 

Hemvändande utlandssvenskar som är i behov av understöd kommer i en oför
delaktigare situation än flyktingar, i all synnerhet om de förlorat sitt svenska 
medborgarskap. Den hjälp som meddelas dem måste i jämförelse med praxis 
för flyktingar betecknas såsom restriktiv, påvisar socialstyrelsen i ett utlåtande 
till Kungl Maj.'t samtidigt som styrelsen redovisar sin handläggning av ärenden 
rörande ersättning med statsmedel för understöd till flyktingar. 

Utlandssvenskar som vill återvända till Sverige och som f o r t f a r a n d e ä r 
s v e n s k a m e d b o r g a r e kan erhålla medel till hemresa med statsmedel. 
Det förekommer emellertid inte i så många fall. De arbetsföra bereds arbete av 
arbetsmarknadsstyrelsen och om så erfordras starthjälp och rörelselån. Mottag
ningshjälpen bestrids av vederbörande länsstyrelse, som även har att sörja för 
omhändertagande av dem som är arbetsoförmögna. 

Friska personer vilkas anhöriga kan ta emot dem utgör i regel inte något 
problem. För den händelse socialhjälp i dylika fall skulle erfordras för deras 
uppehälle lämnas hjälpen av vistelsekommunen och sedermera från mantals
skrivningskommunen. För utlandssvenskar i behov av vård på sjukvårdsanstalt 
eller ålderdomshem blir emellertid förhållandena komplicerade. Ofta har den 
vårdbehövande förlorat kontakten med den kommun, där han var bosatt före 
sin utvandring. Platsbrist på sjukhus, vårdhem och ålderdomshem försätter up
penbarligen gränskommunerna i svåra situationer. 

De utlandssvenskar som f ö r l o r a t s i t t s v e n s k a m e d b o r g a r s k a p 
kommer i ett än ofördelaktigare läge än de nyssnämnda. De är nämligen ut
ländska medborgare. Deras hemresa betalas inte med statsmedel och de kan 
inte erhålla rörelselån. De är vid behov av understöd uteslutande hänvisade till 
vistelsekommunens socialvårdsmyndigheter för vård och understöd. De som 
återvänder till Sverige betraktar sig emellertid gärna som svenskar, då de haft 
varaktiga förbindelser med hemlandet i sådan utsträckning att det för dem 
framstår som naturligt att återvända. Om de erhållit medborgarskap i ett land 
beträffande vilket viseringstvång inte föreligger kan de resa till Sverige och 
stanna tre månader. Efter denna tidrymd måste de emellertid begära uppe
hålls- och i förekommande fall arbetstillstånd för samtliga arbetsområden utom 
husligt arbete. En flykting är däremot befriad från skyldigheten att inneha ar
betstillstånd. Därtill kommer att båda kategorierna inte alla gånger längre be
härskar svenska språket. 

År 1955 gjorde arbetsmarknadsstyrelsen framställning om viss ändring i hand
läggningen av biståndsärenden rörande utlandssvenskar. I sitt yttrande över det
ta förslag ifrågasatte socialstyrelsen att den måtte anförtros uppgiften att sörja 
för de hemvändande utlandssvenskar, som är svenska medborgare, enligt sam-
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ma principer som tillämpas beträffande flyktingar, under förutsättning att frå
gor om bistånd till dem inte kan lösas av arbetsmarknadsstyrelsen eller att be
hovet av hjälp endast är att anse som ett tillfälligt ekonomiskt trångmål. 

I det aktuella utlåtandet uttalar socialstyrelsen som sin mening att samma 
förmåner som tillerkänns flyktingar bör tillkomma utlandssvenskar, vilka med 
bibehållet svenskt medborgarskap återvänder till Sverige. Detsamma bör gälla 
även sådana inte svenska medborgare, som behållit varaktiga kontakter med 
Sverige i den utsträckning att det för dem är naturligt att återvända och om
ständigheterna är sådana att de inte rimligen bort stanna kvar i det land, där de 
erhållit medborgarskap. 

Vidare finner styrelsen att det inte kan vara rimligt och riktigt att vistelse-
respektive mantalskommun drabbas av kostnaderna för dessa personers vård 
och understöd. Att märka är även att dessa personer vid behov av vård på sjuk
vårdsanstalt eller ålderdomshem förorsakar primärkommuner och landstings
kommuner samma kostnader som en flykting. 

Under hänvisning till dessa erfarenheter av hemvändande utlandssvenskars 
svårigheter hemställer socialstyrelsen om bemyndigande att med tillämpning av 
de principer, som gäller beträffande flyktingar, sörja för att vård och understöd 
meddelas här angivna hemvändande utlandssvenskar. 
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Hur mycket av sin inkomst avstår svenska 
familjer till hjälpaktioner? 

Amerikanerna undersöker inte bara privathushållens inkomster, 

utgifter och sparande utan även deras bidragsvanor 

I en de stora penninginsamlingarnas tid där vi befinner oss är det nära till hands 
att fråga sig, hur mycket i genomsnitt den enskilde medborgaren och ett famil
jehushåll avstår per år av sina inkomster till sociala ändamål och hjälpaktioner 
av olika slag. De svenska familjernas inkomster, utgifter och sparande har se
dan länge underkastats observationer och analyser och publicerats in i detalj. 
Det har sagts inför speciella insamlingskampanjer att om alla t ex offrar sexton 
öre denna gången eller i ett annat fall en krona per år, så skulle samtligas of
fergärd täcka de hjälpbehov kampanjerna arbetar för, trots att de kunde före
falla enorma. I TV och radio rapporteras också inte sällan som slutresultat 
både en och flera miljoner. Men därtill kommer vad folk satsar tämligen kon
tinuerligt på de ideella föreningarnas verksamhet — t ex kyrkornas missions
verksamhet hemma och i främmande land, frälsningsarmens slumverksamhet, 
Röda Korset och Rädda Barnen, idrotten, fredsarbetet etc. Under i runt tal 20 
år har insamlingar till stöd för folk och grupper som har det svårt avlöst var
andra inom vårt folkhushåll. De genomgående goda resultaten ger en vink om 
att svenska folket har en levande medkänsla med betungade människor och en 
spontan medvetenhet om att vi har en jämförelsevis hög levnadsstandard i vårt 
land. Det har sagts att i Sverige är varje år ett flyktingar. Ändock har de frivil
liga organisationerna och staten under det nu tilländalupna världsflyktingåret 
insamlat eller satsat 50 procent mer än vad de gjorde året dessförinnan. De fri
villiga organisationerna har under flyktingåret insamlat inte mindre än drygt 19 
miljoner kronor, så långt man hittills hunnit räkna. Med de 11 miljoner som 
staten samtidigt satsat har den sammanlagda summan överskridit 30 miljoner 
kronor. Året 1958—59 satsade frivilligorganisationerna nära 10 miljoner och sta
ten drygt lika mycket. Per invånare har Sverige under flyktingåret bidragit med 
långt mer än vad andra länder gjort. Norge uppges ligga på andra plats. Av de 
svenska frivilliga bidragen har Rädda Barnen insamlat 5 miljoner kronor, Röda 
Korset 3,6, Inomeuropeisk Mission 3,3, Lutherhjälpen 3,2 och Kyrkohjälpen 1,8. 

Vilka samhällsekonomiska effekter får denna form av »penningplacering»? 
Skulle måhända en samlad framställning av den visa att den svenska nationen 
gör vad den kan i fråga om insatser i det internationella hjälparbetet — eller 
att där finns stora möjligheter till att öka dem? 

Efter vad Sociala Meddelanden erfarit är statistikerna och nationalekono
merna också inne på de här frågeställningarna — bl a stimulerade av aktuella 
amerikanska initiativ till undersökningar av det allmänna givandets omfattning 
och verkningar, olika socialgruppers olika »bidragsvanor» etc. 
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Resultaten kan givetvis inte bli tillämpliga på svenska förhållanden, eftersom 
den enskilde amerikanske medborgaren i stort sett har andra objekt för sin ge
nerositet redan till följd av att Amerika inte har statskyrka, utan att kyrkorna 
oftast ekonomiseras helt med sina församlingsbors frivilliga bidrag, och att social
vården i så stor utsträckning utövas av enskilda institutioner och organisationer 
— alltså verksamhet som svensken bidrar till via sina skatter. 

Detta att dela med sig av sina materiella tillgångar har emellertid en stark 
tradition i de religiösa samfund, som den amerikanska nationen är grundad på. 
Den bibliska uppmaningen att ge »tionde» följs således alltjämt i en hel del 
samhällen, och uppmuntran att skänka mera kommer till uttryck i de federala 
lagbestämmelserna om inkomstskatt, vilka medger tjugo procents avdrag (un
der vissa omständigheter t o m 30 procent) för gåvor till kyrkor och olika en
skilda välfärdsföretag. Även om genomsnittsfamiljen kanske mankerar i fråga 
om att erlägga »tiondet» bidrar den emellertid regelbundet till sin kyrka, väl
görenhetsföreningar, stiftelser etc. I Förenta staternas handelsdepartement sam
las översikter över religiösa samfunds och enskild socialvårds ekonomi, framför
allt kostnader. I den mån de finansieras av gåvor från allmänheten vet man 
alltså att mot deras utgiftspost svarar en lika stor summa gåvor. Sådana upp
skattningar har gjorts sedan en lång följd av år. Helen H Lamale och Joseph 
A Clorety redovisar i en nu avslutad undersökning, som åsyftat att kartlägga 
stadsfamiljers bidragsvanor, hur dessa förändrats från 1909 och under perioder
na fram till 1934 och 1958. Här har skett vissa självklara förändringar till följd 
av att socialvården i väsentliga delar övertagits av staten eller av industriföre
tag, där sociala välfärdsförmåner ingått i arbetskontrakten. Således konstateras 
att för religiösa och sociala ändamål gavs en mindre del av inkomsten år 1958 
(1,3 procent) än 1909 och 1934 (i båda fallen 1,7 procent). Familjer i större 
städer avsatte en blygsammare del av inkomsten än familjer i mindre städer. På 
landsbygden gav man större summor till kyrkan och mindre till den enskilda so
cialvården. I städerna var det fler familjer (76 procent) som gav till enskild 
hjälpverksamhet än sådana som gav till religiösa institutioner (74 procent) men 
bidragen var väsentligt mindre i det förstnämnda hänseendet — 19 dollar per 
person och år i jämförelse med vad kyrkorna fick, vilket var 70 dollar per per
son och år. 

Gåvorna blev större i de högre inkomstgrupperna än i de mindre, men den 
del av inkomsten som avsattes för gåvosyften blev procentuellt sett större i de 
lägre inkomstgrupperna. Bland dem befann sig pensionärerna som med hänsyn 
till sina resurser var mest givande till kyrkliga institutioner och aktioner. 

Medeltalet bidrag till religiösa samfund var för alla Amerikas stadsfamiljer 
52 dollar per år. Familjer i södern var återhållsammare i sitt givande än fa
miljerna i nordstaterna. 

I pressläggningsögonblicket meddelas att slutresultatet av årets stora fackliga insamlings
aktion »LO-hjälp över gränserna» blivit 7 371 495 kr. Utslaget på LO:s medlemmar 
betyder det en insats av 5: 02 per capita. Medlen skall fördelas på Fria Fackförenings-
internationalens Solidaritetsfond och FFI:s yrkessekretariat för facklig upplysnings
verksamhet och humanitära insatser, företrädesvis i utvecklingsländerna. I början av 
1961 skall en studiedelegation sändas till några av Afrikaländerna, utvald bland sär
skilt aktiva inom hjälpkampanjen. 
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Dubbel lojalitet 

ETNOLOGISKA KONFLIKTER VID MÖTET MELLAN OLIKA KULTURER 

En student som vistas i ett främmande land för att studera lämpar sig 

synnerligen väl för undersökning av multipelgruppreferenser. Han beva

rar sambandet med hemlandets kultur men kan inte — och ofta vill han 

inte — förbise värdlandets kulturella krav. 

Detta problem och den därmed sammanhängande konflikten i fråga 

om beteendemönster framträdde synnerligen klart i en undersökning som 

S i m o n N H e r m a n och E r l i n g S c h i l d gjort av amerikansk

judiska studenter i Israel. Som medlemmar av en minoritet inom hem

landet var de mer än vanligt känsliga för frågor som rörde etnologisk 

gruppsamhörighet. På samma gång hade de som judar ett särskilt sam

band med Israel, värdlandet, och dess kultur. 

De studenter som blev föremål för undersökningen var medlemmar av 

judiska ungdomsorganisationer och hade utsetts att studera ett år vid ett 

utbildningsinstitut i Jerusalem, för att göra det möjligt för dem att på ett 

effektivare sätt tjäna som ledare inom sina organisationer. När den först 

undersökta gruppen återvände till Amerika, avlöstes den av andra lik

nande grupper av amerikanska studenter, och det blev möjligt att med 

dessa tränga djupare in i de spörsmål som hade uppstått genom material 

från den första gruppen. 

Författarna delger sina rön i en artikel i The British Journal of socio

logy, vilken grundar sig på intervjuer med dessa grupper samt på fråge

formulär. De framhåller att den speciella inställningen hos dessa grupper 

naturligtvis inte kan anses som representativ för amerikansk-judisk ung

dom, men den ger ett underlag för ett studium av de avgörande fakto

rerna vid val av beteendemönster, då flera kulturer möts. 

Studenterna befann sig i en situation, vilken självfallet bidrog till ofta 

förekommande beteendekonflikter. De var amerikaner, de var judar och 

temporärt var de medlemmar av det israeliska samhället — några av dem 

funderade på att eventuellt bli det permanent. Det förhållandet att de 

fick sin utbildning vid ett undervisningsinstitut medförde ett samspel 

mellan dessa tre roller. De kom till institutet som representanter för ame

rikanska ungdomsorganisationer och deras studier var lagda så, att de 
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skulle vara dem till hjälp vid återkomsten till Amerika. De kom därför 

att de var judar och sambandet med Israel var — åtminstone till en bör

jan — i första hand deras judiska arv. Vidare kom de för att få erfaren

heter av livet i Israel och för att kunna resa tillbaka som förmedlare av is

raeliska värden. Att de samtidigt tillhörde tre etnologiska grupper gjorde, 

att de i Israel kom in i en ny och främmande situation. Denna var oklar 

och saknade fasta former och det tycktes dem därför, att den inte gav 

dem någon konsekvent antydan om vilken roll de skulle välja. I varje spe

ciell situation var det ifite lätt att urskilja och rätt tolka dessa antydningar, 

som till och med tycktes kräva att man spelade mer än en roll. 

När studenterna träffade amerikanska turister i Israel, behandlade des

sa dem som amerikaner och tvingade på det sättet studentens a m e r i 

k a n s k a beteendemönster fram i förgrunden. Men samtidigt blev det 

en övervikt för det i s r a e l i s k a beteendet, när han såg turistens okun

nighet om israeliska förhållanden och hur hans uppförande stred mot 

landets normer. 

Författarna diskuterar ingående, vilka faktorer som närmast kan antas 

påverka undersökningsobjektens ställningstagande och val av roll. Analy

sen hänför sig att börja med närmast till konflikten mellan amerikanska 

och israeliska beteendemönster; avslutningsvis framläggs ett antal spe

ciella problem som hänger samman med det judiska beteendemönstret. 

Detta har sin egen funktion att fylla, tack vare att det var inom detta 

som studenterna ursprungligen inlemmades i samhället. 

En student skriver i sin dagbok: »Och så firade vi Thanksgiving — 

smörgås med salt kött, kakor, Wrigleys tuggummi och gott humör hos 

fyra mycket glada amerikaner och kanadensare i Israel. . .» 

När situationen var kritisk, blev reaktionen däremot en annan. Då ma

rodörer trängde djupt in i Israel eller under Sinai-kampanjen fann stu

denterna, att deras och israelernas öde var likartat: »Då kände jag mig 

fullkomligt som en del av Israel och det israeliska samhället.» Och i dag

boksanteckningar använder studenterna ofta uttryck som »vårt försvar», 

»vi» och »oss» i förhållande till israelerna och i motsats till jordanierna 

eller egypterna. 

I vanliga enkla situationer — på gatan eller i butiken — kunde det 

hända att reaktionen blev: »Jag är amerikan, ni är israeler.» Eller som en 

av studenterna anmärkte: »För dest mesta känner jag mig hemma här, 

men när jag utpekas som amerikan, känner jag att jag är det.» Och vid 

kontakten med israeler blev studenterna inte sällan medvetna om — ofta 

oväntade — olikheter i nationella karakteristika, något som skapade na

tionellt medvetande och vanligen resulterade i ökad övervikt för det ame

rikanska beteendemönstret. På samma sätt kunde en motsatt process äga 
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rum, vilket en student uttryckte så här: »När jag träffar folk från utlan

det —• amerikaner också — känner jag på ett särskilt sätt gemenskapen 

(med israelerna).» Och studenter som arbetade i nya immigrantsamhäl

len rapporterade, att de »verkligen» kände sig som israeler. 

Den samhörighet med olika grupper som här exemplifierats gav effekt 

åt motsatt håll, om studenterna mötte kritik gentemot amerikanskt bete

ende från israeliskt håll. »Fastän jag känner mig nära förbunden med Is

rael, så försöker jag försvara Amerika, om någon angriper det.» 

Författarna framhåller ett intressant faktum: när diskussionerna rörde 

sådant som studenterna uppfattade såsom nära förbundet med ameri

kanskt liv (t ex amerikansk kultur) föreföll detta att angå dem personli

gen synnerligen starkt; amerikansk utrikespolitik däremot uppfattades 

som endast föga förbunden med specifikt amerikanskt beteende. 

Användningen av pronomen är belysande för den dubbla gruppsam

hörigheten. Vid intervjuerna hette det »vårt flyg», »vi fann olja», »vår 

kibbutz» — men »deras byråkrati» och »deras ineffektivitet». 

Den j u d i s k a inställningen slutligen kunde ofta erbjuda en kompro

miss mellan den amerikanska och den israeliska ståndpunkten. Som jude 

kan studenten åtminstone fortfarande vara ett slags amerikan. Som jude 

är han fortfarande förenad med israelerna. Och vidare är det judiska bete

endet legitimt i sig självt. Därför blir ofta »minsta kostnaden» förbunden 

med den judiska ståndpunkten, när både amerikansk och israelisk press 

föreligger. 

Alldeles bortsett från den judiska inställningens funktion som kompro

miss valdes den ofta av studenterna — inte oväntat då det judiska repre

senterar det första i den socialiseringsprocess som dessa studenter genom

går. Medlemskapet i en judisk minoritetgrupp utgör deras särmärke i den 

amerikanska omgivning som de växer upp i. Deras etnologiska identitet 

synes närmast vara judisk — mer än amerikansk eller israelisk. Denna 

judiska identitet uppfattas som en »latent inställning», som tillsammans 

med situationsfaktorerna i två eller flera beteenden avgör det slutliga upp

förandet. Den kan också verka som ett hinder för vissa beteenden. 
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Kulturerna bekantar 

sig med varandra 

och ger varandra 

det bästa de har 

Högt uppe i Anderna låg byn som Gud 
inte tyckte om, Condor Iquina, Kondor
nästet. En fattigdom som vi i vårt väl
färdssamhälle inte kan göra oss en före
ställning om har hållit åtta—tio miljoner 
indianbönder i ett järngrepp. Ett stort 
FN-projekt syftar sedan flera år till att 
göra livet mera människovärdigt för dessa 
indianer i Peru, Ecuador, Bolivia, Co
lombia. Här om någonsin kan man tala 
om hjälp till självhjälp. 

Fil dr Arne Björnberg arbetade här 
under två år som FN-expert och valde 
de typiskt svenska formerna för sitt ar
bete — skola och kooperation. Samarbete 
är en gammal fin tradition i de här 
trakterna ända sedan inkatiden. 

De två kulturerna är varandra mycket 
olika — Arne Björnberg har fotograferats 
i sin Saltsjöbadsvilla under ett besök i 
hemlandet. Mannen till höger är en 
av de många namnlösa indianer som 
aldrig har varit i en stad, och aldrig har 
sett ett möblerat hus invändigt. Men 
gemensamt har de ivern i arbetet — alt 
lära sig och att undervisa — och vän
skapen och uppskattningen är stor på 
ömse håll. Det första barnet som föddes 
i en liten nybyggd sjukstuga fick nam
net Arne! Hur mycket Arne Björnbergs 
kontakt med indianerna vid utbildnings-
centret Playa Verde hade att ge honom 
kan höras i hans ord: »Jag har svårt at t 
tänka mig en mera stimulerande tillvaro 
än den här.» 

Dr Björnberg har i dagarna av FN 
utsetts till lärare vid FN-högskolan Crefal 
i Mexico och skall innan dess under två 
månader tjänstgöra som rådgivare åt 
Colombias regering i Bogota där han 
har att utarbeta en plan främst för under
visning och administration — alltså till 
fromma även för sina vänner i Andernas 
bergsbyar. 

»När primitiva folk kommer i kontakt 
med västerlänningar händer något», sä
ger en annan kännare av för oss nordbor 
främmande kulturer — Bengt Danielsson 
av Kontiki. »Säkert är att infödingarna 
inte v i l l återgå till det gamla. Vi måste 
söka hjälpa dem att anpassa sig, att bli 
'civiliserade'.» 

Att på en gång bevara sin egenart 
och bli »civiliserade», det är vad Ander
nas fattiga indianer behöver — och det 
är vad FN vill hjälpa dem till genom 
det ivriga samarbetet uppe bland kon
dorernas berg. 



Pakistansk syn på skandinaviska rådgivare 

AV MRS VAJID KHAN, KARACHI 

Vi föreställer oss vanligen en skandinav som en lång, ljus, kraftig, rakryggad 
och mycket duglig men på något sätt otålig person. Han är en produkt av ett 
genomorganiserat samhälle. I asiatiska länder däremot finner man ofta en 
förhärskande brist på planering och samordning förutom brist på preciserade 
handlingsprogram. Det är förklarligt att en person från ett sådant välorganise
rat samhälle som kommer för att arbeta under sådana oordnade förhållanden 
lätt möter personliga svårigheter i fråga om psykisk och social anpassning och 
gärna blir besviken, otålig, kritisk och till och med bitter. 

För att undvika att sådant händer borde »experterna», innan de reser till det 
nya landet, erhålla ordentliga kunskaper om landets kultur, ekonomi och ad
ministration, så att de är beredda att respektera landets traditioner och fol
kets svagheter samt göra det mesta möjliga av dess starka sidor. Endast genom 
en vänlig inställning till folkets känslor och förväntningar kan experterna vinna 
dess förtroende och samarbetsvilja. Många företag har misslyckats på grund av 
brist på förståelse. 

Experter från främmande länder bör vara till fullo medvetna om sitt arbetes 
ömtåliga art — att vara rådgivare är inte lätt om inte den yttersta taktkänsla 
förefinns. Motsatsen kan skapa förbittring och därigenom åstadkomma ett spänt 
förhållande och stänga alla möjligheter till samarbete. 

Min personliga erfarenhet av nära samarbete med skandinaver är begrän
sad till en person, till Anna-Ma Toll, som kom från Sverige till Pakistan på 
FN-uppdrag som rådgivare i medicinskt-socialt arbete. Jag förmodar att Miss 
Toll är välkänd i Skandinavien genom sina artiklar i sociala publikationer 
och på grund av sitt arbete bland flyktingar, särskilt då för sin stora insats 
som ombud för Svenska Rädda Barnen under upproret i Ungern. 

Jag hade tillfälle till intimt samarbete med Miss Toll i två år, och under sex 
månader av denna tid var jag hennes pakistanska medpart. Utan reservation 
kan jag säga att vårt samarbete var utomordentligt framgångsrikt, men det 
betyder inte att inte eftergifter måste göras på båda sidor. Miss Toll hade 
en god portion skandinavisk duglighet och kanske också otålighet men på 
samma gång hade hon sinne för humor och detta hjälpte henne genom många 
besvikelser. Miss Tolls positiva bidrag i detta land berodde på hennes med
vetna strävan att uppnå resultat mot alla förmodanden och hennes förmåga 
till nära samarbete med pakistanerna. Hennes förhållande till dessa känne
tecknades av inbördes förståelse, respekt, vänskap och absolut förtroende. 

Som kunde väntas hade hon i början avsevärda svårigheter att bli erkänd 
av folket och även av myndigheterna. Men på grund av hennes goda förhållan-
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de till sina pakistanska kolleger både i planeringen och i programmens genomfö
rande kunde de ge henne mesta möjliga assistans och därigenom hjälpa henne 
över svårigheter som hon mötte och bistå henne vid initiativ till åtskilliga väl
färdsanordningar i landet. 

Det är verkligen ytterst viktigt att utländska experter samverkar intimt med 
de lokala och att de ger dem sitt fulla förtroende. De skall vara redo att delge 
dem all sin kunskap. Jag betonar detta, därför att många gånger har exper
terna en attityd av överlägsenhet. 

Ett eller två fall har kommit till min kännedom om experter som inte varit 
villiga att dela med sig av sitt kunnande. Detta är naturligtvis fullständigt stick 
i stäv med principerna om tekniskt bistånd, då ändamålet med ett sådant 
program är att utbilda befolkningen så att den kan fortsätta arbetet. En otill
gänglig inställning hindrar experterna att få till stånd fullt samarbete med 
befolkningen vilket högeligen minskar verkan av deras arbete. 

När man inför nya idéer och ny teknik är det nödvändigt att ta i beräkning 
de lokala traditionerna och att anpassa den moderna tekniken till det lokala 
»sättet att se». Utbildandet av det lokala ledarskapet är och bör vara det 
primära för allt tekniskt bistånd. Men att utbilda ledare är ingalunda någon 
lätt uppgift. 

Somliga människor har förmåga att arbeta med grupper, andra gör det 
bättre individuellt. Ofta är e n väl utbildad person en bättre investering än 
en hel grupp av mindre väl utbildade. Miss Toll insåg sin begränsning att 
arbeta med grupper och var klok nog att koncentrera sig på individer. Hon 
visade största skicklighet att få ut det bästa av sina inhemska kolleger genom 
att bryta igenom alla personliga hinder och etablera ett öppet och vänligt 
samarbete. Hennes varma väsen samt känsla för humor var henne alltid till 
stöd i missräkningens stunder. Genom att skickligt utnyttja tillgängliga mänsk
liga resurser var hon i stånd att utbilda lokala ledare på sitt speciella arbets
fält. Det är onödigt att säga att hon har gjort ett outplånligt intryck på hjärtan 
och sinnen hos de människor som hon kom i kontakt med och framför allt, 
hon sådde en säd som långsamt kommer att bära frukt. 

Det må framhållas att den främmande expertens framgång beror på hur 
han eller hon tar upp och behandlar alla svårigheter och vederbörandes för
måga att övervinna hinder och få till stånd ett gott förhållande till sina 
inhemska kolleger. 

Miss Toll sade alltid att trots alla problem och besvikelser gladde hon sig 
åt erfarenheten av att arbeta i ett land under utveckling, som fordrade mer 
av hennes initiativförmåga än ett rutinarbete på hemmaplan. Denna förmåga 
att glädjas åt arbete trots svårigheter, förmågan att lära något om de problem 
som vi har att brottas med och att med glädje ta itu med nya experiment 
är nödvändiga tillgångar för en utländsk rådgivare. Jag vet att skandinaver 
har mycket av sådana egenskaper. 
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»Miljöskadad» i internationellt arbete 

AV KONSULENT MARGARETA NORDSTRÖM 

Hemhjälpskonsulenten Margareta Nordström i Socialstyrelsen tillhör de få svens
kar, som varit utomlands både som FN-stipendiat och expert och som dessutom 
ofta har anledning att ta emot främmande stipendiater. Vi har bett henne be
rätta något om sina erfarenheter på detta område. 

— För mig kom budet om att jag 1950 fått ett stipendium för att under 3 
månader studera den sociala hemhjälpen i England, Holland och Schweiz som 
den goda gåvan, skriver fröken Nordström. Jag var sliten och hade kommit i den 
situationen, att jag inte såg skogen för träd. Jag höll på att tappa linjerna i mitt 
arbete och att drunkna i detaljer. Nu fick jag tillfälle att komma ifrån de dag
liga bekymren och att ändå ha mitt arbete aktuellt. Jag fick vad jag längtat efter 
i många år, tillfälle att ta upp principdiskussioner med utländska kolleger, vilka 
hade haft samma problem som vi, som fått vara med i ett pionjärarbete och 
som ibland liksom vi gått »misslyckandenas långa väg». 

Visst finns det mycket att minnas från stipendiattiden! 
I England hade jag t ex en handledare, som uppenbarligen inte hade en aning 

om vad det vill säga att vara utomlands och som dessutom på ett högst despo-
tiskt sätt ville lägga upp mina studier. Tack vare British council kom jag dock 
så småningom i kontakt med de människor jag borde träffa. Vad jag minns 
bäst från min Englandstid var den utsökt trevliga ton, som rådde människor 
emellan inom sjukvård och socialvård. Den gjorde ett outplånligt intryck på mig. 

Rent praktiskt har jag haft utomordentlig nytta av att jag i England så grund
ligt fick studera hemhjälpen åt gamla, en social hjälpform som vid denna tid 
var okänd i vårt land i dess nuvarande klart engelskinspirerade form. Framgång
en med hemhjälpen åt de gamla, lämnad av duktiga husmödrar, gav mig mod 
att trots skepticism på många håll i vårt land delta i det stora arbetet att få fram 
en liknande organisation här hemma. 

I England fick jag uppleva hur det kan vara att bo utomlands under de mest 
skilda förhållanden. Man hade t ex i London skaffat mig ett eländigt rum i ett 
dåligt boardinghouse och jag bodde i en stor industristad några kalla regniga 
dagar på en glasveranda på ett hotell (endast den som vet, hur engelska fönster 
drar, kan tänka sig, hur det skall vara på en engelsk glasveranda!). Jag bodde 
också några oförgätliga dagar i Leicester hos rektorn på barnmorskeanstalten, 
som jag träffat flera gånger, då hon året innan var stipendiat i Sverige, och jag 
skall heller aldrig glömma veckorna i den kultiverade officersfamiljen med den 
4-åriga förtrollande dotterns försäkran vid frukostbordet den sista dagen: »I like 
you — no, I love you». Kan inte sådant komma ett frökenhjärta att smälta, då 
vet jag inte om det över huvud taget kan smälta! 

Det var svårt att bedriva sociala studier i Holland! Även om man i förväg 
visste, att socialvården sköttes av de stora kyrkoorganisationerna, den katolska 
kyrkan och den reformerta, kände man sig hela tiden konfunderad. Man blev 
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mycket väl omhändertagen, men studierna hade mycket lätt att komma in på 
sidospår, då de konkurrerande kyrkorna var ytterst ivriga att visa det mesta av 
var sin socialvård, det månde ligga hur långt som helst ifrån ens studiefält. Det 
hade varit intressant att få se mycket mera av vad man över huvud taget gör i 
Holland exempelvis för rehabiliteringen av de nedgångna hemmen och för den 
etiska fostran, men tiden var ju så begränsad. 

Den största behållningen av min studiemånad i Holland var det bestämda in
tryck jag fick av hemhjälpens pedagogiska roll i asociala familjer. 

I Schweiz var studierna synnerligen väl upplagda. Jag satte särskilt värde på 
att man inte offrade tid på att visa rader av skolor, institutioner och sociala by
råer utan att man verkligen fick tid för principdiskussioner om utbildning och re
krytering, om ändamålet med hemhjälpen och åt framtidsplanering. Den schwei
ziska utbildningen av hemvårdarinnor var utomordentligt god och jag såg där
nere att vi i en del stycken kört fast i slentrian. 

En svensk sjukhuskurator hade visat stor gästfrihet mot en kollega från Zurich 
under hennes långa stipendietid här i Sverige och under en besvärlig sjukdoms
period, som hon råkat ut för. Nu lönade hon denna gästfrihet med att ta emot 
mig i sitt vackra hem och med att bokstavligen göra »sina vänner till mina vän
ner». 

Låt mig i detta sammanhang säga, hur roligt det varit att utomlands ha träffat 
på stipendiater, som varit i de nordiska länderna. Vi kan vara säkra om att vad 
vi gör när vi öppnar våra hem, det må vara bara för en liten kaffestund, för 
våra utländska stipendiatkolleger blir till en liten tråd i den stora fredsväven. 

Det kanske låter anspråksfullt av den som fått förmånen att en gång få resa 
ut på ett stipendium att önska, att varje stipendiat skulle få resa ut inte bara en 
gång utan två gånger med några års mellanrum för att den andra gången fylla 
ut vad som fattas och för att på ett annat sätt kunna sortera upp alla intryck. 
Jag har varit i den lyckliga omständigheten att efter 1950 flera gånger kunna 
lesa till alla de tre stipendieländerna och att där få träffa många av de männi
skor som jag tyckte jag lärt mig mest av och att t o m få besöka en och annan 
av vårdfamiljerna och de gamla. Jag kan försäkra, att dessa återbesök gett ett 
annat värde åt mina stipendiemånader. 

Med stor glädje har jag sedan kriget haft besök av nära 200 stipendiater, som 
antingen haft den sociala hemhjälpen som ett väsentligt studieobjekt eller bara 
velat veta något om grunddragen. De har representerat inte mindre än 34 länder. 

Trots att jag har ett så speciellt område att redogöra för, känner jag alltid, att 
det är omöjligt att följa en viss mall, när jag tar emot utlänningar. Men jag 
tror att det under alla omständigheter är viktigt, att man inte dränker de stac
kars stipendiaterna i fakta och i detaljerade skildringar och siffror, utan att man 
försöker hålla sig till principer och idéer och att man framförallt ger sig tid att 
lyssna och svara. Framförallt får man inte röra sig med tekniska termer eller and
ra facktermer utan att veta att stipendiaten har täckning för dem. 

Jag minns så väl den vackra, begåvade, lättsamma dr Mehta, kvinnlig läkare 
och chef för socialvården i Bombays hamn, som var i Europa på en mycket lång 
stipendieresa för att bl a studera bostadsfrågor. En av de sista dagarna av vistel
sen i Sverige ville hon diska efter en middag i mitt hem för att se, hur det gick 
att arbeta i ett svenskt kök. När det var färdigt, ville hon ha putsmedel för att 
polera min rostfria diskbänk. Då först gick det upp för henne finessen med 
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rostfritt! Hon hade ju inte kunnat ana sig till vari den bestod och ingen arkitekt 
och byggmästare, som hon råkat, hade tänkt på att förklara den, så naturligt som 
begreppet rostfritt är för oss. 

Fast jag ofta tänker på dr Mehta och diskbänken, när jag är tillsammans med 
stipendiater, vet jag, att jag nog också försummar »diskbänkspedagogiken». 

— Om expertresan till Österrike är väl inte så mycket att tala. Den var så 
kort, bara en månad. Den innebar ett hårt arbete, men jag har aldrig gjort nå
got så tacksamt i mitt liv. 

Låt mig till sist råda alla, som är i den åldern och har sådana yrken, att de 
lämpligen kan det, att unna sig att ge sig ut någon tid i internationellt arbete, 
fast de nog måste förbereda sig på, att de kan bli »miljöskadade». Det är säkert 
inte lätt att efter hårda tag, stor självständighet eller efter att ha sett ett botten
löst elände att gå tillbaka från de stora oplöjda åkerfälten till den välskötta 
lilla kolonilotten, där allt skall vara prydligt och välansat. — Man må sedan ha 
aldrig så gott sinne för prydlighet och det väl ansade! 
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Rehabilitering av invalider i USA 

AV ÖVERLÄKAREN, DR NILS LINDSTRÖM, VANFÖREANSTALTEN, HÄRNÖ

SAND, ORDFÖRANDE I SVENSKA VANFÖREVÅRDENS CENTRALKOMMITTÉ 

(SVCK) OCH KANSLICHEFEN KARL MONTAN, SVCK 

Nedan redovisas synpunkter från en 3 veckors studieresa och deltagande i 

invalidvårdskongress i USA hösten 1960. Den begränsning i tid och rum, 

som varit förbunden med resan, har självfallet satt sina spår i det mate

rial, som nedan presenteras. Det är dock artikelförfattarnas förhoppning, 

att konturerna av rehabiliteringen i USA skall framstå och att de utfyl

lande detaljerna skall — utan att vara uttömmande — dock ge vissa ut

blickar på detta vårdområde. 

REHABILITERING AV KRIGSSKADADE 

• Som introduktion av rehabilitering av invalider i USA kan stå ett be

sök vid sjukhuset i Bronx, stadsdel i New York City. Sjukhuset är ett 

i en kedja sjukhus över hela USA, Veterans Administration Hospitals,1 

som står till krigsdeltagarnas förfogande — ett system som i sig förefaller 

vara en protest mot den, i varje fall ur svensk synpunkt, något lättvindiga 

organisationen av den allmänna sjukvården i detta land. Här får de f d 

krigsdeltagarna vård för sjukdomar och skador, ådragna under krig eller 

i civila förhållanden. Vid sjukhuset finns olika specialiteter, bl a en reha

biliteringsklinik med såväl bäddavdelningar som poliklinik. Vid denna 

klinik behandlas i första hand patienter med olika rörelseskador, varför 

till kliniken är knuten en arbetsterapi- och en gymnastikavdelning. 

I en specialavdelning inom eller vid sidan av sjukgymnastiken — kallad 

»Department for corrective therapy» — ger gymnastiklärare övning i oli

ka dagliga livets färdigheter. Dessa omfattar dels vanliga gångövningar 

och övningar i olika trafikattrapper, men också något som borde få ef

terföljd hos oss — utredning om hur invaliden skall kunna förflytta sig 

ined hjälp av motorfordon. Mycket stort intresse nedläggs av dessa gym

nastiklärare för att dels genom praktiska prov utröna lämplig metodik för 

invaliden at ta sig in i och ur bilen, dels också finna ut lämpliga anord

ningar för att möjliggöra körningen samt dels slutligen lära vederböran-

1 Det finns ca 400 VA-hospitals. övr ig sjukvård disponerar ca 6 400 sjukhus. Där
av svarar delstaterna för ca 1 800 sjukhus och privata sammanslutningar för ca 
4 600. 
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de att köra bil. Enligt uppgift skall dylik service lämnas vid flertalet reha

biliteringskliniker inom krigsdeltagarnas sjukhus. 

Vid denna klinik i Bronx finns emellertid även en del patienter, som 

på grund av graden av skadornas utbredning låg utanför alla åtgärder av 

här beskriven art. Här synes kliniken närmast fungera som permanent 

vårdanstalt — en miljö som åtminstone med hänsyn till de yttre former

na präglas av torftighet och tristess. 

Tydligt är emellertid, att kliniken på en rad olika sätt — delvis myc

ket okonventionella — söker komma till rätta med även svåra invaliditets

tillstånd. Ett intressant drag i denna strävan ligger på det organisatoriska 

planet. Det teamarbete, som leds av den ansvarige överläkaren, har till 

förfogande inte blott representanter för olika vårdspecialiteter — sjukgym

nast, arbetsterapeut etc — utan även en högt kvalificerad befattningsha

vare som koordinator. Denne, som närmast har social-administrativ ut

bildning, har således att förbereda gruppkonferenser och teamarbetet över 

huvud taget, tillse att alla erforderliga konsulter tillkallas, föra protokoll 

och tillse att teamets intentioner i praktiken fullföljs. I den mån team

arbete av denna art förekommer inom svensk rehabiliteringsverksamhet, 

torde dylik koordinering av arbetet hittills ägnats mycket liten uppmärk

samhet. 

NYA METODER OCH NY TEKNIK PÅ VISSA SPECIALINSTITUTIONER 

För medicinsk rehabilitering har USA i övrigt knappast någon likfor

mig organisation. Vid sjukhus av olika typ finns avdelningar för rörelse

terapi av samma art som i vårt land, stundom emellertid mera än hos oss 

under läkares ledning — i allmänhet då en expert på »fysioterapi och re

habilitering». 

Karakteristiskt är inslaget på specialinstitutioner, som på grund av in

spirerande och kunnig ledning nått goda resultat genom nya metoder och 

ny teknik. Härtill kommer, att ledningen har utvecklat en uppdriven 

skicklighet att sälja sina idéer genom alla former av publicitet. Här skall 

bland de medicinskt betonade rehabiliteringsinstituten nämnas dr Howard 

Rusks I n s t i t u t e f o r P h y s i c a l M e d i c i n e a n d R e h a b i l i 

t a t i o n i New York, och dr Henry Kesslers K e s s l e r I n s t i t u t e i 

New Jersey. Båda dessa läkare är kända för sin verksamhet för hög

gradigt invalidiserade och har genom sin utåtriktade ledning, som är 

starkt internationellt betonad, betytt mycket för intresset för rehabilite

ring över hela världen. Både dr Rusk och dr Kessler har med stor vitali

tet skött presidentskapet i I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y f o r Re 

h a b i l i t a t i o n of t h e D i s a b l e d , ISRD1 och har bl a i denna 
1 Tidigare benämnd »International Society for the Welfare of Cripples». 
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egenskap gjort propaganda för en bättre invalidvård på de flesta ställen 

i världen och på båda sidor om förekommande ridåer. 

Institute for Physical Medicine and Rehabilitation är anknutet till New 

York-universitetets medicinska fakultet och har därigenom en mycket om

fattande utbildningsverksamhet för läkare och annan sjukvårdspersonal. 

Institutets hela inriktning syns vara praktisk social-medicin. Dess protes-

och bandageverkstad har en synnerligen progressiv och skicklig ledning. 

Detsamma gäller arbetsterapiavdelningen, som utvecklar en rad verksam

hetsgrenar av större eller mindre betydelse, men alla pionjärarbeten. H ä r 

kan nämnas den systematiska genomgången av tekniska hjälpmedel för 

invaliders dagliga livsföring, som genomförs sedan flera år. Speciella klä/-

desplagg — lätta att ta på och av — för rullstolsinvalider och andra in

valider är ett annat utvecklingsarbete. Bostadsfrågan har ägnats särskilt 

intresse, och på institutets tomt har i år uppförts en villa,1 vars planering, 

fasta inredning och övriga utrustning och möblering är resultatet av en 

ingående prövning av rullstolsinvaliders krav. Alla kommunikationsleder 

mellan villan och omgivningen, liksom inom villan, är anordnade för rull

stolspassage. Kök och badrum har samtliga de anordningar, som behövs 

för att alla funktioner skall kunna utövas sittande. Villan används dels 

som demonstrationsobjekt och dels för det ytterligare praktiska utveck

lingsarbete, som kan vara aktuellt på detta område. För övrigt nedläggs 

ett mycket uppmärksammat arbete från institutets sida på att finna hjälp

medel och lämplig metodik för handikappade personer i hushållsarbete.2 

Kessler Institute är av mindre format men en väsentlig utbyggnad på

går. Dessa båda institutioner ligger således i New York-området, och i 

själva verket är det inom detta och angränsande områden man har fler

talet institutioner med rehabiliteringsuppgifter. 

Det finns även institutioner som mera ligger inom arbetsvärdens områ

de. Hit hör först och främst det äldsta av alla rehabiliteringsinstitut i 

USA, I n s t i t u t e f o r C r i p p l e d a n d D i s a b l e d , New York. 

Institutet, som startade år 1917, har en mycket utvecklad utbildningsverk

samhet för invalider. Viss medicinsk behandling förekommer också, var

för institutionsformen mycket nära sammanfaller med vanföreanstalternas 

i Sverige organisation sådan den utformades redan på 1880—90-talen. 

OJÄMN SPRIDNING AV REHABILITERINGSINSTITUTIONERNA 

Den mycket ojämna spridningen av USA:s 77 rehabiliteringsinstitutio

ner framgår exempelvis av följande: om man låter en nord—sydgående 

1 »The Functional Home for Easier Living». 
2 I USA talas i detta sammanhang mera om »disabled homemakers» än om »dis
abled housewives». 
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linje dela landet i två lika stora hälfter, befinner sig 7 rehabiliteringsinsti

tut väster om delningslinjen medan 70 befinner sig öster därom. 19 sta

ter saknar helt rehabiliteringsinstitutioner.1 Folktäthetsstatistik skulle na

turligtvis reducera disproportionerna, men kvar står det starka intrycket 

av att tillfälligheter, enskilda initiativ o d mera bestämmer takten av ut

byggandet än en målmedveten planering. 

FEDERAL PLANERING AV REHABILITERINGSÅTGÄRDER 

Någon fast mall för uppbyggandet av rehabiliteringsinstitutioner finns 

sålunda inte i USA. Varianterna tycks vara lika många som institutioner

na. Det är emellertid långt ifrån så, att Washington — i dessa samman

hang representerat av D e p a r t m e n t of H e a l t h , E d u c a t i o n 

a n d W e l f a r e — inte med intresse följer vad som sker på området 

och vidtar åtgärder för att befrämja en likformighet ut över landet. En 

1 Rehabilitation of the Disabled in thirty-seven Countries of the World, Uni ted 
States Government Printing Office, December 21 , 1959. 

En utredning vid Institute for Physical Medicine and Rehabilition, New York, 
har resulterat i en villa, planerad och inredd för invalidiserade, 
»The Functional Home for Easier Living». Här visar miss Jul ia Judson 
en detalj i köksinredningen. 
Genom lätt åtkomliga backar söker man rationellt lösa vissa av hushållets 
förvaringsproblem 



utredning publicerades sålunda 1959 av detta departement, vari upp

märksammas denna stora variationsbredd.1 Med en välgörande uppriktig

het framläggs i denna utredning svagheten i den nuvarande uppsättningen 

centra. Lika välgörande är påpekandet av svårigheterna att ange behovet 

och storleken av rehabiliteringsåtgärder. 

Det sägs här bl a följande: »Så snart man börjar tänka på att uppföra 

en rehabiliteringsinstitution ställs man inför svåra problem. Ett sådant 

problem anmäler sig genast vid frågan: 'Hur vet Ni storleken av behovet 

av ett rehabiliteringscentrum?' Ingenting skulle vara behagligare än att 

svara med en formel, x + 4—y • R2 = storleken av vederbörande insti

tution och den typ av program, som ifrågavarande samhälle behöver. Det 

är dock bäst för alla att få veta, att det inte finns något så lättvindigt 

svar.» Vidare framhålls det: »En del svårigheter ligger i vår otillräckliga 

kunskap om antalet handikappade personer, för att inte tala om vår bris

tande kunskap om vilka åtgärder som behövs för dessa handikappade. Re

habiliteringsinstitutionen är nödvändig, för att vi skall veta hur många 

handikappade, som kan ha nytta av denna vårdform. Utan en sådan in

stitution försöker vi mäta utan något mätinstrument.» 

I utredningen, som berör 77 institutioner, ges i övrigt en rad intressanta 

uppgifter om denna verksamhet. Samordningen av de olika experternas 

arbete inom resp institution sker i stor utsträckning vid gemensamma kon

ferenser. 57 % av institutionerna har etablerat sådant teamarbete i sam

band med påbörjandet av behandlingen. För att kontrollera behandlings

resultatet använder 88 % teamarbete och 92 % använder teamarbete, när 

ändring av behandlingsprogrammet skall övervägas. 

Ledningen av dessa institutioner ligger i 84 % av hela antalet institu

tioner hos läkare. Fördelningen av specialiteter hos denna medicinska led

ning visar, att 50 % av institutionerna hade chefsläkare med fysikalisk 

medicin som specialitet. Därnäst kom ortopederna (30 % ) . 

Av de 48 000 handikappade, som under ett år intagits på dessa institu

tioner, hade cirka 75 % motoriska skador (amputationer, skador efter 

reumatism, polio samt funktionsrubbningar till följd av hjärnskador etc.) 

Tbc, dövhet och blindhet var rehabiliteringsorsak i cirka 6 c/o. Hjärtsjuk

domar uppgick till 4 %. 

Det federala arbetet leds av departementets O f f i c e of V o c a 

t i o n a l R e h a b i l i t a t i o n ( O V R ) enligt The Vocational Re

habilitation Act of 1954.2 De federala och statliga insatserna på detta 

1 Rehabilitation Centers Today, Rehabilitation Service Series No 490, United 
States Government Printing Office, Washington, D. C. 1959. 
2 övriga federala lagar med betydelse för rehabilitering är Social Security Act of 
1935 och Hospital Survey and Construction Act of 1947 (utvidgad 1954). 
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område sker dels genom nio regionala kontor för OVR, dels genom State 

Vocational Rehabilitation Offices som uppehålls av resp enskild stat. 

Storleken av den federala verksamheten på detta område kan illustre

ras av att antalet tjänstemän utgör cirka 150, varav 100 i den centrala 

administrationen i Washington. 

Intressant i detta system är att notera att de offentliga arbetsförmed

lingarna spelar relativt liten roll i dessa sammanhang. Detta framgår även 

av uppgifter på antalet, som fått olika former av rehabilitering genom 

medverkan av OVR. Antalet för 1959 var 80 739. Av dessa remitterades 

33 % från olika sjukvårdsorgan, 14 % från socialvård och 7 % från ar

betsförmedlingen. 12 % sökte få någon form av rehabilitering på eget 

initiativ. Återstoden kom från olika företag, fackföreningar etc. 

De rehabiliterade kunde placeras inom följande yrkesområden: industri

arbetare (utbildade och något utbildade) 26 %, kontor och försäljning 

17 %, serviceyrken 19 %, hushållsarbete 13 %, högre utbildning 9 % 

och tempoarbete 7 %. 

Denna rehabiliteringsverksamhet finansieras genom federala anslag 

(45 miljoner dollar under 1959) i kombination med statliga (28 miljo

ner). 

Därtill kommer emellertid att OVR har till sitt förfogande stora be

lopp för att understödja forskningsprojekt, undersökningar, utbildning av-

personal och igångsättande av demonstrationsobjekt (institutioner o d). 

Under 1959 hade den federala regeringen ställt 11 miljoner dollar till 

förfogande för OVR för dylika ändamål. En rad medicinska och social

medicinska utredningar har därvid fått ekonomiskt stöd. Undersökningar 

om resultatet av arbetsplacering av ungdomar med cerebral pares har 

kunnat genomföras. En undersökning av lämpliga klädesplagg för små

barn till handikappade husmödrar är ett annat exempel. Olika slags test 

för bestämning av arbetsförmåga har också varit föremål för undersök

ningar, som bekostats av medel från OVR. 

SKYDDAD VERKSAMHET 

En del av arbetsvärden, som i vårt land har stor aktualitet, är de skyd

dade verkstäderna för den arbetskraft, som inte kan konkurrera på den 

öppna arbetsmarknaden. I USA syns dessa verkstäder spela mycket li

ten roll. Således anges det finnas endast ca 1 400 platser i hela USA.1 

Att man emellertid har att räkna med stora placeringssvårigheter, när 

det gäller den handikappade arbetskraften, framgår bl a av tillkomsten 
1 Svårt är att göra jämförelse med vårt land, men man torde även kunna ange 
siffran cirka 1 400 platser i Sverige med ett aktuellt utbyggnadsprogram, där den
na siffra avses mångdubblas. 
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år 1952 av det mångomskrivna företaget A b i l i t i e s I n c . På grund 

av de stora svårigheterna att få arbete startade i New York ett par ini

tiativkraftiga, svårt handikappade personer ett eget litet företag inom den 

elektrotekniska branschen. Genom stora svårigheter har denna verkstad 

nu vuxit till en sådan storleksordning, att den har cirka 350 anställda •— 

alla mer eller mindre handikappade. Verksamheten är nu förlagd till 

Long Island, N Y. 

Abilities Inc ägs av ett bolag med en av initiativtagarna, Henry Vis-

cardi, som chef. Mr Viscardis förmåga, hans tro på sin idé, uppslagsrike

dom och — kanske inte minst — sinne för public relation har säkert va

rit avgörande för företagets utveckling. En liten fin påminnelse om den 

senare egenskapen får besökaren genom en försvarlig packe litteratur om 

Abilities; och med denna packe följer även en longplaying grammofon

skiva, där företagets första 5-års verksamhetsberättelse intalats (inklusive 

intervjuer med företagets ledare och anställda). 

Företaget har en föredömlig omvårdnad om sina anställda och för när

varande planeras en särskild rekreationsavdelning med badbassäng och 

dylikt. Mr Viscardi poängterar, att han ser såsom ett av företagets vik

tigaste uppgifter att vara ett demonstrationsobjekt för läkare, företagare, 

industriledare, fackföreningsfunktionärer osv och att företaget därför dels 

har att bedriva en omfattande kurs- och konferensverksamhet för dylika 

grupper och dels har att bedriva forskning på området. Det senare sker 

genom en särskild till Abilities Inc knuten organisation, H u m a n Re 

s o u r c e s C o r p , bildad 1955. Målet för denna forskning kan kanske 

sammanfattas i Viscardis ord: »Vi hoppas en dag i denna atomålder, 

med ökad automation och mekanisering, få uppleva, att det inte finns 

några handikappade arbetare — endast arbetare med skiftande grader av 

förmåga.» 

En undersökning gjord 1957 av denna forskningsorganisation på den 

dåvarande personalen i Abilities Inc visade, att dessa hade följande inva

lidorsaker:1 

Invaliditet Antal % 

Nevrologiska åkommor 81 28,2 
Olycksfallsskador 50 17,4 
Kärl- och hjärtsjukdomar 32 11.2 
Degenerativa sjukdoma: 23 8,0 
Hörselskador 15 5,2 
Infektionssjukdomar 19 6,6 
Medfödda lyten 22 7,7 
Ögonskador 14 4,9 
Talfel 3 1,0 
Allergi 0 — 
Diverse 28 9,8 

287 100,0 

1 The Disabled Workers at Abilities Inc., Human Resources Corp., Albertson, Long 
Island N. Y. 1958. 
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Cirka hälften av personalen hade varit arbetslös mer än ett år före 

anställningen på Abilities Inc (ca 20 % hade varit utan arbete i 3 år eller 

mer). 

Intressant är hur de anställda löst sin transportfråga till och från arbe

tet, vilket framgår av nedanstående tabell. 

I genomsnitt bodde de anställda ca 1,8 svenska mil från arbetsplatsen 

(motsvarande en färd tid till arbetet av i medeltal 38 minuter). 

En märklig detalj i utredningen visade att endast 70 % hade TV mot 

normalt i USA ca 80 %. Utredningen ger ingen förklaring härtill, men 

artikelförfattarna vågar en gissning: mera primärt för de anställda, som 

innan anställningen hade en mycket svag ekonomi, har varit att lösa för-

fjyttningsproblemet genom inköp av bil. Andra konsumtionsvaror har då 

fått anstå. 

Vid Abilities Inc har även gjorts en intressant studie över hur man på 

olika sätt har anpassat arbetsplatsens förhållanden till olika handikapp.1 

INVALIDEN PÅ DEN ÖPPNA MARKNADEN 

Denna situation kan möjligen bero på att man satsar så hårt på att de 

handikappade skall in i den normala produktionen. Någon tvångsmässig 

reglering — såsom i England — finns emellertid inte i USA. Man läg

ger så mycket större vikt vid upplysning och propaganda, och ett uttryck 

härför är den årliga kampanj, som arrangeras av T h e P r e s i d e n t ' s 

C o m m i t t e e o n E m p l o y m e n t of t h e P h y s i c a l l y H a n 

d i c a p p e d . Ordförande i denna kommitté är generalen Melvin J Maas, 

som själv är helt blind. Kommittén har avläggare i alla USA:s stater. 

Ett utmärkt stöd fick denna kampanj under år 1960 genom det fede

rala postverket, som utgett ett särskilt frimärke med bilden av en rull

stolsinvalid vid en borrmaskin. 

AKTUELLA UTREDNINGAR 

Utredningar, som på olika sätt söker klarlägga de handikappades pro

blem, pågår även vid ett flertal institutioner. Här kan endast nämnas 

några exempel. 
1 A Study of the Adaptability of Disabled Workers, Human Resources Corp., 
Divison of Abilities Inc., Albertson, Long Island, N. Y. 1958. 
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Årligen ordnas i USA en kampanj 
för att cle handikappade skali 

komma in i produktionen. Ett 
utmärkt stöd fick kampanjen i år 

genom det federala postverket som 
utgett ett särskilt frimärke med 
bilden av en rullstolsinvalid vid 

en borrmaskin och med texten 
»Employ the Handicapped». 

Anställ den handikappade! 

Vid H a r v a r d U n i v e r s i t y , B o s t o n undersöks handikappa

de bilförares trafiksäkerhet. En närliggande fråga är den samhällsplane

ring som tar hänsyn till de handikappades problem. I detta avseende på

går utredningsarbete vid U n i v e r s i t y o f I l l i n o i s . H ä r kan ock

så nämnas, att I n s t i t u t e f o r P h y s i c a l M e d i c i n e a n d R e 

h a b i l i t a t i o n , N Y, ägnat dessa frågor uppmärksamhet . Ett resultat 

är at t ett stort skyskrapecentrum i New York, »Lincoln Center for the 

Performing Arts», nu skall planeras just under beaktande av dessa krav. 

Som en ytterligare illustration till intresset för dessa frågor är att P a r a-

l y z e d V e t e r a n s o f A m e r i c a utger information om hotell över 

hela USA, som är tillgängliga för rullstolsinvalider. Utöver vad som ovan 

nämnts om utvecklingsarbetet för handikappade husmödrar kan tilläg

gas, at t utredningar och experiment inom detta område utförs vid 

S c h o o l o f H o m e E c o n o m i c s vid U n i v e r s i t y o f C o n 

n e c t i c u t . En forskning som bedrivs med stor intensitet berör extre

mitetsproteser och - - fast i mindre grad — stödjebandage. Forskningen 

sker till övervägande delen genom P r o s t h e t i c s R e s e a r c h B o a r d 

o f N a t i o n a l A c a d e m y o f S c i e n c e s , O V R och V e t e r 

a n s A d m i n i s t r a t i o n . I detta hänseende ges även stöd av den 

industri, som svarar för tillverkning av proteser och stödjebandage, sam

manlänkad i en företagarorganisation benämnd T h e A m e r i c a n 

O r t h o t i c s a n d P r o s t h e t i c s A s s o c i a t i o n . 
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FRIVILLIGA HJÄLPKRAFTER 

Slutligen bör några ord ägnas åt de frivilliga insatsernas betydelse inom 

amerikansk invalidvård. Härvid kan konstateras, att det inte finns inva

lidsammanslutningar i skandinavisk mening. Invalidernas eget inflytande 

över utformningen av den erforderliga vården, organiserandet av institu

tioner, är därför svårbedömbart. Endast den iakttagelsen kunde noteras, 

att invalidiserade personer ofta synes ha framskjutna poster i olika faser 

av rehabiliteringsverksamheten. 

Ett drag, som präglar den anglosachsiska vårdapparaten, är ju som be

kant utnyttjandet av frivilliga hjälpkrafter. Dessa består ofta av hemma

fruar, vars barn blivit vuxna, och som önskar göra en insats utanför hem

met. Man fick ett intryck av att denna form av arbetsinsats kunde ha en 

reell betydelse för en institutions möjligheter att ge klientelet en god ser

vice (sysselsättning, uppmuntran, rekreation, transporter, stödåtgärder av 

olika slag). Att det å andra sidan inte är ett problemfritt sätt att lösa 

personalfrågan på är uppenbart. En av artikelförfattarna har själv upp

levt svårigheten av att bli betjänad vid en stor rehabiliteringsinstitutions 

upplysningsdisk av en mera självsäker än välinformerad societetsdam. Fle

ra institutionsledare klagade över dels svårigheten att hålla dessa ibland 

något lynniga damer vid gott humör, och dels över att det behövs sär

skilt anställd personal för att organisera dessa frivilliga krafters arbete 

för att få något nyttigt ut av det (här gällde det särskilt transporter av 

handikappade barn till skol- och vårdinstitutioner). Men uppskattning

en av de frivilliga krafternas insatser kommer också till uttryck. Vid den 

åttonde kongressen, som hölls av I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y f o r 

R e h a b i l i t a t i o n of t h e D i s a b l e d i New York 1960, utta

lade Mr Robert K Mooney, ledare för en rehabiliteringsinstitution i Con

necticut, öppenhjärtigt följande: »Utan de frivilliga krafterna skulle vår 

rehabilitation-show inte kunna fortsätta. De är våra stjärnaktörer.» Han 

säger vidare: »Jag tror, att utan stödet av frivilliga krafter skulle vi haft 

statlig inblandning i vårt arbete. Jag föredrar hjälpen från de frivilliga.» 

Han säger också att i hans institution utförs av dessa medhjälpare tio pro

cent av det arbete, som man annars hade måst betala för. Särskilda kvin

noföreningar är organiserade för detta stödarbete. Även ungdomar söker 

göra sina insatser genom klubbverksamhet, utflykter, etc. Scoutrörelsen 

i USA liksom i Sverige betyder synbarligen mycket i detta sammanhang. 

Det bör också understrykas att dessa frivilliga insatser inte inskränker sig 

till någon särskild samhällsklass, även om det säkert finns en korrelation 

mellan platsen på samhällsstegen och storleksordningen av frivilliga in

satser. Möjligen var den chaufför, som förde en av våra utflyktsbussar, 
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ett undantag, men i varje fall använde han mycket fritid för att arran

gera idrott åt paraplegiker. 

Det är sålunda med tveksam beundran den svenske iakttagaren upple

ver denna form av aktivitet. Tveksamheten på grund av misstanke om 

hög frekvens av dilettantism och beskäftighet, beundran på grund av den 

uppenbara beredskapen att oegennyttigt hjälpa och stödja. 

SAMMANFATTNING 

Slutomdömet om amerikansk invalidvård, upplevd under en kort period 

av några veckor hösten 1960 inom ett begränsat område av nordöstra 

USA, är följande. Invalidvården i USA synes vara mycket ojämnt ut

byggd, både vad avser den medicinska rehabiliteringen och arbetsvärden. 

Vissa institutioner av högsta klass finns, men något genomfört system av

seende hur rehabiliteringen skall organiseras och genomföras synes inte 

föreligga. Från den federala regeringen ökas emellertid insatserna för en 

allmän höjning av standarden. 

Anmärkningsvärd är den experimentlusta, som präglar arbetet inom 

detta område, liksom den därmed sammanhängande benägenheten att 

stödja olika former av utvecklingsarbete. Betydande federala medel står 

här till förfogande. Uppmuntrat på detta och andra sätt pågår ett mång

sidigt utrednings- och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet över 

hela USA. Med den generositet som präglar allt dylikt arbete i USA är 

man genomgående beredd att successivt ställa sitt utredningsmaterial och 

sina erfarenheter till utländska kollegers förfogande. Denna inställning 

ger otvivelaktigt det största utbytet av en studieresa till USA. Som slut

vinjett lämpar sig konstaterandet, att Förenta staterna enligt T h e In 

t e r n a t i o n a l H e a l t h a n d M e d i c a l R e s e a r c h A c t of 

19 6 0 kommer att ställa stora belopp till förfogande över hela världen 

för forskning inom rehabiliteringsområdet. 
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ment. 6. The industrial development of Peru. 
Mexico 1959. (Publ 59.2.G.2.) 

Five-year perspective 1960—64. Consolidated 
report on the appraisals of the scope, trend 
and costs of the programmes of the United 
nations, ILO, FAO, UNESCO, WHO, 
W M O and IAEA . . . Geneva 1960. (Publ 
60.4.14.) 

— F o o d a n d a g r i c u l t u r e o r g a 
n i z a t i o n . 
The state of food and agriculture 1960. Rome 

1960. 
Trade yearbook. Vol 13 (1959). Rome 1960. 
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GRUVMINNEN. Red av M Rehnberg. Sthlm I960. 
(Svenskt liv och arbete. 25.) 

HAMBURG. S t a t i s t i s c h e s L a n d e s a m t . 
Statistisches Jahrbuch 1960. Hamburg 1960. 

HANSON, R. Takterrasser. Tätskikt och skyddsbe
läggning. Sthim 1960. (Statens nämnd för bygg
nadsforskning. Rapport 62.) 

HUSEN, T & DAHLLÖF, U. Mathematics and com

munication skills in school and society. An 
empirical approach to the problem of curri
culum content. Sthlm 1960. (Studieförbundet 
Näringsliv och samhälle.) 

INTERNATIONELLA ARBETSBYRÅN. 

Studies and reports. New series. Geneva 1960. 
59. Why labour leaves the land. A com

parative study of the movement of labour 
out of agriculture. 

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATIONEN. 

1st African regional conference, 1960. 
Report. Geneva 1960. 

1. Report of the Director-General. 

JOHANSSON, HILDING. Det demokratiska välfärds
samhället. Sthlm 1960. 

KÖPENHAMN. S t a t i s t i s k k o n t o r . 
Köbenhavns kommunalkalender. Årg 28 (1960). 

Khvn 1960. 

LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE. 

Landssekretariatets berättelse för år 1959. Sthlm 
1960. 

LÅNGVARIGT FORSORGSUNDERSTÖTTEDE. Under-

sogelser af långvarigt kommunehjaelps- og fat-
tighjaelpsunderstöttede foretaget under ledelse 
af H Friis & E Warburg. Khvn 1960. (Social-
forskningsinstituttets publikationer. 1.) 

LINKÖPING. D r ä t s e l k a m m a r e n s s t a 
t i s t i k - o c h u t r e d n i n g s k o n t o r . 
Statistisk årsbok. Årg 11 (1960). Linköping 

1960. 

MALMÖ STADS ÅRSBOK. Årg 44 (1956). Malmö 

1960. 
NORGE. 

Norges omsielle statistikk. Oslo 1960. 
A: 12. Lönnsstatistikk for kommunale tjenes-

temenn pr 1 jan 1960. 

— D i r e k t ö r e n f o r a r b e i d s t i l s y -
n e t. 
Årsmeldinger fra arbeidstilsynet og arbeids-

tilsynsrådet. 1959. Oslo 1960. 

NYA ZEALAND. D e p a r t m e n t of s t a t i s 
t i c s . 
Official year-book. 65 (1960). Wellington 1960. 

PLANTYPER i friliggande enfamiljshus 1950, 1954, 
1957. Sthlm I960. (Statens nämnd för bygg
nadsforskning. Rapport 61.) 

QVIST, G. Kvinnofrågan i Sverige 1809—1846. 
Studier rörande kvinnans näringsfrihet inom 

de borgerliga yrkena. Gbg, Khvn & Hfors I960. 
(Kvinnohistoriskt arkiv. 2. Akad avh, Ggb.) 

RlK3RÄKENSKAPSVERKET. 

Budgetredovisning för budgetåret 1959/60. 
Sthlm 1960. 

Årsbok. 1960. Sthlm 1960. 
STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1960. Sthlm 

1960. 
21. Medicinska äktenskapshinder. Betänkande 

[avgd 3 juni I960]. (Ju.) 
24—26. Lagberedningens förslag till jordabalk 

m m. 1—3. [Avg d 10 sept I960.] (Jo.) 
1. Lagtext. 
2. Motiv till balken. 
3. Motiv till lagen om införande av 

nya jordabalken m m. 
27. Offentlig provningsverksamhet. Behov och 

resurser. Betänkande avg [d 4 juli 1960] 
av Provningsanstaltsutredningen. (H.) 

28. Thornstedt, H. Förverkande på grund av 
brott. Betänkande [avg d 16 sept I960]. 
(Ju.) 

29. Frågan om åtgärder för att förbättra kon
sumtionsmjölkens beskaffenhet. Betänkande 
avg [d 13 juni 1960] av 1954 års mjölk
kommitté. (I.) 

30. [Söderström, O.] Objektiviteten vid forskning 
och försök på växtnäringsområdet. Utred
ning [avg d 28 juni I960]. (Jo.) 

31. Betänkande angående inrättande av en 
fond av malmvinstmedel till främjande av 
naturvetenskapligt och tekniskt forsknings-
och utvecklingsarbete. Avg [d 23 aug I960]. 
(Fi.) 

32. Statliga företagsformer. 5. Betänkande med 
förslag till reformering av de nuvarande 
statliga företagsformerna m m. [Avg d 20 
aug I960.] (Fi.) 

33. Förskollärarutbildningens organisation. Be
tänkande avg [d 15 sept 1960] av 1958 års 
förskollärarutredning. (S.) 

34. Reviderad brandlagstiftning. Betänkande 
avg [d 25 okt 1960] av 1954 års brandlags-
revision. (I.) 

35. Socialförsäkringens organisation. Socialför
säkringens administrationsnämnds betän
kande 2. [Avg d 1 okt I960.] (S.) 

STATISTISK ÅRSBOK för Stockholms stad 1959. 

Sthlm 1960. 
STOCKHOLMS STADS STATISTIK. Sthlm 1960. 

3. Hälso- och sjukvård. 2. 
Stockholms stads sjukvård. 26 (1958). 

STORBRITANNIEN. M i n i s t r y of h e a l t h . 
Report. 1959. P 1. Lond 1960. 

— M i n i s t r y of p e n s i o n s a n d n a t i o n a l in-
i n s u r a n c e . 
Report. 1959. Lond 1960. 
Report on war pensioners. 1959. Lond 1960. 
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STORBRITANNIEN. T r a d e s u n i o n c o n 
g r e s s . 
Report of proceedings at the 92nd annual 

Trades union congress held at . . . Douglas, 
Sept 5 to 9 1960. Lond 1960. 

[STREISSLBR, E.] Möglichkeiten und Grenzen 
einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik. 
Wien 1960. (österreichisches Institut fur 
Wirtschaftsforschung.) 

STRÖMBÄCK, P & CULLERT, B. Vi vårdar vår hälsa. 

Sthlm 1960. 
STUDENT — 6 1 . Yrkes- och utbildningsvägar för 

studenter. Utg av Arbetsmarknadsstyrelsen. 
Sthlm 1960. 

SWEDNER, H . Ecological differentiation of habits 
and attitudes. Lund 1960. (Lunds studies in 
sociology. Akad avh.) 

SVERI, K. Kriminalitet og ålder. Sthlm, Gbg & 
Upps 1960. (Akad avh, Sthlm.) 

SVERIGES KOMMUNALLAGAR med därtill hörande 

föreskrifter jämte bihang innehållande särskilda 
författningar rörande kommunalstyrelsen 1960. 
Utg av Halvar G F Sundberg. Sthlm 1960. 

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Sthlm 1960. 

A r b e t s m a r k n a d e n s a m t a r b e t s -
o c h l ö n e f ö r h å l l a n d e n . 
Löner 1958. Del 2. Lantarbetare, industri

arbetare m fl. (Socialstyrelsen.) 
B y g g n a d s v e r k s a m h e t o c h 

b o s t a d s f ö r h å l l a n d e n . 
Bostadsbyggandet 1958. (Bostadsstyrelsen.) 

F o l k m ä n g d e n och dess f ö r ä n d r i n g a r . 
Befolkningsrörelsen år 1958. (Statistiska 

centralbyrån.) 
Folkmängden inom administrativa områden 

d 31 dec 1959. (Statistiska central
byrån.) 

F ö r s ä k r i n g s v ä s e n . 
Understödsföreningar andra än arbetslös

hetskassor 1958 jämte vissa uppgifter om 
aktiebolags pensions- och andra personal
stiftelser. (Försäkringsinspektionen.) 

Yrkesskador år 1958. (Riksförsäkringsanstal-
ten.) 

H a n d e l . 

Handel. Berättelse för år 1959. Del 1. (Kom
merskollegium.) 

H ä l s o - o c h s j u k v å r d . 
Allmän hälso- och sjukvård 1958. (Medicinal

styrelsen.) 
I n d u s t r i o c h b e r g s h a n t e r i n g . 

Bergshantering. Berättelse för år 1958. 
(Kommerskollegium.) 

Industri. Berättelse för år 1958. (Kommers-
kollegium.) 

Statens vattenfalbiverk 1959. (Vattenfalls
styrelsen.) 

I n k o m s t o c h f ö r m ö g e n h e t . 
Skattetaxeringarna samt fördelningen av 

inkomst och förmögenhet taxeringsåret 
1959. (Statistiska centralbyrån.) 

J o r d b r u k m e d b i n ä r i n g a r . 

Jordbruk och boskapsskötsel 1959. (Statistiska 
centralbyrån.) 

S o c i a l v å r d . 
Socialhjälpen 1958. (Socialstyrelsen.) 

T r a n s p o r t - o c h k o m m u n i k a 
t i o n s v ä s e n . 
Postverket 1959. (Generalpoststyrelsen.) 
Sjöfart. Berättelse för år 1958. (Kommers

kollegium.) 
Vägtrafikolyckor 1958. (Statistiska central

byrån.) 
SVERIGES RIKSBANK. 

Årsbok utarb av Sveriges riksbank. Statistik
kontoret. Årg 52 (1959). Sthlm 1960. 

SÄNGUTRUSTNING. Bäddning och underhåll. Sthlm 
1960. (Konsumentinstitutets handböcker. 3.) 

THORSSON, INGA. Ett mänskligare samhälle. Sthlm 
1960. 

TV-MOTTAGARE. Sthlm 1960. (Konsumentinstitu
tets köpråd. 4.) 

TYSKA DEMOKRATISKA REPUBLIKEN. S t a a t l i c h e 

Z e n t r a l v e r w a l t u n g . 
Statistisches Jahrbuch. Jahrg 5 (1959). Berl 

1960. 
UTREDNING och förslag rörande ensamstående 

mödrar. Verkställd av Stadskollegiets kommitté 
för förvärvsarbetande kvinnor med vårdnads
plikt. Sthlm 1960. (Stadskollegiets utlåtanden 
och memorial. Bihang. 1960: 51.) 

UTREDNING angående socialhjälpen i Stockholm. 
Verkställd av [K J Höjer & O Melin]. Sthlm 
1960. (Stadskollegiets utlåtanden och memorial. 
Bihang 1960:86.) 

WEIBULL, CHR. Some aspects of statistical in
ference with applications to sample survey 
theory. Gbg 1960. (Göteborgs universitet. 
Statistiska institutionen. Skriftserie. 7. Akad 
avh.) 

Die WIRTSCHAFTSRECHNUNGEN der Arbeiterfamilien 

der Europäischen Gemeinschaft fiir Kohle und 
Stahl 1956/57. Luxemb 1960. (Statistische 
Informationen. Serie Sozialstatistik.) 

ÅRSBOK för Sveriges kommuner. Årg 43 (1960). 
Sthlm 1960. (Statistiska centralbyrån.) 
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Sakregister till år 1960 
(Siffrorna inom parentes anger häftets nummer) 

ALLMÄNNA SOCIALA FRÅGOR 

Den sociala verkligheten i bild: 
Mer hänsyn till barnet i skilsmässomål, s 2 (1) 
I försäkringsvärlden just nu, s 70 (2) 
»Tillverkat av barn», s 190 (3) 
»Hej, jag heter Affe», s 266 (4—5) 
Åldringsproblemet — när det är som svårast, s 378 (6) 
Barnen är flyktinglägrens ljuspunkter, s 450 (7—8) 

Hur mycket av sin inkomst avstår svenska familjer till hjälpaktioner? Apropå en ameri
kansk studie av amerikanernas bidragsvanor, s 503 (7—8) 

Dubbel lojalitet, s 505 (7—8) 
Kulturerna bekantar sig med varandra, s 509 (7—8) 

ARBETSMARKNAD 

Den sociala verkligheten i bild: »Tillverkat av barn», s 190 (3) 
Kvinnlig yrkesinspektion i Norge under femtio år, s 233 (3) 
Ungdom och arbete, s 277, 279 (4—5) 
Arbetslivet och ungdomen, s 278 (4—5) 
Socialpolitiskt centrum skapas av ILO i Geneve, s 281 (4—5) 
Steget in i arbetslivet, s 282 (4—5) 
Ungdomsdrive i fackföreningsrörelsen, s 284 (4—5) 
Världens nya historikergeneration samarbetar i att skriva om arbetarrörelsens utveck

ling, s 285 (4—5) 
Lady Albemarle ömmar för de unga som går ut i arbetslivet, s 351 (4—5) 
Så är det att arbeta i Japan, s 355 (4—5) 

BARN- OCH UNGDOMSPROBLEM, BARN- OCH UNGDOMSVÅRD 

Adressförteckning över länsstyrelsernas barnavårdskonsulenter, s 59 (1) 
Adressförteckning över barnavårdsombuden, s 60 (1) 
Adressförteckning över eftervårdskonsulenter, s 67 (1) 
Adressförteckning över skolor tillhörande barna- och ungdomsvården, s 66 (1) 
Adressuppgift för konsulent för fosterhemsanskaffning och vissa eftervårdsuppgifter, 

s 68 (1) 
Den sociala verkligheten i bild: Mer hänsyn till barnet i skilsmässomål, s 2 (1) 
Den sociala verkligheten i bild: »Tillverkat av barn», s 190 (3) 
Den sociala verkligheten i bild: »Hej, jag heter Affe», s 266 (4—5) 
Den sociala verkligheten i bild: Barnen är flyktinglägrens ljuspunkter, s 450 (7—8) 
Socialstyrelsen — samhällets centrala barnavårdsorgan, s 4 (1) 
Nära miljonen kvinnor i handlingsberedskap för ett barnkunnigare samhälle, s 10 (1) 
Broslagning, s 22 (1) 
Föräldraskolor blir allt vanligare i både Europa och Amerika, s 30 (1) 
Internationella barncentret i Paris forskar till fromma för barnen världen runt, s 31 (1) 
Statlig ungdomstjänst i England, s 34 (1) 
Sociala barnavårdsseminariet, s 35 (1) 
Staten och den viktiga förskoleåldern, s 198 (3) 
Bornehaven og nutidens samfund, s 206 (3) 
Reptants- och barnparkeringsverksamheten måste få stöd och tillsyn, s 219 (3) 
Lekstugebarnen övas i att iaktta omvärlden, s 223 (3) 
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»Leken en vital fråga för hela mänskligheten», s 224 (3) 
Hur angripa problemen om sexualförbrytarna?, s 227 (3) 
Barnet måste få lugn, säger läkare, s 231 (3) 
Barnpsykologiska laboratoriet får nya lokaler och utvidgas, s 234 (3) 
Intressant uppslag till fritidssysselsättning för ungdom, s 234 (3) 
Barnavårdscentraler och amningsfrekvens, s 236 (3) 
Husbyggarna blir barnvänligare, begåvar barnen med fritidsgårdar och lekplatser, 

s 237 (3) 
Barnens lekar och trafiken, s 237 (3) 
»Vi i barnavårdsnämnderna», s 238 (3) 
Den nya barnavårdslagen vill alla veta mer om, s 239 (3) 
»Följetongen» — nytt uppslag i Skånska barnavårdsförbundet, s 240 (3) 
Barnavårdsnämnder i arbete, s 242 (3) 
Presentation av medlemsföreningarna i Socialstyrelsens och kvinnoorganisationernas 

samarbetskommitté I, s 246 (3) 
Vad skall vi göra hemma för att sprida kunskap om rättigheter och ansvar i samhället?, 

s 246 (3) 

Ungdom och samhälle, s 267 (4—5) 
En framtid för sig och för samhället, s 268 (4—5) 
Samhällets ungdomspolitik, s 269 (4—5) 
Ungdom och arbete, s 277, 279 (4—5) 
Arbetslivet och ungdomen, s 278 (4—5) 
Steget in i arbetslivet, s 282 (4—5) 
Ungdomsdrive i fackföreningsrörelsen, s 284 (4—5) 
De komplicerade, s 286 (4—5) 
De föreningslösas problem, s 287 (4—5) 
Vård eller straff vid psykisk ohälsa, s 289 (4—5) 
En psykiatrisk central för daglig behandling och undervisning av yngre barn och deras 

föräldrar, s 293 (4—5) 
Om kriminella efterverkningar av krigstidens barnförflyttningar, s 297 (4—5) 
Information från Statens Ungdomsråd, s 309 (4—5) 
Ungdomsfrågor i Europarådet, s 312 (4—5) 
Ca 20 miljoner anslår staten till verksamhet bland och för ungdom, s 315 (4—5) 
De ungas Förenings-Sverige, s 320 (4—5) 
Ungdomsorganisationerna, s 322 (4—5) 
Idrotten som folkrörelse, s 323 (4—5) 
Svenska Scoutförbundet, s 325 (4—5) 
Unga Örnar, s 329 (4—5) 
De kristna ungdomsorganisationerna, s 330 (4—5) 
Kyrklig Ungdom, s 331 (4—5) 
K F U M — en världsvid rörelse, s 333 (4—5) 
K F U K — med vittomfattande uppgifter, s 335 (4—5) 
Franska affischer, s 341 (4—5) 
Socialstyrelsens Råd och anvisningar nr 132, s 342 (4—5) 
Varför alltid nya uppslag inom ungdomsarbetet?, s 343 (4—5) 
Obligatoriskt stöldskydd medel mot biltillgreppen, s 346 (4—5) 
Samhörighetens utveckling, s 346 (4—5) 
Ungdomsanpassning i öststaterna . . . , s 347 (4—5) 
. . . och förvildad ungdom, s 349 (4—5) 
Kamraters förtroende kan hjälpa »de oförbätterliga», s 349 (4—5) 
Finsk ungdom har lyckats att hjälpa kamrater på glid, s 350 (4—5) 
Lady Albemarle ömmar för de unga som går ut i arbetslivet, s 351 (4—5) 
Konkreta åtgärder mot ungdomsbrott föreslås i FN-rapport, s 360 (4—5) 
Mödrahjälp utgår i Sverige till varje kvinna oavsett nationalitet, s 362 (4—5) 
Internationell konvention om adoption, s 363 (4—5) 

Internationell konvention om förmynderskap för minderåriga, s 363 (4—5) 
Alkoholvanor bland unga under samnordisk utredning, s 364 (4—5) 
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BARNAVÅRDSKONSULENTER 

Adressförteckning över länsstyrelsernas barnavårdskonsulenter, s 59 (1) 

BARNAVÅRDSLAGSTIFTNINGEN 

Den nya barnavårdslagen vill alla veta mer om, s 239 (3) 
Viktiga socialvårdsreformer förbereds i Danmark, s 469 (7—8) 

BARNAVÅRDSNÄMNDER 

»Vi i barnavårdsnämnderna», glimtar från det lokala barnavårdsarbetet, s 238 (3) 
»Följetongen» — nytt uppslag i Skånska barnavårdsförbundet, s 240 (3) 
Barnavårdsnämnder i arbete: Malmö barnavårdsnämnd vill upplysa föräldrarna under 

höstkampanj, s 242 (3) 
Barnavårdsnämnder i arbete: En glad och stolt kommun och dess barnavårdsnämnd, 

s 243 (3) 
Barnavårdsnämnder i arbete: »Kort redogörelse för i Förslövsholms kommun (3 600 

inv) av barnavårdsnämnden vidtagna åtgärder för barns och ungdoms bättre fostran», 
s 245 (3) 

BARNAVÅRDSOMBUDEN 

Adressförteckning över barnavårdsombuden, s 60 (1) 

BROTTSLIGHET O C H DESS BEKÄMPANDE 

Korttidsbehandling av äldre tonårsbrottslingar, s 42 (1) 
Adressförteckning över skolor tillhörande barna- och ungdomsvården, s 66 (1) 
Adressförteckning över eftervårdskonsulenter, s 67 (1) 
Hur angripa problemen om sexualförbrytarna?, s 227 (3) 
Barnet måste få lugn, säger läkare, s 231 (3) 
Brottslighet i den sociala utvecklingens kölvatten, s 233 (3) 
De föreningslösas problem, s 287 (4—5) 
Vård eller straff vid psykisk ohälsa, s 289 (4—5) 
Obligatoriskt stöldskydd medel mot biltillgreppen, s 346 (4—5) 
. . . och förvildad ungdom, s 349 (4—5) 
Kamraters förtroende kan hjälpa »de oförbätterliga», s 349 (4—5) 
Finsk ungdom har lyckats att hjälpa kamrater på glid, s 350 (4—5) 
Konkreta åtgärder mot ungdomsbrott föreslås i FN-rapport, s 360 (4—5) 

FAMILJEPROBLEM, FAMILJERÅDGIVNING 

Familjen blir allt viktigare, s 36 (1) 
Framtida familjepolitik, s 36 (1) 
Elementär äktenskapsupplysning, s 38 (1) 
Kristen äktenskapssyn, s 40 (1) 
Ett familjeprogram, s 251 (3) 
Viktiga socialvårdsreformer förbereds i Danmark, s 469 (7—8) 

FLYKTINGFRÅGOR 

Den sociala verkligheten i bild: Barnen är flyktinglägrens ljuspunkter, s 450 (7—8) 
Flyktingar skall upphöra att vara flyktingar, s 473 (7—8) 

FN 

Studium i FN:s regi av ungdomsbrottsligheten, s 33 (1) 
Konkreta åtgärder mot ungdomsbrott föreslås i FN-rapport, s 360 (4—5) 
Flyktingar skall upphöra att vara flyktingar, s 473 (7—8) 

FORSKNING 

Internationella barncentret i Paris forskar till fromma för barnen världen runt, s 31(1) 
Studium i FN:s regi av ungdomsbrottsligheten, s 33 (1) 
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Hur angripa problemen om sexualförbrytarna ?, s 227 (3) 
Barnpsykologiska laboratoriet får nya lokaler och utvidgas, s 234 (3) 
Socialpolitiskt centrum skapas av ILO i Geneve, s 281 (4—5) 
Världens nya historikergeneration samarbetar i att skriva om arbetarrörelsens utveck

ling, s 285 (4—5) 
En psykiatrisk central för daglig behandling och undervisning av yngre barn och deras 

föräldrar, s 293 (4—5) 
O m kriminella efterverkningar av krigstidens barnförflyttningar, s 297 (4—5) 
Alkoholvanor bland unga under samnordisk utredning, s 364 (4—5) 
De äldre årgångarnas tillväxt: orsaker och konsekvenser, s 386 (6) 
Hur mycket av sin inkomst avstår svenska familjer till hjälpaktioner?, s 503 (7—8) 
Dubbel lojalitet. Etnologiska konflikter vid mötet mellan olika kulturer, s 505 (7—8) 

FÖRLIKNINGSMÄN 

Adressförteckning över statens förlikningsmän för medling i arbetstvister, s 68 (1) 

FÖRSÄKRINGSVÄSENDE, ENSKILT 

Den sociala verkligheten i försäkringsvärlden just nu, s 70 (2) 
Försäkringstanken, s 71 (2) 
Försäkring som konsumtionsartikel, s 73 (2) 
Enskilt svenskt försäkringsväsende, s 77 (2) 
Miljonslukande elektronhjärnor förbilligar försäkringspremierna, s 84 (2) 
Försäkringsväsendet och tillsynslagstiftningen, s 85 (2) 
Frivillig livförsäkring och statliga pensioner — ett anpassningsproblem, s 99 (2) 
Till dubbel nytta, s 106 (2) 
Livförsäkringssparandet och penningvärdet, s 107 (2) 
Hur placeras försäkringstagarnas pengar?, s 110 (2) 
Sjukförsäkring i dagens situation, s 115 (2) 
Försäkringssamverkan över gränserna, s 122 (2) 
Kollektiva försäkringar, s 123 (2) 
De kooperativa försäkringsföretagen i olika länder stöder varandra, s 127 (2) 
Socialförsäkringen på internationell nivå, s 127 (2) 
Försäkringsombudet utreder — kunden bestämmer, s 128 (2) 
Försäkringsrådgivare i familjeekonomi, s 129 (2) 
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Världens nya historikergeneration samarbetar i att skriva om arbetarrörelsens utveck

ling, s 285 (4—5) 
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Dubbel lojalitet. Etnologiska konflikter vid mötet mellan olika kulturer, s 505 (7—8) 
Fakistansk syn på skandinaviska rådgivare, s 510 (7—8) 
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Kvinnorna — mödrarna i sekelskiftets Fattig-Sverige, s 247 (3) 
Den svenska kooperationens strukturförändring och kvinnogillena, s 252 (3) 
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s 237 (3) 

Barnens lekar och trafiken, s 237 (3) 
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Sociala barnavårckseminariet, s 35 (1) 

SOCIALFÖRSÄKRING 

Den sociala verkligheten i försäkringsvärlden just nu, s 70 (2) 
Försäkringstanken, s 71 (2) 
Försäkringsväsendet och tillsynslagstiftningen, s 85 (2) 
Våra socialförsäkringar täcker i stort sett hela socialvårdsfältet, s 139 (2) 
Socialförsäkringen i Tyskland, s 143 (2) 
Element i europeisk socialpolitik. Europarådets socialpolitiska verksamhet, s 155 (2) 
Ett nätverk av trygghet över Europa och ännu längre, s 156 (2) 
Automatisk pensionsjustering i olika länder allt efter som levnadskostnaderna stiger, 

s 417 (6) 
Ålderspensioner i Sovjet, s 433 (6) 
Ålderspensioneringen i Sverige, s 434 (6) 
De nye danske love om invalide- og folkepension og om sygeforsikring, s 459 (7-—8) 
Jugoslaviens läkare får lön i form av andelar i sjukhusets inkomster, s 471 (7—8) 

SOCIALPOLITIK 

Socialpolitiska ärenden i Nordiska rådet, s 172 (2) 
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Social behandling, s 451 (7—8) 
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