
t Renr11Jdcn 1111/\0r del ,om in ofta romanlilkr f"rknlppar mtd nmenuu 11:t,. Om dua, verkliQa l!u Ccl 
vi inllll' m11cke1. Dt-1 h4r ilr l'!'I rrnra;d - och bilden kommtr 111pbk no� /rim rn marknad. 

t R
ubriken lr Inte min. och mlrw 
kun.1k.lp,er om .. memat p� 

blem lr t-e1rlnpde. Sec:1&11 Ja1 tör 
l tJua:o ir ,en hade min Uinla u11-
l derUikubefallnln1 - pA 0.teri.&ens 
1 nnalarlum I Anserman\and - och 

i 

fick i:n Inblick I 11orrlandsproble
men övtrhuvudta1et rcnom min., 
chd, le1endarhlre_H,Jae Oahl11cd·,I 
har J•a: Inte haft mycket tid all Hll-

11 Ja .. mcrnu kamp ror Ukaberinl-
1 cande. 

Genom en tl!IUlll,het b!rv Jai: 

1 

1930 enpirerad I ett annat 1vrn1k' 
rudi1krimlherin1sPTob!m, nlr ja1 
som ljlnstcllkare vid Stoc:kh<'llm• 
11.ads b.rnavArdsnlmnd tkk en om
tlnprlk poliffllpport om• z.l.am•rM 

R·:::.;�:;-.:::::r :1::,� 

I 

numrtl av Sa matnllc•• •1Nt 
i-)). dan utmlrkta ,,,,.. t7Vll'T r&!' 
bi1.&Sa m&nadetidslu1n. 10m sve
n "m'""' Mol""'••• ..., Rlll 
•kapet Same-A1nam "'«tt rH,...6r
oren. Il kr .. poo,trlro 311 C7 U, Upp
.. 1• IJ R•1bf1II:'""" finn- +.e,, ett i-

t 
ltrat ,,, ffl UJldl-nOllc•ll'II 

t'6krlmmende l0rbi.1Juu.1e• om 
boetadsmld.r nlr nmenMi framkom-

kat trtn \4.000 djur t!ll 1.000 de 1e
nute tol,.. lrtn. Samerna har I aln 
n&d 1vlnaat1 11ra pt renkapitalt! 
och ,!akta men lrllce.n In lttr• 
vixttn('tt tUlbaka. Det ;ldtr 6vtr-
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na Ull nd umern. tjllva har at1 
••••· Om dt upplever tln oituallo, 
I �, ,om dap rat, u lr dtl dcra, 
ord, intt deras förmyndare■ ,om vi 
•k• ta pi allvar. Att urnorna bar 
ett ekonomiskt Intresse au bevaU 
kan rlmllaen lote anv ndas som ar-� 
(Ul1lent mot den., talamAn. Vilka 
crupper bar Inte ekonomiska ln•re.
,en I virt umbllle7 Ar kan.ske 
Cac:ldörenln..,-örelsen en enba.rt ide
ell rörelae? Dler lantbrukarna, tör
enlnprörelu? Eller den byrAkratl, 
aom umtma klmpar att 1llpp1 
Urin och oom nu kostar en mUJo• 
om.lttl? 

Det finna alltndt llkhtltr mollu 
aamarnas dluatlon och lndlantrnas. 
Det tlnn1 oclcd en Ukhet med ,:1. 
1onarnu 91tuallon; en Ukhet ,om 
jac anser mule uPPmlrkaan,mas. 
S&mUdiat ""m aYeQ&ka folket I 91ori 
tick ID kratlict Mjd levnsdut.u
dard trtn krl1ulutet 1945, fick :dl► 
narns en snabb rlnknlnr av tln 
olandard I och med att deru lr■dJ• 
llonclla 117Uel1lllnln11r - Uvoll
verksamhet, koppanl11m. förten
nlnr. orkatermuslk • - förlora
de aln marknad. Annu pi tju1ota1et 
var det lnren dramatisk ldJfla mol. 
Ian det I och tör Hj t11U11 Uv som
xl1enuna ltvdt och den mlslr oom 
•tora delar av det övrtca avenska 
folket lovde L Men pi 111 tjurotal 
år kom denna utvtckllnc. dlr ma
joriteten av folket 1 6nrt1e tick en 
allt bittre bootadutand&rd utblld
nlnpttandard, trtlldnta,;�rd osv. 

-,_amtldlct som zl11nsrna förslumma• 
1c:s allt snabbare. 

Sedan nrbelamarknadulyr9lsen 
blev ansvarig myndighet ror zJge
narnn, rehabllllerlng har denna tö,-. 
1lumnln11 på några 16 Ar till sto• 
del eHmtncrats - men åta:Ardern� 
har I många tall kommit Uo, femton. 
tjugo Ar lör ••nL Mdn11a zigenare 
1am tidigare var exemplArlskt duk
tiga produktiva pcrsnne-r har allde
lu I onödan bUvtt kroniska social• 
virdstall pA grund av den mlngirt-
11 paulvttet de tvingade, Ull I vl!n 
tan pl bostMcr och omskohlng. 
Och många barn och ungdomar har 
rAtt vba upp I ttt d,.mora11scnnd! 
passivt 

0

lfigcrll� och ••nnollkt bllvll 
skadade för lång tid, I vi••• fall· 
kanske tör alltid .• 

R
apporten om den skrämmande 

mlslrcn I SBmcbynrna bekr-nr
tar misstankar som Jag tinge har 
1'aft om alt vf I lappmarkcrna pro• 
duccrar ■amma probl.-m - och för 
övrigt mycket större. med bAnl)"l 
Ull nu det gtillc.r månan lu.!en med• 
borgare. Pnsslv soc.Jolvård nr den 
s ml1n och dyrt,,nraJt� lösnlngrr av 
ett problem som I Cörola hand 111· 
le.r �Uder, yrkcsutblldnlna, om• 

UI UUUIIC\ Ulll l)lUUJ■runcn rn111 1 a10-r 
Aldeml 

Han, Habo buOker Houston. olje
kun1arnu 1tad, tom inte Nr. har 
1ku11sldor: En luorettntod van LI•• 
knapput nnn, I vlrldtn, ett pamplll 
stadion för de IS.000 1tudentern., vU11-
1taden River Om, van parkanll11-
nln1ar kan llvla mod 8011 dt e,101ne 
I Parts, ttl hotell 10m 1tlller de bhl.l 
I Whublncton I 1kun1n. 

Orgier i fattigdom 
Men knappt tv� minuters Cilrd frln 

de fina bostadlkvarteren befinner vi 
OSJ pA Wcsl Dall35 Str('cl mitt i nr
ccrkvarteren. Här dr nk� fatlledomen 
I alkohol och narkotika I de tländi1:a1••• 
kropyllor Ulr Clnns d4l. bus med.iµ 
pande hll t stillel tör Cönstergla,. 

�edoll"l och !att1,doro firar I Tens 
orgier;. Dusslnlal1 oljemiljon ror •aer 
1Ju Cldlllac:s, som dt! - sA skriver John 
Balnbfl<lj;c I "The Supcr-Amertcans·• 
- varje Ar byter ut som vore de as""• 
koppar. Texas krllsus�r Ai:er tlllsam 
man1 1.000 privata Oy1pl1n: Nlr olje
ma,natan Pat Rutbertord 11v ett party 
tör oenator Johnson I nlrhet•n av 

............ .. . , ...... _ .................. ........ . 

blivit rika, d anser man att de sor, 
Cdrbllvlt latt111 har 111 1jllva att 1kyl 
la. ln11nstan, finn, dit .. vida hotia 
och d trtn,a hj rtan ,om I Texul 

Kvosikultur 
Det mul 1pökllka I Tnu lr 1jllv 

bcdri1erlel 
Herrarna I "Bayou club" I Houstoa 

125 medlemmar. eller damerna l 0He 
sltatlon Club" t Dallas lr Qvcrtygadi 
om att framliden tillhör dem, naturli� 
vi.J den basta. �köna.stc och r1kasti 
framtid. 

Men när man trattar någon av dP.n 
fir mnn intrycket, ntt de tror All Ten 
nr--.ucc \Vllllams lr en bankir Wl11la� 
frAn Tenneuee. I_ ett mlljonlrtpalal1 
finner man I en clasmonter drn klodu 
som Napoleon bar vid Water!oo brei
\·ld vcnczlanska gla.spArlor, 10m turt•• 
terna kan köpa tör 100 Jlre vld Suc
klrna.s bro i Venedig. Det §.r Inte ovaa• 
ligt att en nybli1,•cn mlljonlr. n.1r har 
gör upp om en ny vllla hos arkitekter: 
Aven beatlller böckerna, rlknade 
mitt etter �khyllorna. 

Auslln fraktade, de 800 1bten,1 dll Lägsto medellnkomsten 
med &S flJ'IJ)lan. "Den mest ramskridna staten I Arne-

Mellan de 200.000 oljekllloma finn, rika", som Texas llskar att kalla "i 
dtt etora omrlden, 10m ■aknar e.Jdc mots tter ,sia: med alla medel d�l so
trldtel Dlr lltter framför de e.l�ndlp dala tramsteeeL I denna USA:s rlka<
bu1en ·,1111 '1kelelt 1vm111tade · min!\•• te 1tat lir m�dellnkom,ten 11,re In I dr 
ekor och barn, vara utseende pi.min- nest andra stater 1 Amerika� Me1ar 
ner om 1nllluberkulos1W1cher. &•t d•n per person lr 2.930 dollar I Ne" 
otlDkut lrln vlrldens dyrast varuh,u, York, 2.392 I Ohlo och 2.R98 1 KallCor
Ntuman-Marcus, dlr det liljs Ollnchll-

, 
nlen al. lr den bara 2.013 dollar 

lu Ull damerna 1 duulntal, sitter blln- Texas. 
cl& tJ111r1 P_i irottoarkanten., Hans Habe 1kdver att pljemlljonllr•r• 

Ma.rlon Drando upptrlld•r f 1Jn n4sta /ilm ,om 6vtnti,rare f en amorö1 
komedi, atlud i en /ar honom ot:anlla roll. Vrm k4nntr fgtn Brando-
mimtktn pd bilder,? Dm tilldragande dam han uppvaktar htter Rcbccca 

Sand. 

akolnlng och produktiv aysselAAtt· 
nlng. Ett enda ars dröJomOI ,ned ak• 
11\'a nrbctsrnarknadsålgftrdcr c.,r d,
mlnga Hmcuns::domftr och vuxna� 
110m mist 5vcree re.rukOt1cln, ka.n tA 

ödesdigra följder. Och hAr ,�ner del 
Inte ett a,. dröjoma!. F�r m!nga f• 
mlljcr hnr tar�lumnlnesprocc.sst., 
u;,�gcn piji:t ""'1111 u� tr 
eller mera. 
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