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 סבודות־יד, גס בילדים, טיפול על נוסף אוהבות, שתיהן .24ה־ בנות אולמן, הלי וחברתה,
לילדים. מוקדם מיני חינוך במתן ומצדדות בספורט, עיסוק לריקודים, יציאה

ולהש עצמאיים להיות אותם ומחנכים לג,
והמבוגרים. בית־הספר בחברת תלב

 בשיל־ קשה מילחמה יש המורים, .לבו,
 ילמדו שהילדים שמספיק החושבים טונות,
 מה להם איכפת ולא ומסודר, נקי בבניין
 שאחרי מקווה אני אבל הילדים. ילמדו

 גם נקבל עצמה, את תוכיח שלנו שהשיטה
מהשילטונות.״ אישור

הומו; לא
נשי לא

 אחד הוא כי עצמו על מעיד יינקה ף*
חב בין ביותר המשוחררים האנשים •י■
 ולהתגרש להתחתן כבר הספיק הוא ריו.

 לא הראשונה לאשתו בנישואיו פעמיים.
ועל מספקים, ביניהם המיניים היחסים היו

 ה־ בני־זוג. להחליף השניים החליטו כן
 בכמה ממנה צעיר סטודנט לה מצאה אשה

 ואילו שנתיים, אחרי אותו עזבה שנים,
 מהסטודנטיות אחת עם יוצא החל ביינקה
 שנים. בעשר ממנו צעירה שהיתה שלימד,

 בני- אחרת. באשה התאהב חודשיים אחרי
 שוב. התחתן מהם אחד וכל התגרשו, הזוג

 בשנית, ביינקה התגרש שנים כמה כעבור
 סטודנטית לטובת אשתו את עזב והפעם
שנים. בעשר ממנו צעירה היא גם אחרת,
 מספד, הוא בשבילי,״ ילדה עדיין ״היא

בינ הראש. כל על בה מאוהב אני ״אבל
 חבר עם גרה היא שנחליט, עד תיים,
יל עם להתחתן מוכן לא אני שלה. אחר
 זמן הוא בישראל נמצא שאני והזמן דה,

שנינו.״ בשביל לחשוב
ה ,23ה־ בן בהיר־השיער ניילסן אול
של נציגם הוא מורו, לעומת גילדון נראה

 לא ״בכלל בדנמרק. זכר ממין הגננות
 גננת.״ להיות עומד שאני מוזר לי נראה.
 כ־ עובדים שלי רבים ״חברים אול. אומר

 שזהו בדנמרק, חושבים, ואיננו גננות,
 יש לאול לנשים.״ דווקא המיועד מיקצוע
 חצי- כבר חי הוא עימד, חברה בדנמרק

״בכ להתחתן. חושבים אינם והם שנה,
ו שבחור נהוג ״אצלנו אומר, הוא לל,״

 ולא ילדים יעשו או יחד, יגורו בחורה
יתחתנו.
 מוזר מאד ניראה זה שנים עשר לפני

 היו אז בילדים. יטפל שבחור בדנמרק,
 היום, ״אבל נשי. או הומו, שהוא חושבים

 אישית, אני, זה. את לעשות יכול אחד כל
 שאני מפני טובה, גננת שאהיה מקווה
 ילדים מאד. מהר ילדים עם קשרים קושר

 איך יודע ואני בי, ובוטחים אותי אוהבים
אליהם.״ ולהתייחס בהם לנהוג
 בכמה כבר לעבוד אול הספיק היום עד

גדו הצלחה ונחל כעוזר־גננת, גני־ילדים
 יהיה כי לו מנבאים לקורס חבריו לה.

 ובינתיים בקופנהגן, הטובות הגננות אחת
 יוצא חברתו, עם חופשותיו את מבלה הוא

כדור־עף. ומשחק לרקוד הרבה

 אפסי שכר
לגננות

 ברידה היא בחבורה נקבה ממין כנת ד
יוצ־ הם וחבריה ברידה .22ה־ בת ברה

הנסי ואת הפועלים, ממעמד מישפחות אי
 בקשיים רק לממן הצליחה לישראל עה

ה במעונות המתגוררת ברידה, גדולים.
הסטודנ כי טוענת בקופנהגן, סטודנטים

ש העובדה את מוכיחים בקופנהגן טים
ב נמוכה ברמת־חיים לחיות גם אפשר
ב שמייחסים הגבוהה הרמה מן הרבה

דנמרק. לתושבי -כלל דרך
 מספרת בגני־ילדים,״ לעבוד ,׳התחלתי

 בגן־היל־ שנים. שלוש לפני ״כבר ברידה,
 ואני בחור־גננת, היה עבדתי שבו דים

היל עם הסתדר הוא שלו. העוזרת הייתי
ממני.״ טוב יותר דים

בדנ וגננת ממוצע מורה של משכורתם
 לחודש, דולר 2,500ל־ 1,200 בין נעה מרק

 כי הטוענים הקבוצה, בני מספרים כך
 שכר זהו בדנמרק המחיה ליוקר יחסית
20כ־ יש בקופנהגן גן־ילדים בכל אפסי.

 אמהות של ילדיהן מהם ורבים ילדים.
גרושות. או לא־נשואות

 היא גם הלומדת ,24ה* בת האפ פייאטה
״מעו ארבע. בן לילד אם היא גננת, להיות

 פייאטה. מספרת נשואה,״ הייתי לא לם
ש ולפני שנים, שבע בחור עם ״יצאתי
 ממנו. ילד רוצה שאני לו אמרתי נפרדנו

 הקרוב. בעתיד להתחתן מתכוונת אינני
 שבן־ רגילה תופעה זו בדנמרק אצלנו,

חב הרבה יש לבדו. ילד מגדל אחד זוג
בחר אני לי. לעזור שמוכנים וחברות רים
ילדים. אוהבת אני כי מרצוני, בדבר תי

 לגדל מןטב
לבד ילד

 יותר הרבה שמצבי חושבת כי ^
■ ^  שני שבהם נשואים מזוגות טוב //

 מדברים שאינם וכמעט עובדים בני־הזוג
 שלו. ועיסוקיו אחד כל — זה עם זה

טל רואים מהעבודה, שניהם חוזרים בערב
 אחד שכל או עיתון, קוראים או וויזיה
 המיני החופש כל עם שלו. לבילוייו יוצא

ליל מועיל שזה חושבת אינני בדנמרק,
 משלי. ילד מגדלת אני לכן להיפך. דים.
 אביו את רואה הוא ארבע. בן היום בני

 לו מספיק שזה חושבת ואני בחודש, פעם
בהחלט.״

עמ משפחות בני הם הקבוצה בני שאר
 מילגות קיבלו כישוריהם שבזכות לות,

 בגן־ילדים ביקור בין במיכללה. ללימודים
 את מבלים הם למישנהו בישראל אחד
הס וכבר תל-אביב. של ימה בחוף זמנם
 ישראלים צעירים בעשרות להיתקל פיקו

ש ״בגלל לדבריהם אותם, ש״הטרידו״
אחרת.״ ונראים מדנמרק, אנחנו

יש מכמה מפורטת הדרכה קיבל ביינקה
היש הבחורה עם להתחיל כיצד ראלים,
 הישראלית ״הבחורה הממוצעת. ראלית

להז צריך ״אתה •חבר. לו אמר ענייה,״
 עליה להוציא טובה, למיסעדה אותה מין

 כפרי לידיך תיפול והיא — כסף קצת
בשל.

 אמר שוב,״ לישראל לבוא חושב ״אני
 סטודנטים. של נוספת קבוצה ״עם ביינקה,
 אני אבל שבועיים, יימשך הנוכחי הביקור
 לבוא נוכל הבא הגדול שבחופש מקווה
היש מכם, ללמוד מה הרבה יש כי שוב,

לגננות.״ הנוגע בכל ראלים,
39




