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Tal

6601 Bridging the gap : [speech to the 6th General Assembly of the World 
Assembly of Youth, Tokyo, 12th August, 1966]. // Way forum. – 
1966:62, October-November, s. 15–20

Äo:  Befolkningsfrågan; Biståndspolitik; Familjeplanering; Internatio-
nell solidaritet; U-länderna

6602 Driftstörningarna vid statens järnvägar. // Riksdagens protokoll / 
Första kammaren. – 1966:11, s. 22–24, 28–29, 30–31

Äo:  Rationalisering; Statens järnvägar; Trafikpolitik

6603 [Fast Öresundsförbindelse ; Civilflyg i Öresundsregionen ; Utbygg-
nad av Öresundsregionen]. // Nordisk råd. Session (14 : 1966 : 
København), Protokoll. – 1966. – S. 182–185, 189–190

Äo:  Öresundsförbindelser; Öresundsregionen

6604 Flottledernas betydelse som trafikmedel. // Riksdagens protokoll / 
Första kammaren. – 1966:19, s. 3–5

Äo:  Rationalisering; Skogsbruk; Trafikpolitik

6605 Formerna för beslut om förändringar beträffande Sveriges radios 
programverksamhet. // Riksdagens protokoll / Andra kammaren. 
– 1966:37, s. 78–80, 83–84

Äo:  Pensionärer; Radio

6606 Förhindrande av vissa rundradiosändningar. // Riksdagens protokoll 
/ Första kammaren. – 1966:15, s. 103–107, 109–110, 111–112

Äo:  Etableringsrätt; Radio
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6607 Godkännande av 1965 års europeiska överenskommelse till för-
hindrande av rundradiosändningar från stationer utanför natio-
nella territorier. // Riksdagens protokoll / Andra kammaren. – 
1966:15, s. 205–209, 211–212 

Äo:  Etableringsrätt; Radio

6608 Internationell solidaritet som praktisk realitet : [ur inledningsan-
förande vid Internationella Sydvästafrikakonferensen i Oxford den 
23 mars 1966]. // Libertas. – 1966:2, s. 7–8

Även publ.: Crystallize international opinion for action on Namibia. // 
Liberation of Southern Africa : selected speeches of Olof Palme / ed. by 
E.S. Reddy. New Delhi, 1990. S. 1–6. 
cf. 9002
Äo:  Apartheid; Namibia; Rhodesia; Sanktioner; Södra Afrika

6609 Målsättningen för regeringens näringspolitik. // Riksdagens pro-
tokoll / Andra kammaren. – 1966:11, s. 19–21, 21–22, 23, 24

Äo:  Näringspolitik; Politiska affärer; Rationalisering

6610 Pressen i massmediasamhället : anförande vid Svenska tidnings-
utgivareföreningens vårmiddag den 10 maj 1966. – Stockholm : 
Svenska tidningsutgivareföreningen, 1966. – 12, [1] s.

Särtr. ur: Meddelande från styrelsen för TU ; 321
Äo:  Pressfrågor; Radio; Reklam-TV, Television

6611 Prioriteringsproblemen : [redigerad version av ett vid Verdandis 
teach-in i Uppsala bandinspelat inlägg den 19 februari 1966]. // 
Det svenska klassamhället : en antologi / sammanställd av Andreas 
Murray. – Stockholm : Prisma ; Uppsala : Verdandi, 1967. – (Ver-
dandi-debatt ; 30). – S. 110–120

Äo:  Jämlikhet; Klassamhället; Reformism 

6612 Radio, TV och kulturen : [anförande vid kulturkonferens arran-
gerad av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti och Kulturarbe-
tarnas socialdemokratiska förening i Stockholm den 18 april 1966]. 
// Radio och TV idag, imorgon / av Olof Palme, Lars Ulvenstam, 
Torsten Eliasson. – Stockholm : Sveriges socialdemokratiska arbe-
tareparti, 1966. – S. 5–29

Äo:  Kommersialism; Propaganda; Radio; Reklam; Television
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6613 Renhållningen på vägar och rastplatser. // Riksdagens protokoll / 
Första kammaren. – 1966:15, s. 14–15, 17, 18

Äo:  Bilskrotning; Miljövård; Renhållning

6614 Rundradions fortsatta verksamhet. // Riksdagens protokoll / Andra 
kammaren. – 1966:39, s. 34–43, 47–48, 50–52, 126–127, 127–128, 
128

Äo:  Kommersialism; Radio; Reklam-TV; Television 

6615 Rundradions fortsatta verksamhet. // Riksdagens protokoll / För-
sta kammaren. – 1966:39, s. 51–58, 62–64, 67, 68–69, 69

Äo:  Pressfrågor; Radio; Satelliter; Television

6616 Samhällets ansvar för de handikappade. // Social omvårdnad av 
handikappade : konferens [i] kongresshallen Folkets hus, Stock-
holm den 14–15 februari 1966. – Stockholm : De handikappades 
riksförbund, 1966. – S. 6–18

Även publ.: Samhällets ansvar för de handikappade. // Svensk handi-
kapptidskrift. 43(1966):3, s. 4–8, 21
Äo:  Handikappade; Handikappolitik; Samhällsplanering; Solidaritet

6617 Solidaritet utan gränser 2 : [ur tal i Malmö den 1 maj 1966]. // 
Politik är att vilja / Olof Palme. – Stockholm : Prisma, 1968. – 
S. 184–194

cf. 6801
Äo:  Apartheid; Förenta nationerna; Internationell solidaritet; Södra Af-
rika; Vietnamkriget 

6618 Statschefens ställning. // Riksdagens protokoll / Andra kammaren. 
– 1966:8, s. 45–48, 51, 53–54, 96–98, 98–99, 99–100

Äo:  Författningsfrågor

6619 Televisionssändningar från idrottsevenemang. // Riksdagens pro-
tokoll / Andra kammaren. – 1966:37, s. 26, 27–28

Äo:  Idrott; Television

6620 Trafiksituationen inom statens järnvägar. // Riksdagens protokoll 
/ Andra kammaren. – 1966:21, s. 28–29, 31–32, 33

Äo:  Rationalisering; Statens järnvägar; Trafiksäkerhet

6621 Vattenvården i Mälaren. // Riksdagens protokoll / Första kamma-
ren. – 1966:23, s. 68–70, 72–73, 74–75

Äo:  Miljövård; Mälaren; Vattenvård
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6622 Verkningarna av rationaliseringen inom postverket. // Riksdagens 
protokoll / Andra kammaren. – 1966:23, s. 91–92, 94

Äo:  Lantbrevbärare; Postverket; Rationalisering

6623 Vi behöver en fysisk riksplanering : [ur anförande vid Fören-
ingen för samhällsplanerings årsmöte den 23 maj 1966]. // Plan. – 
20(1966):3, s. 91–97

Även publ.: Miljö för människor 1. // Politik är att vilja / Olof Palme. 
1968. S. 121–136
cf. 6801
Äo:  Fysisk planering; Markanvändning; Miljövård

6624 En översiktlig riksplanering av kusttrakterna. // Riksdagens pro-
tokoll / Första kammaren. – 1966:26, s. 12–13, 15–16, 17

Äo:  Fysisk planering; Markanvändning; Miljövård

Artiklar

6625 Improvisationen håller en vid liv. // Programblad : Stora scenen: 
I afton improvisation / Kungl. Dramatiska teatern. – [Premiär, 
1966-10-06], s. 12–13

Äo:  Improvisation; Olof Palmes retorik

6626 Samhällsmiljön och de handikappade. // Bo-Mimer. – 1966:10, 
s. 4

Äo:  Handikappade; Rörelsehindrade; Samhällsplanering 

6627 Solidaritet i praktiken. // Information om rehabilitering. – 21
(1966):3, Specialnummer om invalidmotorism, s. [1]

Äo:  Handikappade; Invalidmotorism; Samhällsplanering

6628 Time on one’s hands : leisure in Sweden. // Progress : the Unilever 
quarterly. – 1966:1, s. 1–12

Även publ.: Tid till övers : fritiden i Sverige. // Unisont. 20(1966):2, s. 
[1]–9
Äo:  Allemansrätt; Folkbildning; Friluftsliv; Fritidsbebyggelse; Fritidsverk-
samhet; Kulturpolitik; Naturvård 

6629 Vuxenutbildningen i centrum. // ICA-tidningen. – 1966:5, s. 74
Äo:  Utbildningsreformer; Vuxenutbildning
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Kommersialismens svaghet är att bedömma den stora publiken som en 
amorf massa – likriktad, ensidig i intressen och upplevelser, på något 
sätt fördömd att utnyttjas och exploateras. Massan består emellertid 
av enskilda människor med oändligt skiftande egenskaper och intres-
sen men lika i sitt mänskliga värde och alltid med förmåga att växa 
och utvecklas. Det är inte massan utan alla dessa enskilda människor 
som televisionen skall tjäna.

Ur anförande i riksdagen den 14 december 1966.1

Sina första maj-tal inledde Olof Palme i regel med ett internationellt 
avsnitt. I Helsingborg och Malmö 1966 riktade han uppmärksamheten 
mot diktaturerna i östeuropa och i Spanien och deras förbrytelser: ”Men 
vi vet att diktatorerna i all sin självtillräcklighet bara blir en episod i his-
torien. De förbryter sig nämligen mot allt det som ger ett samhälle liv, 
styrka och inre sammanhållning, nämligen respekten för den enskilda 
människans rätt, frihet och självförverkligande.” Och han riktade upp-
märksamheten mot södra Afrika och apartheiden: ”Vi vet att rastänkande 
aldrig bygger på fakta, men alltid har sin rot i en strävan att försvara eller 
skapa sociala privilegier. Den raspolitik som idag bedrivs i Sydafrika, i 
Sydvästafrika, i Rhodesia leder obönhörligen till fortsatt strid och konflikt 
– med ödesdigra konsekvenser för miljoner människor och till fortsatt 
mänskligt lidande. Apartheidsystemet har ingen framtid. Det är en skam 
för världen idag. Det måste snarast möjligt bli ett ondskefullt minne från 
det förflutna. Det är ett gemensamt ansvar för alla världens folk att så 
sker.” Och han talade om USAs krigföring i Vietnam: ”Så går tragiken 
vidare, en tragedi som för demokrater ter sig plågsam och motsägelsefull: 
världens väldigaste militärmakt allt djupare engagerad i ett krig som tycks 
dem omöjligt att vinna, ett krig som kostar ofantliga lidanden för ett pinat 
och plågat folk. Den rikaste nationen i världen satsar ofantliga resurser på 
förödelse och förintelse bland fattiga och svältande människor. Världens 
största och på många sätt vitalaste demokrati engagerad i försvar för en 
regim som är avskydd av sitt folk och föraktad världen över.”2

1 6614
2 6617
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 Den viktigaste frågan för Olof Palme som kommunikationsminister 
under 1966 handlade om radions och televisionens framtid i Sverige. 
Under vintern och våren arbetade man intensivt på den proposition som 
skulle läggas fram under höstriksdagen. Vid en av Kulturarbetarnas soci-
aldemokratiska förening anordnad konferens i Stockholm den 18 april 
1966 kunde Olof Palme i sitt huvudanförande ”Radio, TV och kultu-
ren” redovisa inriktningen av det kommande förslaget. Han talade om att 
TV 2 tidigast skulle kunna införas vid årsskiftet 1968/69, att frågan om 
färg-TV dels var en fråga om att träffa internationella överenskommelser 
om gemensamma system, dels en fråga om kostnader, och han avvisade 
tanken på en kommersiell, privatägd television i Sverige. 
 Efter att ha refererat till utvecklingen i Förenta staterna pekade han 
också på diktaturernas sätt att använda media: ”De kommersiella intres-
sena upptäckte snabbt de möjligheter som etermedia bjöd till ekonomisk 
vinst. Men diktatorerna fann snabbt sin väg att nyttja dem för att utöva 
och behålla politisk makt. Vi tror ju gärna att den praktiska verkligheten 
är det centrala och att kommunikation därom kommer i andra hand. Men 
innerst inne vet vi att förmedling av informationer och kunskap, utbyte 
av erfarenheter, tankar och känslor är lika viktigt och en väg att ständigt 
forma och förändra verkligheten.” Denna bakgrund, menade han, var för-
klaringen till att man i västeuropa ”varnades av de amerikanska erfaren-
heterna och skrämdes av diktaturernas propagandamegafoner” och sökte 
lösningen i ”public service”. 
 De krav man kunde ställa på ”demokratins media” var bl.a.: ”Eterme-
dia skall ge kunskap och information om fakta och händelser – opartiskt 
och allsidigt. De skall ge utrymme för meningsbrytningar om skilda åsik-
ter och värderingar – rättvist, utan godtycke. Deras uppgift är att under-
hålla och ge förströelse, men också vägledning och fostran. De skall spegla 
dagens samhälle, men också staka ut vägar mot morgondagen. De skall 
tillgodose de stora majoriteternas krav men också tänka på de begränsade 
minoriteternas önskemål.”
 Radions och televisionens framtida utveckling öppnade många möjlig-
heter. Olof Palme konstaterade: ”Televisionens mest artegna kännemärke 
– att vara den yttersta utsträckningen i tid och rum av människans syn- 
och hörselsinne – har endast i begränsad omfattning tagits till vara. Euro-
visionssändningarna och satellitöverföringarna har låtit oss ana vad detta 
fönster mot världen kan komma att betyda. Ingen kan längre stå främ-
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mande för världsproblemen – i hat och elände, i ljus förhoppning och 
skärande förtvivlan. De internationella frågorna kommer till oss i var-
dagsrummet, gör oss medvetna om världen och tvingar oss att ta ställ-
ning. Det är ett led på den väg där vi måste ut i världen och världen 
komma in till oss.”3

3 6612




