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SYDAFRIKA:

(Dn sår uind,,c

Ltf

en som sår' vind.

storm, säger ett gammalt

skör'dar'
or-dspråk

och det bekräftas i hög grad av vad

som i dessa dagar hänt och händet'
i Sydafrika och den reaktion. som
väckts av regeringens våldsfitgärder
mot de färgade inte bara i Afrika
utan över hela Europa. tr'rån de i50
byggnadsarbetarna på Ärsta gärde.
som på sin frukostrast ordnade ett
protestmöte och uttalade "sin a\:sky och harm över blodsdåden i
Sydafriha* till FN:s säkerhetsråd.
som tagit upp förhållandena i Sfidafrika på sin för'edragningsiista och
i en resolution energiskt u'ppmanar
sydafrikanska regeringen att över'ge aphartheidspolitiken och vidta
åtgärder avsedda att skapa harmoni
mellan raserna.
Över hela rrårt land antas en lad

uttalanden och möten organiseras

mot rasförföije lserna. Under riksdagens utrikesdebatt (30i3) gav utrikesministei' Unden en översikt
över läget i Sydafrika och uppehöii
sig särskilt vid Ce brott mot de
mänskliga rättighetelna och vanlig
humanitet som i dessa da.gar- förövats mot landets lärgade invånare.
Han fick starka instämmanclen {r':ilr
samtliga gruppledarc.. Är'l<ebiskopcn
har talat i radio. SSTJ:s stociiholmsavdelning har haft ett upplysningsmöte och samtliga ideella och poli-

tisl<a studentföreningar- i Uppsala
ett annat. som fyllde domkyrkan.
Metalls representantsl<ap i Stockholm gjorde vid sitt årsmöte ett
protestuttalande mot rasförtrycket
i Sydafrika, och uppmanade medlemmarna tiil bojkott av sydaf rikanl;ka varol'. Lokaipressen är fy'Ild
av uttalanden från fackför'eningal
och olika slag av möten och samma.nslutningar. "Massmorden på de
f ärgade i
Sydafril<a har chocliat
vär'Idens samvete". förklarade Nehru

inIör indisl<a parlamentet.
Man skulle önska att medkänslan
med de färgade kunde ta sig mel
påtagliga uttryck än protester'. Som

'Lill denna fluktansvärda url:rddning
a.lItför' stor'.

FIur skall ft'amtiden bli? Det ät'
säkert många med undertecknad
som inte kan glön-rn-la Alf Martins
sis'ua ord efter gårdagens radiorapport: Vad som sds i dessa dagar
kan hastigt mogna till en fruktansz'iird skörd.
7,4 1960 s. F.

T FREDSHA NDLINGAR

I
I nr 7 av Vi Kvinnot' för' 1959 belJ-1tadc vi om dcn vaklhållning. dag
och natt som inletts den 1 juli 1959
vid Fot't Detrick. basen föL' biolrgisli l<rigföring i USA. I)enna vakthållning av ett antal paci{isrel pagaI aJIijänrt ul:ln uppehåll. Mcr' än
700 personeL hr-r' nu deltagit. Mair
står' tr'å timmal i sändel i lyst mecl ita.tion sonl ett r-ittnesböi'd nrot
ba.kterievapncn. Flel och flel rnåi,nniskor har instämt i denna al<tion
gcnom br-rdskap och genom irlt sjäiva

Finskc byggnudsurbetoreförhundet
instämmer i Kungälviionferensens appell om allm:,n
total avrustning.

och

Den 14 mars mottog dr Andrea Andreen följande brev:
*Finlands Bgggnadsarbetarf örbunds f örbundsstgrelse h'tr behandlat den appell. för aurustning sonl antogs au den internationella kuinnokonferensen i Kurtgtil-- den 10-12112 1959. Samtidigt
soTn förbundsstgrelsen goclkti.nde a'ppellen, uill den meddela att
saken motsuarat' de strriuo-nden och krat: för tilka udrt törbund
alltid uerkat.
Vårt förbund önskar aIL fram,gå.ng för' konferensens apy:ell oclt
kommer å" sin sida att också i fortstittningen göra allt som står
i dess förmåga för genomförandet a'u den allmiinna axrustningen.
Med hälsning
Aarno Virtanen
Aarne Saarinen
ordförande

det yi.trades vid ett möte: det är'
kanske ett bi[igt sätt att komma
undan på, men man måste hålla
protesten levande och göra sig beredd tiII betydiigt störle insatser
i framtiden för' dessa folk. En liten
pralitisk sak just nlr är' den internationeila bojkotten ar. sydafrikanska varor. Ett annat naturligtvis
kollekter till betryggande insamlingar. Pengar är' ju en sak som alltid
behövs. Det är bara det att det är
så alltför iitet inför det lidande
sonl tilllogas oskyldiga människor
och skammen sonl r'i känner över
att l'ara vita och stå som åskådare

sekreterare-

dcltaga. Den ci'r'iia och milit"är'a persoiralen vid basen iiksom belolkningen i den när'belägna staden lrrede-

ricl-:

ha

r fått en viss respekt för

dessa uthålliga fr-edsarbetart:.
\ri l-.erattade också on-t en protest-

a.htion vici lobotbasen i Neirrasl.-:r.
Sju :rv de deltagiinde har- nu avtjä-

nat längelsestraf f pri sex månader'.
Den srsta son'i frigavs hade lämnat
n'r:.n och barn för' a';t gå i iängelse
inen, sade hon, liängelse är ett ringa
p;'is a.tt betala om man vill försöka
r iidcla aila barn i r'ärlden.
I England har demons+"rationer
ägt rnm vid robotbasen i Harrington. Sarnmanlagt 82 personer. al'restera-des och dömdes till tva månaders fängelse för att ha stått i vägen lör traf ik. Do firriilarede sig
sl<r'ldir';r nclr r-äpi'ade alt bctala bötel rrren f rigavs tills vidare ef ter
fvla" dagar i fängelset. Protestmarscher och vakor har förekommit på
Iiera hiill i England. Den 13 januari
,rrr.,,

ru,5Lr

,/Lrr

stod 500 pelsoner utanför' amerikanska ambassaden i London och kräv-

de förbud mot atom- och -zätebomber'. Polten var låst men man lyckades sticka in en petition adresserad

till president

Eisenho'uver.

Fredshandlingarna fortsätter. Vi
åi;erkommer'.

2

v qb

ASTRID I'ETTERSON

'

Dö skulle du
vcrrit rned orn
opergtionen
V i

D.D

måste skakas och ruskas, för

att få veta att vi är människor' För
att få veta detaljerna om det Helvete vi själva har siäPPt löst.
Det kom oss oförberett uPPå, när
Kurt Andersson refererade ögonvittnes, barnets berättelser
rödbok "A-bombens barn".

i

Japans

Radiotiänst har så ofta sagt

som slaktaren sa, när han gick

så

till

grisen med snaran: Detta är inte
farligt ! I god tro, detta är inte farligt, i tro att kunna finna något i

Kurt

\t

Anderssons resonemang, som

kunde ge också tvivlaren ett uns
av hopp, satte jag På radion. Det
är bättre att skakas och ruskas än att överraskas. Bibelns ord om
beredskap,

En ännu finare dam taiade om
det ofina i att visa sånt.
-- Då skulle du varit med om
operationen, så hade du fått veta
att livet är värdefullare än käns-

mars.

lorna, sade den nyopererade.
Ungefär detta sa alla barn som
l.äste om sina minnen från Hiroshima. I{onstigt nog, ingen nämnde hat

när dagen och stunden
kommer med blixt från himlen,
läste Kurt Andersson och barnaröster för oss måndagen den 28
Jag tänker ta telefon nu

och

ringa till bondmororna, som utanför
biograflokalen, där de sett filmen
"På stranden", förhoppningsliullt påstod, att läkarna kan finna På "nån
sorts medicin". Ögonen går att blunda med. Filmen går att kalla overk-

lighet och dikt. Radion går att
stänga av. Bondmororna kan svara

mej i dag, att de är för liänsliga
för att höra på sånt när de ska
sova. Verkligheten står dock kvar.
Jag ska berätta en sann historia
ur livet för bondmororna: j'ag var
på ett stort kalas tillsammans med
en sjuksyster och en nYoPererad
strumapatient. Västerborn hade opererat, men tanten var gammal och

något brast. Västerborn räddade
livet genom att på minst tjugo stäI-

len hämta upp blodkärl som krYmPt
neråt. Sköterskan vid bordet ville

se om det var sant. Ingen trodde
det var sant. Den gamla damen
blottade

sitt

bröst.

mot den makt som skickat bomben. Elier Kurt Andersson hade

valt just de stycken som inte nämnde Amerikas namn. Alla, som varit
reflekterande barn vid den röda
kulans ankomst, talade om krigets
omänsklighet. Ingen tillfällighet att
Japan aldrig kommer att forska,
aldrig kommer att skaffa atombomber. Japan ger ut sin röda bok. AIIa
överlevande skolbarn från Hiroshima har fått skriva hur dc minns.
Låt de 300 tusen offren tala, menar Japan. Låt tystnaden tala, me-

nal vi svenskar.
Icke något med oss jämförbart
iand avstår att skaffa atornvaPen,
säjer våra militärer. Frågan är inte
bedömbar utom för exPertis. Man
frestas säja som strumaPatienten:
Du skulle vart med om oPerationen. Endast den kan vara expertis

!

rG

Jag såg hur de döda flöt På
floden. Jag letade efter lar och
mor. Jag sprang till bron. Där låg
--_

så många döda. Jag ropade På mor.
Det är många år sen nu, men jag

gråter

än.

Vi vill ha Kurt Anderssons "Abombens bat'n" i repris. På tid strax
efter sjunyheterna, när ingen hinner stänga av. Vi vill ha den i stället för UIla Lidmans bibelläsning
och bön på morgonen. Vi har svårt

att höra hennes förställda röst. Hon
har talat i riksdagen om nödvändigheten av svenskt atomvaPen. Vi

Vi ska bara
ha eldkulan från himlen till att

ska kunna avskräcka.
avskräcka.

När stormakterna förfogar

över

bomber som trettio gånger om kan
ta död på jordens befolkning?
Människan har bara ett liv att
ta död på. Bara ett som vi vet om.

Är Ulta Lidman-Frostenssons Gud
rättvis, vill han inte ha sådana liv
i sin himmel som har försiösat sin
jordevandring så. Vi skaPades ju
till Guds avbitd? Före sYndafallet
hade också kvinnan del i oet förnuft som Gud blåste i hennes näsa.
Det var en lång tid före sYnda-

fallet. Minst sex tusen år, säjer ar-
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Stcid bnjlcoiten mot
lieologerna. Kanske vi sl<a ta också
detta syrnboliskt. Just nu sker kvin-

nans stora syndafall. Den upplysta
jämnställda kvinnan förlitar sej till
läkarens medicin. Något som ska
bota ondskan? Förnu1t kunde bota

ondskan, om vi finge lära oss att
det; var därlor vi ficl< förnuft.

Jag bandade Kurt Anderssons

program. Jag trodde jag skulle kun-

al' det, nåir iag vaknade.
J ag orkar inte hör'a clet en gång
tilt. .I:rg sonrnerde aldlig Natten
l.jusnar r-not mig. Jag ska gömma
bandet. Ta min apparat mcd här'näst jag ska möta miiitärer och
cl_iskutera Vårt "förSVar".
r-ia sl<r'iva

åt

Förflytta-d till den 29 mal,s. OIie
Garbinius, .rönköping. berättade i

sl<olraciio om ett möte med spet-

iilskesjukhuset. trn polsk l<vinnlig
läi<ale. Hon har upp till {emhundra
patienter på en sal. Hon rir ensam
iåikare. Hon fotograferar läkningen
iijr alla part,ienter vai' tredie månad.
Fcjr mikroskopiska undersiji<ningar
i journal. FIon har tusen patienter
varje vecka på öppen vård. Hon
har rent och snyggt och välorganiserat.

Där homrner människoföi-nuft till
sin fulla rätt. Där skr-rlle den störste

Sydafrilcanslca varor
Den av LO proklamerade bojkotten mot sydafrikanska varor är en
sak som fl'amför a1lt angår husmödrarna, de som står för hemmens
inköp. Därför är det viktigt att vi
inte för'summar något tilI{äile art
tala med kvinnorna orn denna bojkott och hur betydelsefullt det är
att den blir verkligt effeki,iv. Och
talar ont fiir dem att det är på hemställan från de facl<liga organisationerna i Sydafrika som bojkotten
kommit till stånd som protest mot
den sydafrikanska regeringens
omänskliga raspolitih.
Vilka sydafrikanska varor är det
då som brukar saluföras ha-r i landet? Frirsk frukt, frulctkonseruer och
uiner.

Om man. när' man köper frukt,
inte ser någon ursprungsbeteckning,
skzr man fråga personalen varifrån
ft'ul<ten kommer för att vara säker

pä att det inte handlar om sydafrikansk sådan.
Vindruuor: nästan alla vindruvor
som f. n. säljs i handeln är sydafrikansha -- alltså avstår vi från

tvivlare knäppa sina händer och
taclia för inneboende kraft i en
l<l'innoi<ropp. Där har man rätt att
tala orn Kristi efterföljare.
Låt oss få sådan morgonandakt
I dag! Medan vi vandra! Låtom
oss hjälpa varandra ! Lots hustru
blcv en saltstod. därför att hon
r,'ände sig om. Vi har andra problem nu än på patriarkernas tid.
Vi har också andra medel både til1
frirstör'else och till läkedom. Vi står
vid skiljevägen Himmel e1ler Hel-

!

druvor. Priserna är f. ö. i sig siälva
att avskräcka från köp...

nog för

Apelsiner; de sydafrikanska är
märkta "Outspan" på lådorna och
omslagspapper. Om ni inte ser iå-

dan och omslagspapperen är' avlägsnade så förvissa er ont att det inte
är fråga om sydafrikanska apelsiner

innan

ni

köper'!

Vidare kommer iipplen, piiron,

meloner, plommon och persikor frän
Sydafrika. Fråga personalen om ursprunget innan ni köper!
Mycket av den konserverade frukten kommer från Sydafrika. I regei
är ursprungslandet angivet på burken, men om ni är osäker så fråga
butikspersonalen

!

Följande röduiner finns

mets butiker: Chateau

i

Syste-

Libertas,
Vlakkenberg och Roodeberg och föl-

jande uituiner: La Gratitucle. Witsenberg och Nederburg. Ett sydafrikanskt starkuin dessutom: Cap Constantia.

Detta är upplysningar som man
lämnat i pressen och soffr vi är

!
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Dct l<ostar femton kronor att bota
en spetälsk. Var finns vårt förnuft
om vi tror att vi kan vinna världens respekt genom att skrämma
mcd bomber?
Uila Lidman-f'rostensson ! Hur
l<an man skrämma i den gode Gudens namn?
Ros

enberg, Harplin
?;
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Bland frukt som kommer från Sgdafrika mtirks plommon och drut:or. Det
inte siikert att etiketterna finns med - fråga då. för siikerhets skull
butiksbitrtidet om uarifrån trukten kommer.
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Varor ui inte köper: Bland,ad, frukt med beteckningen SAFARI BRAIVD
elter SOLAR. Deisa syd,afrikanska nxiirken förekon'Ln'Ler i många suenskd'
butiker, tikasd, KOO-marmelad,en, son'L ui inte ett ögonblick skall inbt'Lla
oss kornrner !rå,n Kooperatioa Förbundet - den kommer trd'n Sadafrika!

Sohdnritet med
Sy dnfrihos f"Ik
SKv-avdelningen i Bromma,

Stockholm, beslutade På ett möte i
februari att i samband med Internationella Kvinnodagen den B mars
sända en hälsning till de sydafri-

kanska kvinnorna. En insamling
företogs på mötet som inbringade
210 kr. Beloppet sändes till den juridiska försvarsfond som

i

samband

med de stora rättegångarna mot de
färgade kvinnorna 1958 organiserades i Sydafrika. Med slantarna följde ett brev, som hade följarrde lYdelse:

Kiira utinner!
Niistan udrie dag skriuer ud'r press
on'L de afrtkanska kuinnornas dramatiska kamP f ör elententiira
manskliga riittigheter.

säkra på

att alla kvinnor håller i

minnet.

Det är inte så mycket vi kan göra
för de piskade och hunsade urinvånarna i Sydafrika. Men låt oss göra
det lilta vi kan - Protestera mot
och se till att boj-

skändligheterna
kotten mot sydafrikanska varor blir

hundraprocentigt effektiv.

Det

är

kvinnorna, husmödrarna, sorn i första hand bär ansvar för att så sker!

Vi upprörs öuer att era modiga

koinnor kastas i, fiingelse och utsiitts
för brutal behandling au polisen och
öuer att de skilis från si'na familier
trots att de ofta har sPd.dbarn att
arnrna och sköta om.

Vi ltiser

den oriittuisa iordatt det afrikanska
f olket siillan iiger riitt att bruka
jorden i sitt eget land och om de
oriittuisa och ofta brutala arbetson1,

fördelnLngen, on'L

förhå,Llandena, on'L

och

de

godtgckliga

hiinsEnslösa passlagarna,

on"L

och

on"L undertrEckande au pressfriheten.
Vi får också, meddelanden orn re-

rasdiskriminering

geringens skarpa apartheidpolitik
och on'L den ökade i,nskrönkningen
au miinskliga riittigheter.
I alla liiger hiir i Suerigc uiirer
opinionen mot kolonialism och rasförtrgck och för det afrikanska fol-

sj iilube stiimmanderiitt.
Så.som medlemmar aD den sDen-

kets

ska audelningen au Kuinnornas Demokratiska Viirldsförbund oiIL ui till
er, afrikanska kuinnor, uttrgcka uå'r
djupaste sgmpati och beund.ran för

er tappra kamp och ui önskar

er

stgrka och mod att fortsdtta den.
Brommaavdelningen av
KVD:s svenska sektion.

*
(I ett tackbrev som anlände i början av april från Johannesburg heter det att "Dei stöd vi mottager
från hela världen är mYcket UPPmuntrande både för oss som organiserar Fonden och för de anklagade själva, till vilka vi sl<all vidarebefordra ert brev. Ni kommer i
fortsättningen att erhålla den nyhetsbulletin vi från tid till annan
utger för att hålla dem som understöder oss informerade om
sens 9ång.-;

Proces-

Sydafrikas beundransyärda kvinnor
Au E[sie Bne"hing

I hela Sydafrika har kvinnornas
proteströrelse under de senaste månaderna fått avsevärd omf.attning
och med varje ny aktion mot orättf ärdigheterna va-xer antalet deltagare. Därför har parollen "Makabongwe Amokosikazi" (-tack vare
kvinnorna-; blivit tilt ett sarnlingsrop för alla afrikaner i kampen mot
rashetsen och de vitas herravälde.
"Hur länge skall vi ännrr tåIa de
inIödda kommissariernas s1<ändliga

åtgärder?" utropade nyligen en
kvinna på ett möte i Durban. (De
infödda kommissarierna är lokala
tjänstemän som satts att sköta negerbef olkningens angelägenheter.)
"Ffur länge skall vi ännu bevittna
att våra barn går under och dör av
hunger?" "Hellre dö än underkasta

Bojkotten mot sEdafrikanska Dayor genomförs på begiiran au sydafrikanerna. Hiir ses en grupp koinnor uid ett möte rösta för att bajkotten.
rekommenderas.

punkter eller diir den senaste sorten au d,essa ,,ghctton,, praktiseras: de s. k. bantutou)ns, diir de infödda angiuligen förfogar öuer
sjdlubestiimmandertitt... Genom bantu-skollagarna skapade n'Laj7
ett siirskilt, minderud.rdigt underuisningssgstem för de ttirgade.

uppseendeuiickande högförriideriprocessen

L958, dd. kuinnor som uiigrat efterkonl,nxa förordningen om poss-

tudnget stdlldes inför domstol. I dessa dagar, dd, den sydaf rikanska
regeringen under trgcket au den urede som morden på, försuarslösa
demonstranter frambesuurit inte bara i Afrika men i hela uiirlden,
sett sig tuingad att å.tminstone ternporiirt upphiiua passtufutget, iir
det intressant att erinra sig att det just udr de sydafrikanska

kuinnorna

son"L

började organisera stormen mot

värn. Även om polisen går till

attack mot dem med batonger och
tårgas, med eldvapen eller tanks,
så låter de inte skrämma sig. Var-

t) noaw rc48 ÄR DEt/ syDÄFRrKAt/SKA regeringen i fiird
med att införa ett al,ltmer komplicerat sgstem aD raslagar som
santtliga uilar på. ,,apartheid,>-principen, d. u. s. pd, rasåtskiltnad,en,
och inte har nd.got annat iindamål iin att skaffa gutd- a<:h d,iamantmonopolen och de uita plarttageiigarna biuig arbetskraft. sd
finns det zoner diir raserna iir striingt augriinsade frå.n uuro.nd,ra,
eller diir negerbefolkningen sammanföres efter geografiska sAn-

Vi erinrar oss den

sig sådana betingelser!"
Men Sydafrikas underbara kvinnor dör inte. De sätter sig till mot-

det

skiind.liga

ken 1ångvariga fängelsestraff eller
höga bötessummor eller hotet om
att bli bortförda till något koncentrationsläger i öknen förmår skrämma dem. För varje häktad stiger
hundra nya kämpar fram.
Till kommissarien för distriktet
Ixopo kom nyligen 366 delegater,
för att på vägnar av kvinnor i Ll
distrikt framföra sina klagomåI. De
väntade tålmodigt, många försjönk
i bön medan de mekaniskt flyttade
pärlorna i rosenkransen mellan
fingrarna. De blev häktade och
stäl1des inför valet att antingen ta
4 månaders fängelse el1er betala 35
pund i böter. Enhälligt beslirt de att
ta fängelsestraffet och nästa morgon anmälde sig 230 andra kvinnor
som av solidaritet också ville gå i
fängelse. I spetsen för dem stod
vice ordföranden i Afrikanska nationalkongressens kvinnoförbund,
läkaren fru Mncadi.
Vad var det kvinnorna beklagade

passtuånget. Först uar det endast tniinnen som måste biira. pass,
men niir sd, passtuånget utslrticktes att giilla iiuen kuinnorrLu stötte
mgndigheterna pd, hd,rdnackat motstånd. Hur starkt detta kuinnornas motstå.nd uarit och iir, diirom uittnar de ota,liga mqsshiiktningar au kuinnor sorn under det senaste å.ret iigt ru.m,.
Och den sgdafrikanska befolkningens modiga kamp gå.r uidare.
Det iir negrer, mestizer, indier och demokratiskt sinnade uita som
efterstriiuar ett framstegs'--tinligt samhtille utan rasdiskrimineringar. Bland aktioner under senare tid kan niimnas bojkottrörelsen
mot företag son'L på ttågot sdtt godkiinner regeringens raspolitik.
Så. t. er. uiigrad.e man att lcöpa potatis som protest mot att afrikaner med '.*åld dreus till arbete pd, potatisftilten.
I dag, dd. genom tillkomsten au nAa industrigreno.r negerbefolkningens roLL i SEdafrikas ekonomiska liu oaubrutet uiiTer, har
deras kamp n'Lot ,,apartheid"* triitt in i sin augörande fas. De fiirgade kiim,par desto beslutsamn'L(rre som de iir siikra på, de andra

sig över? Hungerlöner, höga skatter,
slavarbete, passtvånget! Under förevändning att afrikanskorna enligt
lagens bokstav är omyndiga r'ägrade

i

kommissarien att lyssna tilt derri
och uppmanade dem att gå hem till
sina famiijer igen. De vägrade och

afrikanska folkens aktiua solidaritet. Men också det allmiinna
ogillande sorn F.ly':s politiska utskott i nouember förra året uttaIade öuer den sgdafrikanska regeringens raspolitik har stiirkt dem

6

deras kamp.
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kampen mot raspolitiken. Hiir en au de många kuinnoder;tonstrationer som under det senaste året genom,förts friimst mot passtuånget. Hundratals och tusentals kttinnor
har fd.ngslats för sitt resoluta upptriidande mot rdspolitike.n.
Kuinnorna spelar en mycket aktiu

föredrog fängelset. En vecka senare
blev de försatta i frihet. När de kom
ut ur fängelset i Pietermaritzburg

hade en stor människomassa samlats som jublande hälsade dem.
"I fängelset uppförde sig kvinnorna strålande", sade Senare fru
Mncadi. -Aldrig förr har jag be-

vittnat en så oböjlig beslutsamhet
att tjäna frihetens sak. Itrte det
ringaste tecken på nedstämdhet.
Alla förslag från männens sida att
man skulle betala böterna i stället
tillbakavisades av kvinnorna. F em
a.v de frigivna gjorde sina män bittra frirebråe1ser för att de förrått
dem!"
Sådan är'den anda som i dag be-

siälar de afrikanska kvinnorna och
som gör att Elisabeth Mafekcng och
hundratusenden andra är beslutna
a.tt kämpa till den slutliga segern
nåtts.

Solidaritetsllttringar f ör
afrikanska kuinnorna

de

Elisabeth Malekeng! Flenncs namn

gick nyligen genom världspressen.
Hon är ordförande för de afrikanska
livsmedeis- och konservinctustriarbeta.rnas fa.ckförening och mor till
11 barn. Hennes -förbrytelse" består'
i att hon kämpar för ett bä1.tre liv
åii sitt folk och sinet arbetskamrater. Poiisen hade omringat hennes
hus i Pearl med tanks. men hon

lyckades fly och tog sig över till
Basutoland. 100 svenska mil från
hemorten. Nu a-r hon förbjuden att
hennes
komma tillbaka till Pearl
närvaro där skulle störa -lugnet och

ordningen" hävdar myndigheterna.
Vid sin ankomst till Basutoland
bereddes Elisabeth Mafekeng ett

festligt mottagande av stuclenterna
vid universitetct. Nästa dag kon-t
invånarna från närliggande trakter
för att hälsa henne och hennes barn
välkomna. Och de mest noggranna
sa-kerhetsåtgärder har vidtagits för
att inget ont skail hända henne.

De behöver vör hiölp
En del SKV-avdelningar har sänt
oss pengar och bett oss vidarebe-

fordra dem till de sydafrikanska
kvinnorna och barnen. Andra skriver och frågar om vi kan lörmedla
pengar ti1l dem. Det kan vi
vi
har flera gånger tidigare sänt pengar till försvarsfonden i Johannesburg, senast i mars då vi översände
Brommaavdelningens gåva. Tackbrev och kvitto på pengarna har
redan kommit från Johannesburg.
Ni kan alltså sända pengar till SKV
på postgiro nr 51323 - skriv Solidaritetsfonden på talongen. Redovisning kommer att ske i denna
tidning.

Och så glöm inte att det är kvinnorna det hänger på om bojkotten
mot sydafrikanska varor skall bli

verkligt effektiv!

Konfektions-, sko- och hattarbeterskorna i New York samman med
husmödrar Irån olika politiska och

religiösa riktningar spred nyligen

flygblad undertecknade av "Amerikanska kvinnors grupp" oclr sände

en delegation till

Sydafrikanska

unionens generalkonsul för artt pro-

testera mot polisens brutala uppträdande mot de afrikanska kvinnol'na.

I uttalandet hette det bl. a.:
"Vi amerikanskor beundrar och
stöder Sydafrikas tappra hvinnor,
som så modigt försvarar sin värdighet, sin frihet och sina barns
framtid. Deras modiga uppträdande är för aIla demokratiskt sinnade amerikanska l<vinnor en
sporre till bekämpande av rasdiskrimineringen här i Förenta
staterna.

Vi besvär er regering att sätta

stopp för de oerhörda brutaliteterna, som är en utmaning mot
all social rättfärdighet och kränker människovärdet och samtliga

principer i FN-deklarationen om
de mänskliga rättigheterna. Vi
uppfordrar USA:s regering och
Förenta nationerna att vägra den
sydafrikanska regeringen. som
bygger sin politik på 'apartheidprincipen', varje form av finansiellt och moraliskt stöd."
Ledningen för den fackliga landsorganisationen i Ty:rka denrokratiska republiken har inbjudtt Elisabeth Mafekeng och hennes 11 barn
att i sommar tillbrinea f erierna i
TDR.
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Yerm avgör
vad sorrr är vad

?

ambeskattningen skall revideras,
eller rättare sagt lappas på litet
grand, enligt ett förslag som finansministern framlagt för riksdagen.
Någon genomgripande förändring är

i stort sett
det inte fråga om
blir allt vid det gamla. En verklig
nyhet innehåller dock förslaget: sambeskattning skall tillämpas också för
dem som icke är gifta men lever i
ett äktenskapsliknande förhåIlande!

Hur finansministern tänl<t sig
klara den biffen vet vi inte, det
framgår inte av pressrefera.ten om
han närmare redogjort, för sina planer i det avseendet. Men man misstänker starkt att han här tagit sig
va.tten över huvudet.
För det första: Är det vanligt att
två männishor som lever i "åj-ktens}<apsliknande förhåIlande"

till

var-

andra (med termen avses r'å1 har
sexuellt umgänge med varandra)
utan att vara gifta avstår Lrån att

sammanviga sig pd. grund au sambeskattningen? De fallen ä:: säkert

lätt

räknade.

För det andra: Är det någon som
tror att de i februari nästa år kom-

mer att

i

deklarationsblanketten be-

svara frågan om civilstånd med
bokstaven g (gift)? Vi tror det inte.
Hur ska då finansministern bära
sig åt? För det kan väl inte räcka
med att kontrahenterna bor på samma adress för att av texeringsmyn-

bli tvångstaxerade som
gifta? Ska1l nan ta polis, grannar
och bekantas bekanta till hjäIp för
digheterna

att utröna om det är fråga om "äktenskapsliknande förhållanden-?

Man skulle kunna finna något
förnuft i det här förslaget om vederbörande i andra viktiga sammanhang, dvs. när det är fråga om
riittigheter, betraktades som gifta.

I

Den blom,stertid nu kommer med lust och fögring stor:

Nu nalkas ljuua sornn'tar, dd. grd.s och örter gror.
Den blida sol uppuiirn'Ler allt uad har uarit dött;
Då, hon oss skrider nii,rmar', blir det på. ngo f ött.
ISIiAEL KOI,MODIN (Är

Om de t. ex. vore berättigade till
arv efter varandra, om hon vid
hans eventuella frånfä.11e betraktades som änka, med rätt tiII den
familjepension som eventucllt utgår efter honom, osv. Men det är
ju inte fallet.
Och därför att två människor av
olika kön bor under samma tak och

kanske till och med sover i samma
säng är det ju inte säkert att de
därför har gemensam ekonomi. Även

om de båda hjälps åt att betala
hyran. Men det gör ju också två
syskon som bor tillsammans...
Det brukar sägas att man inte ska
stifta lagar som inte har stöd i a1lmän rättsuppfattning, därför att sådana lagar efterleves inte. Id6n med
sambeskattning av även icke gifta

1695)

som lever samman och har sexuellt
umgänge med varandra synes oss
vara just en sådan lag som man

ska akta sig för. Den allmänna
rä-ttsuppfattningen godtar inte att
folk ålägges förpliktelser utan att
ha de rättigheter som andra med
Iiknande förpliktelser har. Därför
kommer vederbörande att vägra
efterleva lagen, dvs. deklarera som
om de vore gifta. Det kommer att

ge

taxeringsmyndigheterna

ett

så

enormt arbete att det man eventuellt kan få in i merinkomster till

statskassan på arrangemanget går
åt till administrationen. För att inte
tala om tisslet och tasslet, när man

ska avslöja huruvida det

är

fråga

om "äktenskapliga förhållanden" el-

let inte.

#

Förslaset
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At det rättvist ?
aa

l- ^Inkornas ekonomisker situation
har stötts och blötts i årtionden.
Från kvinnoorganisationernas sida
har åtskilliga uttalanden med krav
om en hygglig änkepension gjorts.

nu föreligger' äntligen i riksi ärendet som
kommer upp till behandling i vår.

Och

dagen en proposition

Förslaget går kor-t och gott ut på
att den som efter den 1 juli detta

år blir änka och själv uppnått 50
är fär utan behouspröuning en år'lig pension på 2.750 kr om året.

ffiw

"@

Den som blev änka under det sistgång
förllutna året
- alltså någon
mellan 1 juli 1959 och 30 juni 1960
vid makens frånfälle uppnått
-50 och
år får två tredjedeiar av den
summan, alltså c:a 1.833 kr och infö1l makens dödsfall under tiden

1 juti

1958

-30 juni

1959

loppet en tredjedel av

full

blir

be-

pension,

c:a 917 kr.
Men de som blivit änkor tidigare,

hur blir det för dem? Jå,

någon

icke behovsprövad pension kan de
cnligt förslaget icke få, och såvitt
man kan utläsa av pressens upplysningar i ämnet gäller för dem också
i fortsättningen att de, för att ens
komma i åtnjutande av den behouspröuade änkepensionen, vid makens
frånfälle måste ha uppnått 55 års
å1der.
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dessa modeller som verktigen är
ovanligt tilltalande. Den söta klänningen härovan är i mörkblå tery
lene, ett härligt material därför att
det alltid ser så fräscht ut. Det vinner ju också aIlt mer och mer ter-
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räng och i enfärgat som den här
är det faktiskt användbart också till fest.

modellen visar

Den ljusa klänningen t. h. är i
smidigt ylletyg, en typisk mellanklänning som säkert inte blir för
varm i denna kyliga vår. Det man
särskilt fäster sig vid är bystskärningen, de infällda fickorna och
den knappförsedda "isättningen",
som möjliggör kragens generösa
långa linje, en detalj som är smickrande för de flesta.

Båda modellerna kommer tian
Finska Andelspartiaffiirens kontektionsmodeller.
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Behovsprövad änkepension, det
innebär att beloppets storlek avhänger av hur hög den egna inkomsten är. Överstiger den 4.300 kr
om året får änl<an inte ett öre i
pension. 4.300 kr om året
- det är
82:70 i veckan det! Vid dcn svindlande inkomsten är ailtså rätten tiIl
änkepension fullständigt förverkad!
Vad är nu detta? Om man skall
gå på linjen med icke behovsprövad
änkepension, varför i all rimlighets
namn skall då en del av änkorna
i berörda åldrar uteslutas {rån den
rd.tten? När exempelvis den nya
folkpensioneringslagen trädde i
l<raft 1948 var det ju inte l.rara de
som efter den 1 januari c'let året
uppnådde pensionsåldern som blev
delaktiga av den avsevärda förbättring den nya lagen innebar utan naturligtvis samtliga folkpensionärer,
oavsett när de inträ-tt i pensionsåldern. Och den behovsprövade delen av folkpensionen -- bo.stadstililägget --- fick alla de rrars ekonomiska situation var sådan att de var

hänvisade till att i huvudsak existera på folkpensionen, förutsatt naturligtvis att de ansökte om det. Ty
Forts. d sid
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\
I \ yiigen avslutades på Nordiska museet en utställning av
tjeckosiovakisk folkkonst. Stockholmarna hade möjlighet att under
mer än sex veckor i två smakfulLt inredda rum Iära känrra inte

I

bara cien gamla tjeckiska och slovakiska folkkonsten utan också en
målmedveten vidareutveckling av dess traditioner. Nyttan och betydelsen av utställningen kom framför allt ttlL uttryck i publikens
levande intresse och den gynnsamma kritiken i pressen. Det är

omöjligt att på dessa sidor för läsarna ge en fullständig bild av
bredden på denna utstäIlning utan vi får nöja oss med att bjuda
på några smakbitar.

O^ en uppmtirhsammod

TJTSTALLNING
bertittar

i ortl orh bild
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Askens enkla skönhet uittnar om
en utxecklad triibehandling och
f ormgiuning. I T jeckoslouakien iir
trii - liksom keramik, sorn ni ocks&
ser erempel på hd.r intill - ett rnAcket omtyckt material Tjeckiska och
slouakiska konstniirer utgdr ofta
frå.n gamla folkmönster och erfaren-

heter. Dtirigenom utuecklar de

gamrnal tradition.
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Keramik? Trii? - Nej. Nlaterialet
till de hdr niitta fåglarna
dr uanlig
d e g. Men de tjiinar bd.ttre sonl
prydnad iin som mat. Det uore också
synd att iita de glada igelkattarna,

de sagolika rådjuren, de stolta storkarna rned småbarn i ntibben och
andra srnå söta figurer, som skickliga kuinnohiinder, fantasi och ofta
en fin kdnsla för humor har skapat!

Det breda ldderbdltet uar förc en uiktig del at den manliga
kl,tidedriikten. I nAgra trakter utsmyckas det - som ni kan se pd'
bil.d.en - med, broderier, rn,en det iir uanligare med metuilbeslag
och metallutsmgckni'ng. Jr-t uackrare btiltet uar, desto stollare uar

pojken och desto större lEcka gjorde han hos flickorna, uilket
må.nga folkuisor uittnar an1.. Ettligt folktron kunde biiltei också
besitta trollmakt: må"ngen Iegendarisk fol'khjtiltes styrka rt'h osd,r'
barhet tanns i detta.

Den tjeckoslotakiska folkkons-

iir rik på handarbeten - det
ena uackrare iin det andra. Det
Len,

Dar det omr&de dtir bondkuinnorna på btista siitt ktttt'de ge.
uttrgck för sin skaParkraft och

Det uackra stengodset minner
i Jorm och dekoration onl ud,rt
eget, son'L tyuiirr allt nLer f örsDunnit för plasten . . .

skönhetsliingtan.

Duren flicka i huset - uiLken skam
skulle det inte Dara on'L hon inte
hade nd.got att ge de Pojkar, son'L
annandag pdsk kommer för cLtt piska
flickan med en bandprgdd, fld'tad
uidekiipp för att hon ska bli uacker
hel.a året.
Aggen på. högra bilden

iir måIade
för hand rnedan u,tsmgckningen pd'
tiggen på. udnstra bilden best&r au
halm, son'L skiires i små' bitar och
lllåLade d.gg - en tgPisk anblick klistras pd. iigget. Den tredje metouid påsktiden. Redan Lå'ngt före hög- den kriiuer inte heller rnindre arbemed en Liten ?,)oss kniu skiir
tiden uppenbarar sig kuinn.or frdn te
Iendsbygden på, Prags gator, slår sig man på. det ftirgade iigget eller iiggned på trottoarkanten, öPPnar sina skalet uackra geometriska ornament,
stora konter och uiiskor, fgllda med blornrnor och ibland också. f igurer
ömtdliga uaror. Det iir fd som kan au ol,ika slag. Allt detta kriiuer inte
motstå de Jtirggranr.a loclcelserna, bara stort tdlamod utan oclcså stor
som oiicker garnlt, seder ocll barn- skicklighet. Ddrf ör f örf drdigas iiggen
domsminnen till Lius. Det målade i hemmert oftast på. ett enklare siitt.
iigget iir sorn sEmbol f ör Påsken Det uita tigget m&Las med smiilt
d,Id,re dn granen för julen. De måste Do,r. Sedan Liigges det i kokande
finnas på bordet i uarje iamili. I f iirgblandning, uaret smd.lter och
synnerhet om det fLnns en giftas- Iiimnar efter sig ett uitt mönster.
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Lardaeilasagan berättas om Höskuldur, en man från Island som
levde på 900-talet. En gång då han
var i Danmark köpte han en irländsk
slavinna som var så skön att han
betalade tre gånger mer än brukligt och detta fastän hon var stum.
När deras son var sju år gammal
fick Höskuldur av en händelse höra
hur modern som satt på tunet med
sonen taiade till honom och gav
honom goda råd. På det sättet fick
han veta att trälinnan var en irländsk kungadotter och att hon

rösträtt och valbarhet ,arv, utbildning osv. Är 1895 började hon ge ut
"Kvinnotidningen". Det höll hon på
med i 25 är och måste sluta endast
därför att hon inte fick in prenumerationsavgifterna. Är 1906 var
hon med pii FKPR-(föreningen för
i<vinnans politiska rösträtt)kongressen i Köpenhamn. Nästa år bildade

När sonen, Olafur, blev vuxen
ville fadern att han fastän son till
en trälinna skulle få tili hustru IsIands främsta kvinna. Hon hette

ta för vaiet i Reykjavik. lVtan besökte ollo kvinnor i staden och man
fick in de fyra namn som fanns på
listan. Det året hade nämligen kvinnor i Reykjavik fått rösträtt och

hette Melkorka.

Thorgerdur Eigilsdottir och

hennes

far var son till Eigil Skallagrimur.

JIilHoHnA
EFNI

-r

hon Kuinnosaksföreningen. Hon reste då omkring i landet och försökte
intressera kvinnorna för rösträtt och
valbarhet. Den gången samlade man
in 12.000 namn. Samma år gjorde
Kvinnosaksföreningen en kvinnolis-

valbarhet.

$a@q.ld (h.ö)
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Olaf Tryggvasson över en fjord i
Norge och vann. De två blev sedan

detta d.r talade

dr An,drea Andreen uid
ett möte i, Regkjauik, anord-

nat aD den isliindska sektionen au KDV. Hdr beritttar hon
on'L den isldndska kuinnorörelsens utueckling.

T,x'ff i',j"''
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*Melkarko,s,, första

-a,to,F3,

Ar L944 när Island blev republik
började Rannueig KristjansdottirHallberg ge ut en kvinnotidning och
hon beslöt att kalla den Melkorka
som en symbol av att Islancls kvinnor alltid varit stumma utom när
de tog sina barn i knäet och gav
dem goda råd. Melkorka är en vacker och ansedd tidning -- den har
1.800 prenumeranter och åtta annonssidor trots att den kornmer ut
endast tre gånger om året.
*
Islands kvinnorörelse böt'jade

på

1880-talet. Den skapades främst av

Briet Bjarnhedinsdottir. Är 1BBB då
hon var helt ung samlade hon 3.000
kvinnonamn under en vädjan till
alltinget att kvinnor skulle få samma rättigheter som män i fråga om

t2

i

sido,.

kvinnosaksföreningen ef-

ter sin mor. Laufey Valdimirsdottir
var den första fiicka som tog studenten på Island sedan flickor 1911
fått rätt att gå i alla skolor. Tidiga-

re

(1890)

tog en flicka

studenten

som privatist. Andra hade studerat

Ar 1914 bildades i Reykjavik en
förening för arbetarkvinnor,',FramSteg,'. Den finns fortfarande. Numera har kvinnor iika lön i det tyngsta
arbetet med fisken (fil6tiilverkning,
packning till saltning).
Redan 1911 fick kvinnor rätt att
inneha alla statliga tjänster med
lika Iön Den rätten kom till användning först 1924.
Är 1918 då Island blev självständigt under Danmark fick kvinnor
full rösträtt och valbarhet. f)et var
den 19 juni och det är kvinnornas
dag på Island. 1921 kom den första
kvinnan in i alltinget. Nu har man
två kvinnliga ledamöter av de 60.
>k

Är L926 övertog Briet Bjarnhedinsdottirs dotter Laufey ordföran-
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Först ansåg hon förslaget vara en
dödlig förolämpning men när Olafur
kom in i frustugan kunde hon inte
motstå honom. Olafur och Thor'gerdur fick en son vid namn Kjartan Olafson. Han sam i kapp med

tl1: ':1,,n I
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Det var Laufey Valdimirsdottir
i november 1945 for till Paris
och deltog i den kongress vid vilken
KDV bildades. Jag minns henne
som

mycket väl. Hon var hjärtsjuk och
skulle söka vård i Schweiz. Tragiskt

nog dog hon plötsligt under kon-

gressen. Här'igenom fördröjdes Islands anslutning till KDV. Är 1949

bildades en kvinnokommittd med
uppgift att protestera mot Islands
anslutning till NATO. Är 1951 då regeringen begärde att amerikanska
soldater skulle vara förlagda på
Island fann kvinnorna att de måste
sluta sig samman. Så bildades Islands kvinnoförbund för fred och
kultur. Ordet kuitur antyder sambandet med den första av Islands
alla kvinnoföreningar, den som bildades redan 1894 och på sitt pro-

Fvlldu 50 och ingen chans
nu levande kvinnor, Adalbjörg

Si-

gurdardottir. Hon föreslog spontant
att mötet, 150 personer och många
från andra kvinnoföreningar, skulle

GEYSIR, en aD Islands mest bekanta uarnl,a kiillor. Numera ld.r
den endast dA och dd uisa upp
en sd,dan strålande kraft som, på,

denna bild.

gram hade rösträtt och kultur, dvs.
främst arbetet på ett isländskt universitet. Den föreningen är nu ansluten titl Vita Bandet.
I samband med bildandet av Is-

anseende

och

kvinnornas,

se.

Och sedan en annan sak: när vi
kvinnor kommer upp i 4O-årsåldern
börjar man betrakta oss som överåriga. 15-16-åriga flickor får ännu
mindre betalt än Vi, alltså får dc
jobb och vi äldre kan gå. Jag går

betydande

samarbete med andra kvinnoföreningar. Den B mars då jag talade
där satt sjuksköterskornas stora

namn, Sigridur Eiriksdottir-Thor-

valdsson, som ordförande och den
som berättade om Islands kvinnorörelse var en av Islands främsta

T

I

I

instämma i Kungälvkonferensens J ^g läste i Vi Kvinnors förra numbrev till de fyra stora. Ordföranden mer om likalönsproblemet och nog
tog upp förslaget och det antogs förefaller det som om människorna
skulle hinna sätta sina fö1ter på
med handuppräckning enhälligt.
månen innan den frågan lösts här
Andrea Andreen
hemma. Orsaken till att det går så
trögt är inte "den högre l;ortovaP. S. Islands natur är enastående ron>> som det pratas så mycl<et om.
skön även på vintern. Långa, rena Orsaken är helt enkelt att arbetslinjer utan störande träd. Ett un- givarna har stora merinkomster just
derbart färgspel över himrnel och på den kvinnliga arbetskraften. Jag
hav. Ändå såg jag inte den inten- tänker exempelvis på hur det är
siva grönskan, inte jöklarna och i textilindustrin. Där har vi något
vattenfallen och bara en liten varun som kzrllas "ru1J.ningen- och som
måste passas hela tiden. Det är
käIla i verksamhet.
Islands befolkning, som nu är l<vinnor som sköter det och det är
l<nappt de kan ta den fattiga kvar150.000, växer kraftigt. Födelsetalet
är högt och barnadödligheten myc- ten de ska ha för att äta sina medhavda smörgåsar. Medan miinnen i
ket 1å9.
de flesta fall står vid maskiner som
tillåter dem att också ta sig en rökpatts då och då, för maskinen sköter sig själv. Men de förtjänar 40
ä 50 kr mer i veckan än kvinnorna.
Männens acl<ordssatser är högre än

lands kvinnoförbund för fred och
kultur, det som är anslutet till
KDV, skrev man till Islands alla
lokala kvinnoföreningar. Det var
200; av dem ingick två som medlemmar. Den nuvarande ordföranden är Asa Ottesen. Hon har studerat i Sverige ett par år strax före
andra världskriget. Hon är i 40-årsåldern, gift och har tre barn, mycket söt och intelligent. Ilennes mor
bildade på sin tid en förening för
tvätterskor och byggnadsstäderskor
och åstadkom bättre arbetsvillkor
för dem. Den föreningen hör nu
till "Framsteg" och Asa Ottesens
syster leder den.
Inte minst tack vare Asa Ottesen
har vår systerförening på Island

ett gott

till ett arbete

GULLFORSEIV, ett aD de ståtpd, Island.

Iigaste aattenfallen

själv utan arbete, och eftei'som jag
kommit över 5O-årsstrecket har jag
praktiskt taget inga förutsättningar
att få något nytt. Bristande ordertillgång gjorde att personalen inskränktes vid det företag där jag
a.rbetade. Nu står jag här utan
chans att få ett nytt arbete, en bland
tusentals andra ensamstående kvinnor som är "för gamla" att få arbete
och för unga att få pension.
Vad ska vi leva på? Socialhjälp?
Det var inte det man hade tä-nkt
sig. Men för oss som börjar bli över'åriga och inte tas emot på arbetsplatserna finns det inget annat.
Nog är det bittert. Och nog är det
bittert också att se hur litet fackföreningarna egentligen har att säga
till om. Arbetsgivarna gör som de
vill. det är sanningen.
Aina Karlsson
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Kinesisk pedsgogik
saker. Barnkullarna var ej överväldigande, 3-5 småttingar i medeltal,

vilket väl är ett resultat av kvinnofederationens arbete - det omfattar
nämligen ocl<så undervisning i födelsekontroll. De yrkesarbetande möd-

rarna hade förtursrätt till daghemmet, där'näst kom mödral med flera
småbarn.

Ungefär tre hundra barn fanns i
huset, uppdelade i avdelningar för
tre år, fyra till sex år' och sex ti1l
sju år. 2 yen (ca 4 kr.) betalades per
månad och då ingick även lunch i

ffiM
*ErL liten rund, oclt priiktig flicka

satt pa en liten stol
nlarot . .,,

och uar
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Kina, där trängseln är så stor

och människorna så många, hör man
sällan skrik och rytanden, livet tycks

flyta så lätt och lekande förefalier

det. Individualisten västerifrån undrar förstås hur man bär sig åt för
att Iära sig samlevnadens svår'a

väl kinesbarnen inte skilia sig szi värst från vår'a
l<onst. Fr-ån födseln 1är
egna.

Vid n:ig'i'a veckols besök i somlas
i Pel<ing, Shanghai och harnnstaden
Tsingt:ro vid Gula havet besökte jag
{lera daghem och leksholor av mycliet varierande s1ag, men övera}lt
Iörklalade man: rri strär'ar till att
lära barnen gemenskap, de leker och
:rlbetal tillsammans crch hjälper vat'andra när det behövs.

priset. 1 yen har över huvud taget
mycket större köpvärde än två svenska kronor, så jämförelser är svårt

:rtt göra, men någon betungande
summa blir i valje fall aldrig 2 yen.

Barnen sysslade med ungefär vad
man brukar i daghem: musik, dans,
sång, klipparbete, lerslöjd, sport, att
Iära tala rent. recitation o. s. v.
Att lära sig tala rent, d. v. s. utan
dialekt, är mycket viktigt i Kina där
man förbereder det nya alfabetiska
skriftspråket. som ju förutsätter ett
gemensamt talspråk för alla kineser.
Den svårlärda teckenskriften var ju

en

En liten rund och präktig flicka
satt på en liten stol och var morot.

trn lika rund och liten gentleman
när'mar sig, han går långsamt och
stappland-e, för han är en mycket,
nlJ/cket gammal rrran. Han försöker'
dra morotcn ur stolen men misslycl<as skändligen. Nu kommer hans
gamla, gamla hustru och hjälper till,
men moroten låter sig ej rubbas. Sdt
kommer sonen och sonhustrun, men
det hjälper ej. Så kommer hunden
och katten - inget resultat. TilI slut
I<ommer ekorren och se, då åker moroten upp med fart. Så bra går det
när alla hjälps åt, från den minsta
till den största!
Eua Pnlmer

Sex-sjuåringarna lärde sig skriva

iatinska bokstäver och skrev långa
remsor kinesiska ord. Språket kom
en betydligt närmare när man åtminstone kunde läsa det!
Dansen spelar en stor roll och övas
Iiitigt. Danserna var kollektiva, man
undvek individuella uppträdanden

Svensk konst
och konsthantverk

början av 1900-talet med prydliga te-

geltal< ocir cn fruktansvärt ful och
klumpig katcdral n-ritt i alltihop, be-

t4

belåten när vi fotograferade

oemotståndlig treårig fjäri1.
Barnen gjorde själva solfjädrar och
blommor av papper i lysande färger.
Särskilt tjusig var i alla fall morotsdansen. Den tiligick så här och utIör'des av idel små treåringar.

nödvändig när- man muntligen ej
I<unde förstå varandra.

Hur detta går till i praktiken är
inte sfi 1ätt :rLt komma underfund
med igenom alla språksvårigheter,
men några glirntai' uppsnappades.
I Tsingtao, byggd av tyskarna i

sökte vi Iokomotivarbetarnas daghem. Lokomotivfabriken var stadens
största industri och redan 52 och 53
hade man byggt nya bostäder, kollektiv tvättstuga och bad och ett stort
hus för barnen. En del mödrar hade
arbete i fabrii<en, många sysslade
med "hemslöid", rrilket omfattai'
skjortsömnad, broderier, spinning.
rnijnstcrklippning och många andra

ocir den söta lärarinnan var inte alls

har visats på en internationell utställning i Budapest under mars
månad. Utställningen som anordnats

*TiLl sisl komtner ekorren och s€,
då. dker moraten upp med fart!*

av den ungerska KDV-sektionen i
anslutning till Internationella kvinnodagens 50-årsjubileum har omfattat verk av kvinnliga konstnärer
och konsthantverkare och icke
mindre än 20 av deltagarna är svenskor. Ovan en av de utställda målningarna, Mona Johanssons -Äppelträdet-.

Wlalle br"oel i nle

la,

hutan4a
^\,/I
ll'v

om varje annan dag har

lre Legeav

den

unga kvinnan öppnat brevlådan och
förväntansfullt plockat ur kuverten

som
och reklamlapparna och
stänger hon den
varje annan dag
med en suck. Sedan sju år är det

dagligen samma suck. Så länge har
hon dag för dag hoppats att brevbäraren äntligen skall komma med
det efterlängtade brevet. Sju år av
besvikelse, kamp, förtvivlan. Sju år

som hon, hennes man och deras
barn bestulits på. SkaII brevet över

huvud taget nånsin l<omma och äntligen ge besked om att hennes barn
har rätt att leva, att vara l)'ckliga?

Ty vart och ett av dem har dock
rätt till en egen säng i eit ljust,
eller
vänligt och rymligt rum
kanske inte?

Det är nu redan sju år som

I von

serTl , . ,

den

unga kvinnan och hennes famili va-

rit inhysta i ett 4 meter långt och

3 meter brett rum.
När de flyttade in här var de
bara två, men nu är de fem därför
att den unga kvinnan trots a)It tagit
på sig moderskapets roll.
Varför, när de bor så trångt?
Ja, därför att ett kvinnohjärta är
stort och varmt.
Nu är de fem och det är förfär-

ningsläsning

är inte att tänka

På

före 10, men då är han för tr'ött och
somnar över tidningen. Och dock
är det viktigt att läsa tidningen.
Men också han har vakna drömmar. En dag uppstod under hans
händer ett underbart matrttm. Visserligen bara på en räknebokssida

ett utkast, Planer... för senare.
- De
har så mycket att säga var-

andra. Just som två människor som
älskar varandra. Men inför barnen
är det inte lätt. Och om natten, när

de har lagt sig, är mellanrummet
mellan deras och barnens bädd
knappa tio centimeter. Ailtså?
Var finns det plats för ett eget
liv, för lycka. i en sådan trilngboddhet?

Barnens ögon

är blå som

himlen

och deras hår har den mollna r'ågens färg. Det är glada barn. De
sjunger, de håller av varandra. Men
ändå.

.

.

Den tilla ritar gärna, r'arenda
pappersbit hon får tag i smYckar
hon med bilder. Och vad ritar hon?
Alltid detsamma. Hus, blåa, gula,
röda. Alltid med fem fönster, ett föt'
var och en av dem, och blommor

Underligt? Nej, hemskt är det!
För också i den lilla flickans ögon

speglas drömmar, b1åa drömmar.
Kanske ännu omedvetet -- dr'ömmar om utrymme, ljus och skönhet.

Och sedan sju år krossas

dessa

drömmar mot de dystra väggarna

i ett alltför litet rum.
framför och en stor trädgård.
ligt.
I tidningen läser kvinnan om för'Det är underligt, sade lärarinDet är förfärtigt när barnen växer
- en dag, hon kan inte hitta på färliga saker, som får hennes ner'nan
i
upp och i sömnen stör varandra
ver att dallra.
något annat att rita.
den alltför trånga bädden.
Det är förfärligt när den lilla 6åriga dottern inte kan vända sig i
sömnen utan att böcker dråsar ner
från vägghyllan.
Men skail man därför avstå från
böcker och leva som djur?
Den unga kvinnan drömmer om

vackra ting. Hon ser blommor, överallt blommor. Men ack, inte ens de
enklaste krukväxter trivs hos dem.

Redan efter

en vecka börjar

de

vissna. För litet luft och för mYcket damm. Blommor uthärdar bara
en vecka. Men hur är det med barnen?

När hennes man om kvällen kommer hem från arbetet har han inte

en vrå där han kan vila ut. Tid-

"En man har hängt sig i hus-

Denna enkla

vagnen, som tjänade som bostad åt

skLldring

handlctr on'L b o s t a d sn ö-

hur det iir för en
familj att år efter år förgti-

d e n, om

ues uiinta på. en hUgglig bostad. Det iir en fransEska
som skriuit den, men författarinnan kunde Li,ka giirna
uarit en suenska. 'l'U f ör

dem son'L iir offer för bostadsnöden må.ste Liiget te
sig Lika sudrt antingen staden de bor i heter Paris
eller Stockhol,m, Marseille
el,ler Göteborg . ..

honom och hans sju barn.o
"En kvinna har begått självmord

och tagit sina barn med sig i döden.tt

Och den unga kvinnan förstår
dessa förtvivlade.

Nä-r hon låst brevlådan och går:
uppför trapporna verkar hon åldrad och trött. F ramför dörren blir
hon stående ett ögonblick. Hon måste först samla sig, hon måste se
glad, ung och lycklig ut. För en mor
gråter väl inte inför sina barn !
Äh, måtte det efterlängtade brevet från bostadsförmedlingen bara
inte komma för sent!
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hemåt så snabbt han bara förmådde. Tänk ändå så lätt det gick, och

I

bnn

tur var väl det ,ty i kväll var han
en smula försenad. Hade han nu
haft huset att stäpa på så hade han

väl aldrig kommit fram i tid till

sluruigu snignln

mamma och syskonen den kvällen.
Men det var fasligt så lång vägen
var, men om allt stod rätt till borde

huset stå därborta bakom orm-

jupt, djupt inne i en

mörk
skog bodde det en gång en snigel-

mamma med fem små snigelbarn.

Fyra av dem var väldigt snälla
och lydiga och kröp alitid lydigt
in i sina små hus när kvällen kom
eller när någon fara hotade. Men
det femte barnet, snigelpojken Kalle, var en liktig odygdspåse. Ibiand
skrämde han sina småsysl<on så att
de fastnade med hornen i kläm när
de hastigt sl<ulle dra sig in j skalen
och när de satt sig tiil rätta på
hatten av någon läcker svamp för
att äta frukost så kunde det hända
att Kalle knuffade ned dem på marken där de blev liggande på rygg
ti1ls snigelmamma skyndade till
hjälp.

Mcn allt det där hade vi:l ändå
gått an bara inte Kalle rrarit så
rysligt lat och slarvig. Aldlig ville
lran själv söka upp sin mat och en
dag sade han titl sin mamma:
.-_ Vad ska det tiäna tiil att släpa huset med sig vart man går?
Varför kan inte vi sniglar göra som
andra skogens djur och uppsöka
skydd när kvällen l<ommer? Här ska
man gå och s1äpa på sitt hus hela
dagen så man är alldeles förbi av
trötthet när kvällen kommer. Jag
vill inte vara med om det längrel
Snigelmamma blev förskräckt
ör'er Kalles prat.
har jag
- Aldlig
väl hört på maken.
Du begär väl
aldrig att jag ska bära huset åt
dej

?

Men se det var det Kal1e gjorde.

Och då ingen ville lätta hans börda.

beslöt han Iämna sitt hus,
kan sniglarna om de vilt.

O, vad det

ty

det

skönt! Hej,
vad det gick undan när man kröp
utan hus på ryggen. Kalle skuile
I<ändes

minsann visa de där gamla sniglar-

na hur bra man kunde klara sig
utan att vara så hemkär att man
släpade stugan med sig vart man
gick. Och tänk så långa strövtåg
man hann göra på en dag! Kalle
högg belåtet några tuggor ur en
Iäcker svamp som stod vid vägkan-

t6

ten, trailade en stump och sträckte

belåtet ut spröten så långt han kun-

de för att se sig omkring riktigt
ordentligt.

Den första dagen begav sig Kalle
i god tid hem innan det blev mörkt.
Jo, mycket riktigt, huset stod därborta på grästorvan där han iämnat

det i morse. Där kunde mamma
själv s€, vad skulle det tjäna till
a.tt vara så gammalrnodig av sig så
att man siäpade huset med sig hela
dagarna, då var det ju mest till besvär.

Nästa dag begav sig Kalle på en

ny utflykt utan att ta huset med
sig. Syskonen började bli en smula
fundersamma över om inte Kalle
trots allt hade rätt, ty mammor bruk,ar ju kunna vat'a så gammalmo-

diga :rv

sig.
'F

Men så en dag hände det någon-

ting som kom dem att inse

att

mamma ändå hade rätt. Strax intilt på stigen där snigelfamiljen go-

nade sig i det daggvåta gräset kom
en liten pojke traskande. Bäst som

han gick böjde han sig ned och
plockade upp snäckorna. Sniglarna
skyndade sig att krypa in i sina
gömslen. När pojken såg att snäckorna inte var tomma sIängde han
dem tillbaka i gräset. Asch, så föra.rgligt, han som hade tänkt sig att
finna en fin snäcka som han kunde
sätta utanför leksakshuset på byrån
hemma i sitt lilla rum. Förstrött tog
han upp ännu en snäcka som Iåg

ett stycke längre bort.
Men, titta, det kunde nian kalla-för tur! Den vackra snäckan

var

tom. Just en sådan var det han hade

önskat sig.
Kvickt stoppade han snäckan i
fickan och begav sig hemåt. Nu är

det bäst att man skyndar sig, ty
solen sjunker snabbt bakom trädtopparna och snart blir det mörkt,

tänkte pojken. Precis detsamma
tänkte också en annan iiten pojke,

nämligen Kalle snigei. Efter en härhastade tran sig

lig dag i frihet

bunkssnåret. Kalle sträckte
spröt för att kunna se bättre

ut sina
i skym-

ningen, nej, huset syntes faktiskt
inte till. Därborta 1åg emellertid

mammas snäckhus. Om han skulle
fråga henne om hon hade sett hans
hus? Men mamma hade redan krupit in för dagen och det var faktiskt en smula förargligt att komma
och knacka på så här sent efter alla
förmaningar hon givit honom.

Nej, han fick väi ge sig till tåls
och leta en stund till innan han
anlitade andras hjälp.
Kalle sökte och sökte, mell huset
var och förblev borta. Nu var det
redan mörkt och ganska kyligt, ty
det var långt lidet på hösten. Om
han ändå skulle knacka på hos
mamma? Bannor skulle han förstås
få, men mamma var ändå snäll och
gav aldrig stryk. Sagt och gjort,
Kalle knackade försiktigt på mammas snäcka.

Mamma stack ut sina långa spröt
och såg sig försiktigt omkring, vem
kunde det vara som knackade på

så här sent på dygnet? I skum-

till sist Kalle.
är det du. Vad står på?

rasket upptäckte hon
Jaså,

går du inte och lägger
Varför

dej

?

hus är borta, svarade
- Mitt
Kalle.
Och nu vill jag bara fråga

dej om du visste vad det har tagit

vägen.

-- Det första ett snigelbarn skail
lära sig är att hålla reda på sitt
hus. Gör man det så vet man också
var man har det när kvällen kommer.

Mamma lät arg, Kalle slog skuldmedvetet ned blicken. Hans karska

humör var som bortblåst och när
mamma ändå fortsatte att gräla
kunde han inte hålla tårarna tiltbaka.

Då veknade snigelmammas hjärta
med

ens.

._ Om jag inte hade det så trångt
i min stuga så skulle du få krypa
in hos mig i natt, men nu är det
ju så, att vi sniglar är så trångbodda att vi faktiskt inte ens kan
ta emot våra allra närmaste för en

det var bara en sak som störde
det knackade så besynnerligt i- barken. Nåja, sådant fick
man väl ha överseende med när
man inte låg hemma i sitt e.get hus.
Kaile begrep inte vilken fara som
Iurade på honom.
En stor hackspett på flykt mot
honom

varmare trakter hade slagit sig ned
på stammen för att söka sin frukost och gissa om han blev glad då
han såg Kalles feta kropp skymta
i en barkspricka. Med ett par slag

Y

med sin kraftiga näbb hade han
vidgat sprickan i barken, släpade
kvickt fram Kalle snigel och lät honom försvinna i sitt vida gap.
Med ett glädjeskri flög hackspetten upp i närmaste gran för att vila
en stund efter den läckra opåräl<nade frukosten. Men bland tuvor'
och kvistar kravlade snigelmamma
och hennes småttingar för att söka
efter snigelpojken som inte ville
förstå att det inte går för sig att
vara slarvig här i livet.

E^/ SOMMARKJ)L
för

iir inte bara ui miinniskor som ldngtar efter sommaren, det gör ocksd.
alla djuren, för då blir liuet ld.ttare på, alla sd.tt. Varenda kosso och uarenda
liten kalu iir som galna au gltidje niir de skipps ut på. sommarbete. Det iir
annat det tin att stå. i ett bd,s eller en ktitte i den, mörka ladugå.rden!
Det

natt. Men du kan ju alltid försöka
att tränga dig in här, så får vi se
hur det går!

Kalle försirkte, men det gick inte

alIs.
----

Om jag inte vore så gammal

och stel så skulle jag försöka krypa
ut ur mitt skal och lämna plats för
dig titls i morgon bitti när det blir
ljust. T)' då hittar vi säkert på ditt
hus, tror jag.
Mamrna försökte krypa ut ur sitt

skal, men förgäves. Efter långa
fruktlösa försök att få låna hus hos

ma.mma kröp Kalle vidare och försökte tränga sig in hos syskonen.
Men där blev han bara avsnäst och

bortvisad.

Nå ja, tänkte Kalle, jag är inte
den som tänker gå runt som en tiggare och söka hus. Jag skall minsann visa dem att jag kan klara

tonår'ingen kan vara hur färgglad och lustig som helst. För er
som är så duktiga att ni sjäiva snor
ihop en kjol för sommaren kanske
det här kan inspirera. Kjolen som
är i bomullstyg i en milt grön färg
är försedd med roliga applikationer. De stora flugsvamparna är
gjorda i rött bomullstyg med vita
prickar, tupparna i svart- och vitprickigt och de små hönorna i en
milt blå färg med vita prickar. Och
så bär man en enkel vit blus till.

mig utan deras hjäip. Plötsligt kom

han att tänka på den stora furu-

stammen som Iåg kullfallen ett stycke därifrån. Där hade han och syskonen brukat leka kurra gömma. Under de stora iösa barkstyckena kun-

de han säkert finna skvdd

över

#

natten.

Kalle trevade sig fram tiii trädet,
kravlade upp för stammen och kröp
så djupt ned under barken som han

bara kunde.
Hu, det var kallt och ruggigt, men
för en natt skulle han väl härda ut.
Han låg länge och suckade och huttrade innan han till sist föll i sömn.
Nästa morgon vaknade han tidigt

vid att solen värmde så skönt
barken. Det kändes härligt för

*

,:å;

i'.r,å

på
en

stackars hemlös snigel. Kalle sträckte på sig och vände sig på andra

sidan. Här var det riktigt skönt,
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Internationella Kvinnodagen 50 år

Utstd.Ilningar

av författarinnor
- Verkvetenskapsmän.
kvinnliga

I

Kuinltor lrån lr"lo oärldnn
ruöls i KApenlrqtun
TI

Initiativkommitt6n, som

arbetar

med förberedelserna för firandet av
Internationella kvinnodagens 50 år,

har beslutat att förlägga festlighe-

terna till Köpenhamn under dagar'na 2I-24 april. I ett upprop vädjar
kommitt6n till kvinnorna och deras
organisationer världen runt att sän-

da deltagare till jubileumsfestligheterna. Det heter i uppropet bl. a.:
För femtio år sedan möttes
kvinnor från en rad länder i Köpenhamn och gav uttryck för sin
vilja att gemensamt kämpa för
sina rättigheter och ställa alla
sina krafter i fredens tjänst. Där
besiutades att årligen fira en internationell kvinnodag.
Under de gångna femtio åren
har kvinnorna gjort stora framsteg. En ny kvinna har trätt fram,
vars rättigheter är fastslagna i
Förenta nationernas charta.
Men kampen är ännu inte slut.
Ännu åtnjuter inte alla kvinnor
fullständiga rättigheter, ännu är
freden inte säkrad.
Vi inbjuder alla organisationer,
alla som är för kvinnans befrielse, att stödja den internationella
kvinnoträffen, som äger rum i
Köpenhamn den 21, 22, 23 ocl:' 21
aprii. Denna träff erbjuder möjlighet att hedra kvinnorörelsens
förkämpar, ta en återblick på det
förgångna och ur de segrar som
redan vunnits hämta krafter och
erfarenhet, som säkrar ett framgångsrikt genomföra-nde av kommande uppgifter och kommer att
bidraga till att för alltid befria
världen från krig.

PROGRAMMET
Torsdagen den 27 april

Förmiddagen:
festliga öppnande.
-* Mötets
Musikalisk upptakt.
-

I8

Häisningar.

Kvinnornas roll och ansvar för
att- befria världen från krig, hunger
och okunnighet.

ffl
rreosupptnarsc
n

HalIstaharnmar
rots bitande köld och friska

vindar samlades drygt ?0-talet kvinnor tili den demonstration mot

Eftermiddagen:
- Plenarmöte.
Kvinnans deltagande i det ekonomiska livet.
Kvinnans medborgerliga rättig-

heter.

Hennes deltagande i det ofIentliga 1ivet.
Sociala inrättningar som gör
- möjligt för kvinnan att förena
det

sin verksamhet utom hemmet med
sina husliga plikter.
Kvinnans utbildning och kulturella
utveckling.
_._ I{vinnoorganisationernas och
a.1la kvinnors uppgifter i arbetet för
internationell avspänning, avrustning och samarbete mellan folken.
(Efter sammanträdets slut utses
kommissioner i ansiutning tili de
ämnen som behandlats.)

*
Fredagen den 22 april
Kommissionerna samrnanträ-

*

Lördagen den 23 april
-_ Kommissionerna samrnanträder.

föranstaitningar

Lyckud

tigheter.
-_- Framtidsutsikter.

-

Filmfestival.
Konstnärliga

o. s. v.

ett halvt år- Resultaten av
hundrades arbete för kvinnans rät-

der.

nisationer.

Kvinnorörelsens förkänrpar

-

raor-

ganisation och dess särskilda orga-

-

hedras.

-

Kvinnopressen.
- Kvinnans
rättigheter inom
marna för Förenta nationernas

och

*

Söndagen den 24 april
-_ Plenarmöte.
=_ Rapporter om kommissioner-

nas arbete.
-- Uppläsning och antagande av

de dokument och uttalanden
mötet beslutar om.
Avslutningstal.

-_ Konstnärligt program.

som

kärnvapen, som anordnats av Hallstahammars SKV-avdeining och
Västmanlands distrikt av Svenska
Kvinnors Vänsterförbund söndagen
den 28 februari. Tillsammans med
en mängd åskådare samlades man
vid järnvägsstationen för uppställning. Med trumma och fanor i spetsen gick tåget med fredsparoller och
paroller mot kärnvapen samt mäng-

der av fackior genom samhället till
nya Folkets hus stora lokal Forum,
där offentligt möte hölls med om-

kring 200 deltagare.
Distriktets ordförande, fru Rut
Bohman, hälsningstalade. Hon erinrade om 50-årsminnet av instiftandet av Internationella kvinnodagen,
som varje år firas över hela '.'ärlden
av arbetarrörelsens kvinnor den B
mars. Efter fru Bohmans anförande
framförde Hallstahan'Ln"Lar ABF:s
Damkör några sånger. Kvällens
höjdpunkt blev dr Andrea Andreens
föredrag. Hon belyste situationen i
dagens värld och klarlade för åhörarna hur nödvändig en total avrustning är i atomåldern om
mänskligheten vill överleva. Dr Andreens framställning präglades av
stor mänsklig värme. En stor fredsvän, som man är glad att man haft
förmånen att få höra, var omdömet
från publiken, som belönade hennes
tal med stormande applåder.
Fru Ella Dgbeck spelade på piano
två musikstycken och en talkör
framförde Gunhild Tegens "Kvinnokörn.

Efter mötet undertecknade deltagarna ett brev tilI de fyra stora inför den beslutade toppkonferensen

och instämde i de förhoppningar
som kvinnornas internationella av-

rustningskonferens i Kungälv i brev
till de fyra stora gav uttryck ät:
stopp för alla kärnvapenprov och
överenskommelse om allmän och

total avrustning.

KU H LU NGSBOR N
MÄLET för sommarens BASTA och BILLIGASTE utlandssemester
9 uncierbara
Ärets ÖSTEnSJÖVECKA hålles den 2-10 iuli
vid en av TDR:s förnämsta badorter vid Östersjön.
De vidsträckta sandstränderna står till förfogande för den som
vill njuta av so1 och hav.
Den som vill ha ut litet mera av sina semesterdagar kari b:.ira
välja och vraka bland d.et rikhaltiga program som bjuds. Här några
semesterdagar

RISKLASS

f85!r

HorE LL och PENSIONAT

Prisklass

exempel:

MusikStort FESTSPEL med över 2.000 medverkande.
teatervecka. Internationella idrottstävlingar. Folkf ester.
utställningar.
Filmpremiärer

PRIVAT RUM

spårvagnar.

Tre måttid,er varje dag på restaurang är' inkluderad i resans pris i vilket även ingår valfri

måltidsdryck.

Aufiirden sker från Trelleborg lördagen den
2 juli. Exakt avresetid och färjelägenhet meddelas i god tid varje resenär.
Anmiilningsaugiften är35krochinsändessamtidigt med anmäIan. om avbeställning sker före
den 15 ju.ni återbetalas 25 kr.

ANMÄLNINGSBLAN

I

I
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I
I

II

!70!r

och

-

Fria resor och intrtid,e till tre av veckans stora
arrmangemang ingår i priset liksom frilt resor
till Rostock och på
- Rostocks stads bussar och

I

KETT
kr - till

S'uensko
Insändes med anmälningsavgiften - 35
V tinsterförbund, N omtullsgatan 5, Stockltolm, Va.

Kuinnors
Postgiro

5 13 23.

Namn:
I

I

Titel:

|

Adress:

I

| log
, i.1-.-.,:
- önskar deltaga
aen prisI
jag
förprickat i, rutan.
I klass

I
I
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ingen kan ju själv bestämma ntit'
han eller hon uppnår 67 år's ålder.
Men ingeu änlia kan ju helier rå
för niir änkeståndet inträtt!
On-r det förslag till änkepensionering som nu föreiagts riksdagen
blir antaget. vilka konsckvenser
i<ommer det att Iå? Låt oss ta ctt
par exempel:
En femtioårig livinna blit' änka
eiter den 1 juli i år'. Hon kan ha
cn välavlönad anstäIlning. kanske
en icke föraktlig förmögenhet och
d-essutom pension efter maken om
denne haft sådan anstäilning att
familjepension utgår efter honom.
FIon kan ha det hur hyggligt ställt
som helst i ekonomiskt avseende,
det spelar ingen roll - hon får i
aila fall som råge på det heia 2.750
kr i änkepension från staten. TY
ma.ken avled efter det magiska datumet 1 juli 1960!
Det andra exemplet:
En sextioårig kvinna har varit
änka sedan 1956. Någon förmögenhet har hon inte och efter maken,

som var industrialbetare. utgår ingen pension. Några timmars städning varje dag ger henne en inkomst på 85 kr i veckan. Eftersom
mai<en arrled redan 1956 är det uteslutct att hon skall kunna få ett öre

i pension utan behovsprövning. Men
inte ens behovsprövad pension kan
de 85 kronorna i veckan
hon få

ger henne
en år'sinkomst på c:a
och det är för myc4.400 kronor
l<ct för att hon skulle kttnna få någon änkepensionl

Kan någon kalla sådar-rt social

r'ättvisa? Det hjä,lper inte att nlan
1-rirsäkrar att man sedan ska titta
på hur de äldre änkornas situation
skall kunna lättas. Bara ciet för-

hållandet att förslaget innebär att
den som blir änka den 30 juni detta
år ska få drygt 900 kr mindre i Pension än den som blir änl<a en dag
senare, säger oss att någon rättvisa
inte kommer att vederfaras de äldre änkorna om det nu framlagda
förslaget går igenom.

Någon invänder kanske att den
obligatoriska tjänstepensionen, som
trätt i kraft i år, också kommer att
ge mycket litet åt dem som inom

de na,rmaste åren uppnår pensionsåidern och inget alls åt dem som
redan befinner sig där. Men det är
den är niimligen
3n annan sak
uteslutande byggd på avgilter från

a.r'betsgivarna och från statcn, avgifter som Iörst i åt' börjat inbeta-

las till fonderna. Men för en sådan
sak som änkepensionen utgait' inga
aila är vi med
särsl<ilda avgifter
och betalar till äni<epc'nsioner', hal.nbidrag och andra sociala utgifter.
Va.rför skall då den ena änkan, som
tili på köpet kansiie har det t'iktigt
bi'a ställt. utan någon behovsprövning få en summa som en annan
änka på grund av tidigare inträde
i änkeståndet inte ens med den
strängaste behovsprövning liän få,
fast hon le'u'er på existensmittimum.
För det får väl en hundralaPP i
veckoinkomst ändå betraktas som.
Skail behcvsprövningen slopas så
skall den slopas för alla änl<or som
uppnått en viss ålder, inte bara för
dem som efter ett visst magiskt datum blir änkor.
Det som i dag behöver göras för
att förbättra änkornas situation är
inte i första hand att slopa behovs-

t9

I)et dröjer rned

ffi

rättvisan
TI

I

de centrala avtalsförhandlingarna krävde LO att de särskilda
lönelistorna för kvinnor skulle
slopas. Resultatet blev att arbetsgivarna, som ville skjuta upp saken till 1970, slutligen gick med
pä att man under en tidrymd av
5 år ska få dem ur världen. LO
uppmanade förbunden att nu sätta in kraft påt att få frågan löst.
Fortfarande rör vi oss alltså på
löftenas fält - hur det kommer att

S""nska I(r,irlno
Van sterförb.rr-t.l

år 1931 och har utvecklats
ur föreningen F risinnade kvinnor,

som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan olika åsiktsriktningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda uppgift för fredens sak och sin övertygelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga

i första hand på den aktivitet som fackföreningarna utvecklar för att bringa frågan tiII
en lösning. Erfarenheten säger oss

att de fackligt organiserade kvinnorna måste vara mycket aktiva
när det gäller att här bevaka sina
intressen. Vi hade hoppats på en

medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund ([<DV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 liirlder. KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och

uppgörelse som med en gång strök

ett streck över kvinnolönelistorna, det skulle ha varit ett första
steg på vägen mot rättvisa å$
kvinnorna. Nu stannade det vid en
utfästelse. Också det är ju på sitt

sätt en framgång om den innebär
att fackföreningsrörelsen nu är
fast besluten att verkligen göra
något. Och det måste man väI ändå förutsätta.
Hittilts har arbetsgivarnas argument mot likalönskravet varit

bortovarofrekvensen>,
"den högre
så"kortare yrkesliv> med mera
dant. Nu är de inte längre gångbara, men det finns ju andra sätt.
Så här skriver tidningen Arbetsgivaren:
"Ett omfattande arbete med re-

uppbyggnad förestår nu.

I

många
kommer denna revision san-

fall
nolikt att leda till att avtalen
kommer att innehålla lönesatser
för flera, men homogenare grupper än förut. Inom varje sådan
grupp blir lönesatserna för män

och kvinnor lika.>
Vad innebär det om inte att man
har för avsikt att även i fortsätt-

ningen placera kvinnorna i de
Iägsta lönegrupperna. Det är ju så
det går till exempelvis inom den
staUiga förvaltningen. Där är c:a
90 % av de kvinnliga tjänstemännen placerade i de lägre lönegraderna upp till 12:an. Och ungefär

likartat är det i kommunerna. Ett
exempel från Göteborg, som jag
nyligen såg i en tidning, är belysande: djurskötaren i Slottssko-

gen, som sköter om sälen och geten, står i lönegrad 10 A medan
stadens sjuksköterskor är placerade

i

8 A. Förklaringen kan näppe-

ligen vara att vården om friska
djur skulle vara viktigare och mera ansvarsfylld än den om sjuka

människor. Men sjuksköterskorna
är kvinnor och därmed är saken
klar.

Britta

(sKv)

uppstod

gå beror

vision av avtalens strukturella

rs

..,'.ti:,

,,:'
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ffi
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MUSSLIIV iir mgcket populiirt
just nu och smidigt och behagligt
att böra iir det som bekant. Liksom
modellerna på sid. 9 kornmer den
hiir frön Finland, niirrnare bestömt

Finska Andelspartiaffiirens Konfektionsmodeller, och materi,alet ör
musslin i en rnönstring som ai ser
mgcket au ocksd, i Stockholm just
nu. Den iir kltidsarn. inte sant?
prövningen utan i stället att avsevärt höja den tillåtna inkomstgrän-

Att begära att en människa
skall kunna existera på c:a B0 kr i
veckan i denna dyrtid är horribelt.
Det man vill med sociala reformer är väl ändå att i första hand
hjälpa dem som är mest i behov
sen.

av hjälp. Det förslag som nu förelagts riksdagen tiil lösande av änkornas problem tar ingen hänsyn

till
att

hjälpbehovet. Vi kan inte tro
riksdagens kvinnliga ledamöter
kommer att bifalla ett sådant förslag.

v.

s.

praktiskt förverkliga kvinnorna,s
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt till arbete, till lika lön
för lika arbete och till befordra.n;
rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för
moder och barn.
KDV och dess nationella organisa-

tioner kåirnpar för att tillförsäkra
aIIa barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar. ItDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hemort, ras och livsåskådning till försvar

av freden.

Tidningen
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