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),VI KVINNOR I DEMOKRATISKT VÄRLDSFöRBUND> har med ingången

av detta år lämnat sitt begynnelsestadium som blott föreningsmeddelande och
iromrner hädanefter att ges ut som tidning med sex nummer årligen av samma
forrnat och utseende som fömt. Ansvarig utgivare är Svenska Kvinnors Vänster-
förbunds ordförande, dr Andrea Andreen. Styrelsen har åt nedanstående kom-
mitt6 uppdragit. att i samråd med utgivaren ansvara för tidningens redigering.
Tidningens uppgift blir såsom förut att utgöra en internationell och nationell
f'öreningslänk. I må,n av utrymme vill vi också hålla våra läsare underkunniga
om de ur vår sl,npunkt viktigaste händelserna i vårt eget land och ute i världen.

Redaktionskommitten är väl medveten om att våra läsare kommer att finna
det första. numrct av tidningen kompakt och svårsmält. Det sammanhänger med
de nödvändiga redogörelserna för Vänsterförbundets årsmöte och framförallt
för Världsförbundets andra kongress i Budapest den 1-6 december 1948. Kon-
Sressen riar från början ämnad att hållas i Helsingfors men flyttades tilt det
betydligt s)'dligare' och av kriget hårdare märkta Budapest, där den hölls på
en tidpunl<t cia spänningen mellan öst och väst nått höjdpunkten. Då en del av
de svenska deltagarna efter hemkomsten på grund av sina intryck offentligen
tagit avst{,r.nd från världsförbundet, har det synts oss nödvändigt att publicera
kongressens huvuduttalande i sin helhet liksom att redogöra för de resolutioner,
som fattades vid kongressen, samt det principieltt viktiga inlägg som vid debat-
ten om huvuduttalandet gjordes av den svenska delegationens ordförande dr
Andreen.

Övertygadeornatt vi kvinnor i demokratiskt världs.
f ö r b u n d har en uppgift att fylla är det vår förhoppning att våra läsare vill
stödja tidningen genom att göra den känd och läst i allt större kretsar.

ANDREA ANDREEN
Utgivare

CA[?,II{ HERMEI.IN

Af)A I{1L"S.30_l/

MARGIT LINDSTRÖM

ELSA SVARTENGREN



Varldsforbundets andra kong ress

i Budapest den 1-6 december 1948
KDV:S 2:DRA KONGRESS i BudaPest

formade sig till en stark manifestation av
solidaritet med de krafter som i dag står
på fredens sida och ett iika entydigt bränn-
märkande av de krafter, i vilkas intresse
det ligger att upprätthålia splittring, natio-
nellt förtryck, nöd och rustningar för ett
nytt krig.

Kongressen var ett väldigt organisato-
riskt företag från förbundets sida, men den
var också en oerhörd prestation av det
ungerska kvinnoförbundet, som icke spa-
rat några krafter eller något intresse för
att göra arrangemangen sä festliga som
möjligt. Den värme med vilken gästerna
mottogs, erfor man redan vid gränsstatio-
nen, där den lokala kvinnoorganisationen
ordnat en iiten välkomstmottagning med
t6. Där lyste emot en de affischer och trans-
paranger, som man sedan mötte i kongress-
lokalen och överallt i hela Budapest: >Före-
nade fram emot en varaktig fred !>

Kongressen hölls i Parlamentsbyggna-
den, den kanske största av Budapests
många monurnentalbyggnader, vilken med
sitt relativt oskadade massiv dominerar
Donaustranden åt Pestsidan. Den väldiga,
amfiteatraiiska kongressalen var smyckad
med alla nationers flaggor, och på dess

trenne Iäl<1are trängd.es ungerska kvinnor,
som med stort intresse åhörde förhand-
lingarna.

KONGRESSEN BESTOD av ungefär 400

delegater Från det stora sovjetryska
kvinnoförbundet hade kommit en delega-
tion på 39 kvinnor. Den leddes av Nina
Popova, som är vice ordförande i Världs-
förbundet, och i delegationen märktes bl. a.

också medlernmen i Sovjets Högsta Råd
Zinaida Gagarina och den även i Sverige
väikända sångerskan Vera Davidova.

Frankrike hade en deiegation bestående
av 37 kvinnor under ledning av Mme
Cotton. För övrigt var det två kvinnor som
man där särskilt lade märke till, och det
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var den ständigt sysselsatta, allestädes när-
varande Marie Claude Vaillant Couturier
och den temperamentsfulla parlamentsleda-
moten Jeanette Vermeersch, som var den

som för kongressen framlade förslaget till
den stora resolution, som antogs och som

finns återgiven på annat håll i tidningen.
Ett par andra stora delegationer var den

från USA, med 24 kvinnor under ledning
av Muriel Draper och den italienska på 19

kvinnor under ledning av Maria Maddalena
Rossi.

Från det kinesiska kvinnoförbundet med
dess 20 miljoner medlemmar hade kommit
en delegation på 15 kvinnor med förbun-
dets ordförande, Sai-Chang, i spetsen.

KDV:S KANSKE MEST KÄNDA, nume-
ra nästan legendariska medlem, Dolores
Ibarruri, La Passionaria, hade inte kunnat
komma till kongressen på grund av sjuk-
dom. Genom den spanska delegationen _-
10 kvinnor 

- 
som leddes av hennes sekre-

terare, Irene Falconi, hade hon sänt ett
budskap till kongressen, vilket mottogs
med oerhörd entusiasm.

De 72 grekiska kvinnorna kom, klädda
i befrielsearm6ns uniformer, >ännu med
krutrök i kläderna>, som Popova vid ett
tillfälle yttrade.

De mera närliggande länderna, Bulga-
rien, Albanien, Polen, Rumänien, Tjeckoslo-
vakien, Jugoslavien, Österrike, Tyskland,
hade sänt många kvinnor. Men också från
mera avlägsna länder fanns representanter:
från Indien, från Venezuela, från Israel,
Cuba, Viet-Nam, Algeriet, Argentina,
Korea, Syrien, Mongoliet, Australien, Ca-

nada, Iran...
De nordiska länderna var väl represente-

rade. Från Finland hade kommit 2 dele-
gater, från Norge 3, från Danmark 3 och
från Sverige 6 delegater och 7 åhörare.

KONGRESSEN öPPNADES den 30 no-
vember med välkomsttal av Magda Joburi



Kongressen cigde ru,nt i Bu,crcr,pests prctktt'ullrt pcLrlttntentsbyggnuil

från det ungerska kvinnoförbundet och re-
presentanter för regeringen, för fackföre_
ningarna och ungdomsorganisationer.

Den första stora frågan som behandlades
var verksamhetsberättelsen för de tre är
som förbundet existerat. Den framlades
av ordföranden Eugenie Cotton. Hon med_
delade, att det nu finns sektioner i 54 län-
der, och att det sammanlagda antalet med_
lemmar är uppe i 80 miljoner. Verksamhe-
ten har i första hand varit riktad mot fas-
cismen och för skapandet av en varaktig
fred 

- för demokrati, för garanterandet
av kvinnornas politiska, sociala och ekono_
miska rättigheter samt för förverkligandet
av ett lyckligare liv för våra barn. För_
bundets sektioner har genomfört aktioner

- 
med möten, demonstrationer och peti_

tionsrörelser 
- 

för stöd ät Sovjets för_
slag i FN om nedrustning och förbud mot
atombomben och stora solidaritetsaktioner
med offren för den spanska och den gre_
kiska fascismen.

FöLJANDE DAG framlades rapport an-
gående KDV:s uppgifter i kampen för fred
och demokrati. De viktigaste uppgifter man
har att kämpa för är - enligt den reso-
lution som antogs understöd av Sov-
jetunionens nedrustningsförslag i FN, av-
brytande av de diplomatiska förbindelser-
na med tr'ranco-Spanien, förstärkande av
KDV:s arbete i Asien, intimare samarbete
med alla internationella, demokratiska or-
ganisationer, krav att KDV får status A
i FN.

NÄSTA HUVUDFRÅGA på dagordning-
en var rapporterna över försvaret av kvin-
nornas politiska och ekonomiska rättighe_
ter. De berättade om det fullständiga li-
kaberättigande som kvinnorna uppnått i
Sovjetunionen, där man finner kvinnorna
i arbete vid männens sida inom alla om-
råden; de berättade om de enorma fram-
stegen för kvinnornas del i de östeurope-
iska länderna, där kvinnorna före kriget



inte hade elementära medborgerliga rättig-
heter, men där deras deltagande i samhälls-
livet nu baseras på deras likaberättigande
med männen, säväl i politiskt som i ekono-
miskt och socialt hänseende; de berättade
också om kvinnorna i länder som USA,
F)ngland, Frankrike, Italien och de nordiska
länderna, där de (trots den mångomtalade
>demokratin>) inte lvckats tiilkämpa sig
den fundamentala rättigheten tili lika lön
för lika arbete - eller Schweiz där kvin-
norna inte heiler har rösträtt; de berättade
även om kvinnor sorn försmäktar i Francos
fängelser och koncentrationslägren pä de

grekiska öarna.
Rapporterna om Jtarnens läge behandlas

i en särskild artikel i nästa nr av denna
tidning.

DENI SISTA STORA RAPPORT SOM

framlades för kongressen rörde utveck-
lingen av den dernokratiska trrvinnorörelsen
i Asien och Afrika. Den gav skakande
skildringar av utsugningen och förslav-
ningen av kvinnor i länder som Indien, där
kvinnorna förtjänar sä litet för 12 tim-
mars slavande pa t6plantager eller i fabri-
ker, att det nätt och jämt räcker till att
uppehälla livet, där de vid ett barns fö-
delse rnäste väija mellan att' svälta ihiäl
tillsammans med barnet eller att omedel-
bart atergå till sitt tunga arbete, där de

inte har några möjligheter al.t fä ens den

mest eiernentära skolbildning: i Hindustau
är det ungefär 2 9t av kv'innorna sorn kan
Iäsa och skriva. I Kina, Viet-Nam, Indo-
nesien, I{alacka, Burma och Sydkorea har
man dessutom att kämpa rnot främmande
inkräktares truPPer.

I DE AV ASIENS LÄNDtrR där folken
själva tagit makten, har k'':innornas läge

snabbt förändrats: i Kinas befriade områ-
den, i Nordkorea, i clen Mongoliska folk-
republiken. Som ett. exempel kan nämnas,

att 75 9t av kvinnorna deltog i valen i det
fria Kina, och att 1,700 kinesiska kvinnor
redan arbetar inom förvaltningen,

De asiatiska kvinnornas medvetenhet och

vilja att liämpa för sina rättigheter blir
allt större, och även i de länder, där de är
som mest förslavade växer de demokratiska
kvinnoorganisationerna oavbrtttet' --

+

UNDER KONGRESSENS GÅNG ordna-
des flera stora festligheter till de utländ-
ska gästernas ära. En av de första kvällar-
na höils en storslagen fackeluppmarsch, där
ungefär 100,000 kvinnor med facklor tågade
upp från alla de gator, som mynnar ut i
den väldiga öppna platsen framför Parla-
mentet, tills hela platsen var ett enda flam-
rnande har'. Inför den oerhörda människo-
massan hölls bejublade tal av Eugenie Cot-
ton, Nina Fopova och kinesiskan Tiai
Tsjung.

Delegaterna inbjöds till mottagningar'
och en stor galaföreställning gavs på Na-
tionalteatern med ungersk musik, folksäng-
er och d.anser, utförda av ungdomar i de

sagolika folkdräkterna, som kommer en

flicka zrtt mest a-\I allt likna en blombu-
kett...

E. L.

-) | rl -öudapestKongresse!s
llrrlihuvuduttalanoe

Kvinnor, mödrar, sYstrarl
För tre år sedan, vid det andra världskri-

gcts slut, lovade' vi kvinnor i KDV vid vair
1:sta kongress högtidligen oss sjäh'a att käm-
pa för ett fuilständigt utrotande av fascis-
men, för en rättvis och varaktig fred och för
att avväria aggression. En varaktig fred är
den enda garanlin för r'åra barns och våra
liems l1'cka.

S,4REN FRÅN DET FR,UI{TANS-
VÄRDA KR,IG

som f ascisterna släppte lös, har ännu inte
hclats, städer och byar sorn raserades av bom-
ber har ännu inte återuppb5''ggts, och redan
förbereder de verkligt styrande i Förenta
Staterna och Storbritannien inom militära,
f inansiclla och industriella kretsar, en ny
konflikt, som sätter våra barns och vära
käras liv i fara. De söker beröva människorna
frukterna av deras fredliga arbete'

Krig är en inkomstbringande af f är för
monopolislerna, som bcrikar sig själva pä

miljoncr cnl<larc nliinniskors blod och lidande'

ORG.4.N/S ATÖRER,N A AV ETT
NYTT I(R,IG

ökar vapenprodul<tionen, organiserar mili-
tära block och allianser, återupprättar den
tyska militarismen; skapar militärbaser och
åierupprättar Japan som en militär makt-
faktoi, för att därav skapa ett militärt bro-



huvud i Fjärran östern. De hotar mänsklig-
heten med det mest barbariska av alla för-
intelsevapen, atorrrbomben. I Förenta Natio-
nerna motsätter de sig varje förslag frirn
Sovjet-Unionen och andra frcdsälskande län-
der att konsolidera freden och förbjuda atom-
bomben.

Amerikanska monopolister. strävar. att bc-
härska världen. h{ed h;älp av Marshallpla-
nen berövar de nationer deras oavhängighel
och söker göra folken till de amcrikanska
krigsorganisatörernas tjänarc. Alla väridens
kvinnor måste förstå, att 1\{a"rshallplanen inte
är något europeiskt hjätpprogram utan en
plan för el<onomisl<t och poiitisi<t förslavancir:
av folken, cn plan till förbercdclsc av ett
ny'tt krig.

II,I A R,S I.I A LL.li ]V D E1INzl 8
N ÄRINGSI,IV

har blivit allvarligt rubbat ; ett sl ort antal
fabriker stänger sina portar, och arbetslös-
heten stiger. Levnadsstandardcn sjunl<er i
oanad omfattning. Regeringarna i dessa län-
der avsätter största delen av budeelen till
krigsändamåI. De ställer baser lill den ante-
rikanska impcrialismens förfogandc.

Marshallplanen innebär ålcrupprättande av
t5rsk imperialism. N{arshallplanen bet5zder
armod, reaktion och krig.

Imperialisterna blandar sig i de länder.s
inre angelägenheter, där folken arbetar för
sina dem.okratisl<a rättigheter och för natio-
nell oavhängighet. Redan har amcrikanarnas,
engelsmännens, fransmännens och holländar-
nas tanks och flygplan, kanoner och pansar-
bilar satts in mot de frihetsåilskande folken
i Grekland, Indonesien, Viet-Nam, Kina och
Malacka.

Dcssa folks enda brott är :rtt dc vitl slippa
förslavas av frärnmande makter, att de vill
bli herrar över sitt eget öde och kämpa för
frihet och fred, att de viil att deras barn skall
få äta sig mätta och vara lyckliga.

De engelsk-amerikanska imperialisterna
understöder både politiskt och ckonomiskt
Francos terrorregim, trots att de.n av FN:s
generalförsamling brännmärkts som fascis-
tisk.

Tack varc de frihetsälskande folkens ge-
mensantma ansträngningal och framför allt
Sovjet-Unionens oerhörda ansträngningar har
mänskligheten räddats från f ascismens fa-
sor.

Denna seger var de dcrnokrertiska krafter.
nas seger över fascismen, frarnåtskridandets
seger över mörker och barllat.i. Men efler-
krigsåren har visat, att fascismens slutgiltiga
nedkämpande inte är till fördel för dem som
förtjänar på att fabricera vapen för utrotan-
de av människor, för de människor som sätter
profiten före allt annat och som förtr1'cker
folkcn i de koloniala och halvkoloniala län-
derna.

Försvagadc gcnont lascisntcns n-rilit.ära ne-
derlag, dl'ömmetr de om revansch. De vill be-
r'öva folken det liv i frihet, f ör vilket dc
offrat så rrrS'cket.

DE DT]hWOIiI?,ATISI.A
I{ I?,AIr'X'EiiN.4.

f ramstegets ocl-r l redcns kraf ter, utvecklas
och växer med vtirjc' dag över hela världen.
Det är vår uppgilt att hindra, att våra män,
söncr ocl-r brödcr kaslas ut i ett nytt krig,
för att bli kanonmat och o{fras för äventy-
rares och atornbombsägarcs intressen.

Dct åliggcr oss at1 1ör alltid tl'sta bom-
bernas vinande, cle boml;er sont riktas mot
t'ära fredJiga hem för att döda våra barn
och rråra barnbarn. I)e1 riligger oss att ald-
rig mer tillåta att miljoner av våra bröder
och s5.'strar utrc-ita,s av hunger, eld och epi-
demier.

KVIATI{OR I ALLA 1,.;iNDER,!
trtt stort ans\/ar gentcmot r,åra barn, vårra

folk, gcntemot mänsl<ligheten och historicn
vilar pli våra skuld.ror. Om vi alla kvinnor

och rri utgör häiftcn arr mänskligheten -

intar en fasl och szrmlad hållning mot krigs-
organisatörerna sii komrncr kriget icke.

KDV:s andra kongress vädjar till er:
Brännmärk krigsorganisatörcrna, dem som

skapar militära allianser, som lrpprättar mi-
litära itaser över hela världen, åtetrupprättar
rnilitarismen i väst-Tyskiand ocl-r drivcr värl-
den frant emol r:11 n5'tt krig.

Arrslöja l<rigspropagandan i alla dess for-
mer.

Prole.s1r.r'it rnol dr-n militiira inl orvcnl io-
nen i Grekland, Kina, Vict-Nant, Indonesien,
Malacka, Burma- och S1'd-Korca. Räck en
hjälpande hand till barnen och l<vinnorna i
dessa länder. Insamla kläder, livsmedel och
mcdicin åt dem.

Proteslera mcd all cr kraft mot Francos
terrorregim. Giv det dcmol<ratiska Spaniens
känrpar all hjälp.

Kvinnor i Förenta Staterna, Storbritannien,
Frankril<e' och F{olland 1

Ni måstc l<omma ihäg, att ett folk som
förtr5'cker ett anna1, inte kan vara ett fritt
folk. 'lvinga edra rcgerringar att dra tillbaka
sina tru.pirer lrän Grekland, Kina, Vict-Nam,
Indoncsien, Malacka, Burma och Syd-Korea
och att upphöra ntcd varjc form av inbland-
ning i andra iänders inre angelägenheter.
Krär, rninskning av militärutgifterna, ncd-
skän-ring av ruslningarna, förbud mot atom-
bomben. Detta angreppsvapcn är avsctt att
förinta fredliga människor, och dc' scm i förs-
ta hand får lida är l<vinnorna och barnen.
Kräv att edra länders resurser används för
hela folkcns sociala r'älfärd och särskilt. för
barnens.



Kvinnor i de kapitalistiska länderna !

Utan demokrati finns det ingen fred. För-
svara de demokratiska rättigheter, ni redan
vunnit. Kräv att arbetarfientliga lagar upp-
hävs. Protestera mot förföljelserna mot
progressiva organisationer och deras ledare.

Kvinnor i koloniala och halvkoloniala län-
der!

Fortsätt med förnyad kraft er kamp mot
imperialismen, för edra länders nationella
oavhängighet.

Kvinnor i de nya demokratierna !

Fortsätt er aktiva kamp för utvecklandet
av det ekonomiska systemet i era länder,
för stärkandet av er demokrati.

Kvinnor i Soviet-Unionen!
öka ert fosterlands st5,'rka, styrkan hos

det land, som är fredens och demokratins
starkaste fästning. Ju starkare ert land är,
desto starkare är fredens krafter.

Kvinnor i hela världen, systrar i kampen I

Låt oss samman med alla andra demokra-
tiska organisationer i världen skapa en fast
front mot mänsklighetens fiender, som för-
bereder ett nytt krig. Låt oss alla hå1la sam-
man för att rädda freden.

Organisera möten, demonstrationer och pe-
titioner för att avslöja krigsorganisatörernas
brottsliga planer och framföra vårt krav om
fred.

UNDER DE TRE ÅR KDV
EXISTERAT

har det outtröttligt kämpat för fred och

demokrati. Dess energiska arbete återspeg-
lar förhoppningarna och önskningarna hos

miljoner kvinnor i hela väriden, och därför
har KDV vunnit deras förtroende och har
blivit den mest auktoritativa internationella
kvinnoorganisationen.

I 80 miljoner kvinnors namn i 56 länder
förklarar delegaterna vid KDV:s 2:dra kon-
gress:

Med allt större mod och styrka skall vi
kämpa för fred, demokrati, säkerhet och oav-
hängighet för alla folk, för våra barns lycka,
för våra hem I Våra krafter är väldiga ! Före-
nade skall vi vinna kampen för fred och de-

mokrati !

Enltcilligt untaget au KDV:s 2:dra
kongress t, Budapest den 6:e december
le48.
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Ur
Dr Andreens anförande

Vid diskussionen under kongressen om
KDV:s uppgifter i kampen för fred och

demokrati hade även dr Andrea Andreen
ordet. Hon läste därvid upp Elisabeth
Tamms anförande i jordfrågan, som sluta-
de med det förslag till uttalande, vilket an-
tagits av Svenska kvinnors vänsterför-
bunds årsmöte i Stockholm i november
1948, och som återges på annan plats i
detta nr. Dr Andreen fortsatte därefter:

KDV år en stor och mycket betydande
organisation. Vi är stolta över att tillhöra
den. När 81 miljoner kvinnor står enade
mot mänsklighetens lidande och för att
skapa en sund och lycklig värld kan deras
arbete inte vara förgäves. Vår ordförande
talade i går om det vi redan förmått uträt-
ta till försvar för barnens och kvinnornas
rättigheter och i kampen mot fascismen.
Under dessa dagar skall vi tala om vår'g
fortsatta ansträngningar. I ett stort antal
länder eftersträvar vi ekonomiska refor-
mer och vi är övertygade om att dessa re-
former är grundvalen för en varaktig fred.
Madame Vaillant-Couturier har nyss sagt
att >fredens försvar är vår förnämsta upp-
gift eftersom kvinnornas rättigheter och
barnens lycka ken finnas till endast i eu
fredlig värld>. Det vill säga 

- 
vi önskar

fred n u för att få tid att arbeta för en
varaktig fred. Om freden n u skulle jag
vilja säga några ord.

Här år vår svaga punkt. Vi har änntr
inte förmått förverkliga den fjärde punk-
ten i vårt mål: >Stärkande av vänskapen
och enheten mellan kvinnorna över hela
världen>>. Nästan alla våra miljoner med-
lemmar befinner sig i österns iänder. Och

varför, säger man - 
naturligtvis därför att

våra medlemmar i västerns länder har varit
mindre aktiva, har varit svagare i sitt arbete'
Tydligenl Och det är skälet till att vi nu
behöver hjälp.

Jag vet mycket väl att den viktigaste freds-
garantien i ögonblicket är fredsviljan hos



regeringarna i österns tänder. Men jag fruk-
tar att bristen på förtroende och god vilja
mellan öst och väst icke desto mindre kan
framkaila en situation i vilken kriget är
över oss. Man vet ju att i politiken prestige
betyder mer än fred. FN ensamt är inte
starkt nog i en sådan situation. FN behöver
stöd av den allmänna opinionen hos världens
kvinnor. Den enda organisation som skulle
kunna vara bärare av en sådan opinion är
vår. Men det förmår vi inte i nuvarande
stund. I västerns länder saknar vi inflytan-
de. I de skandinaviska länderna har vi till
och med förlorat terräng under det sista
året. Man säger att vi talar endast med
österns röst.

Ni svarar mig att man inte kan göra något
åt den saken. Vi kan inte ändra våra åsik-
ter, våra måI. Naturligtvis inte. Och jag vill
det inte heller. Men vi skulie kunna ändra
vår propaganda en smula. Göra den mindre
kategoriskt fördömande gent emot västern.
Understryka en smula det positiva, som finns.
När allt kommer omkring bygger man inte
en värld sådan vi vill ha den på ett ögon-
blick. - Det är också en nödvändig förut-
sättning att byggnadsmaterialet ej förstöres.
Och, inte sant, vi vet mycket väl att o m vi
i denna stund hade samma medlemsprocent i
västerns länder som i österns så skulle våra
resolutioner formuleras med mera hänsyn
än vad nu är fallet.

Tro inte att våra små medlemsgrupper
är de enda demokratiska kvinnorna i de

skandinaviska länderna. Till oss hör - utom
kommunisterna - bara de djärvaste. Vi är
de som mest intensivt önskar FRED!

För att få med också de andra måste vi
visa prov på 

- hur skall jag säga - mer
förståelse, mer visdom, mer diplomati.

SKV:s ord{örande

invald i exekutiven
Sverige nyvaldes som medlem i världsför-

bundets exekutivkommitte med Svenska
Kvinnors Vänsterförbunds ordförande som
representant. Vi tar detta som ett tecken på
att de synpunkter, som vid kongressen i Bu-
dapest framfördes av den svenska delegatio-
nens ordförande, inte lämnades helt obeak-
tade.

Wagner

Då Svenska I(vinnors Vänsterförbunds

ordförande i höstas frågade EIin Wägner

om hon, tillsammans med Kerstin Hessel-

gren, ville tala på Vänsterförbundets års-

möte den 7 november 1948 om >>Freden

just hu)), lovade hon att göra det, men

sade att hon inte riktigt visstc, vad hon

skulle säga. Hon visstc bara, att hon ville
tala något om att även människorna un-
der tider av nöd borde vara lika barm-

härtiga mot varandra som de tama och

de vilda djuren. Hur hon ämnat lägga

ut detta, vet ingen, och kommer aldrig
att få veta det. När den 7 november var
inne, låg trlin Wägner redan på det sjuk-
läger, från vilket hon aldrig mer skulle
stiga upp. Men man kan vara förvissad

om, att hon ej menade att skilja de tama

och de vilda djuren, så att de ena bodde i
väst och de andra i öst, utan att mat och

dryck under alla tider skulle räcka åt
dem alla, och ingen avundas den andra.



PA DET NYA ARET
har Svenska Kvinnors Vänsterförbund ge-
nom sin ordförande, dr Andrea Andreen
fått mottaga många nyårshälsningar både
per telegram och brev.

E I I e n G I e d i ts c h, Oslo skriver
bl. a.:

Verden er vanskelig . . . men for mig
staar det som det aller vigtigste at vi hol-
der sammen 

- 
saa lenge som mulig, og

med det for öje faar vi arbeide ! God ,Iul
og et lysere og bedre Nyttaar !

Från Nina Popova, Moskva, kom
det som varje nyår en hälsning:

På det nya året önskar sovjetkvinnornas
antifascistiska kommitt6 medlemmarna i
Svenska Kvinnors Vänsterförbund ett
framgängsrikt arbete och uttrycker en
önskan att också i framtiden i intim kon-
takt med svenska kvinnor och kvinnor över
hela världen få kämpa för fred, demokrati,
lika rätt för kvinnor och barnens lycka.

A n na A d e I s t e i n, läkare vid ögon-
sjukhuset i Moskva, avslutar sitt brev -
efter några glimtar från sitt sjukhus:

I det jag välkomnar det nya året, vill
jag också hälsa alla vänner utomlands, sär-
skilt unga läkare och naturvetenskapsmän.

Jag önskar Eder framgång i Edert ar-
bete. Må 1949 bli ett år, som ytterligarc
styrker de vänskapliga band, som redan
existerar mellan kvinnorna inom USSR och
demokratiska kvinnor överallt i världen.

Där är också hälsningar från bl. a. en
lärarinn a, en indust ri ar-
beterska, en operasångerska,
som alla ger glimtar av sitt arbete och sina
förhoppningar för framtiden.

Arkitekt Nina Pomogaychenkos brev
återges i sin helhet på annat ställe.

Som svar på Nina Popovas nyårshäls-
ningsände Andrea Andreen för
SKV ett telegram, som upplästes i den
svenska sändningen i Moskva-radion. Den-
na fredliga nyårshälsning är det som äter-
getts i aftontidningarna, där det ju är ont
om nyheter, som man kan placera med fet-
stil inom ram. Telegrammet löd så här:

Ä SKV:s vägnar framför jag vart varma
och uppriktiga tack för Eder vänliga
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lr. t.. d-
Y I glommer Inte )panten
Svenska Spanicnkommitten har n1'ligen

i 66 fackliga centralorgarrisationers namn,
representerande 127,000 arl,re'tare, sänt en
skrivelse till F ören1a Nationerna där den
kräver att de domar som fällts av militär-
domstolar och varigenom över 100,000 anti-
f ascister därav 20,00C kvinnor hålls
fängslade i Spanicn, skall revideras av civila
domstolar. mcd rnöjlighct till lritt iörsvar för
de anklagade. L)cn vädjai' ävcn lill Komrnis-
sionen för dr: mänskliga rättighctcrna att
verka för att få slut på terrorn i Spanien.

SKV or:h en d,el. rrt' rles.s tnttlelningttt', t. et'.
i Not't'l-;ö7,ttttg, ltrtt' tLtrtlr t' hijstert srint li,knan-
de resolu,tioner til,L F'N. F-iii'bin'tdei ltontnter
nu att tillstiillcr trllu ur:tlel11i1t"e{tt' och tutslut-
ntt ot'gutt,i,sutior'ter tetten till, en :;dd.u.'rt leso-
Iution nte.d u|.tLt'tttuning utt 'pu .föi'strr liim,p-
ligtt ntöte untu ot:lt sr'irtrlrr tl-ett till FN. Vi
stöcLer d,tirrttctl tLet l;t'ttt: so;tt I r'ittt tLetnolt,t'u-
tiskt ltt'tll i heln rät'lden nu str'ills till, F'N,
om ingr'ipunde l.ill fi';t'tur'ttt .föt' Spun.iens unti-
fascister'.

nyårshälsning. Samtidigt som vi önskar
Eder ett gott nytt är utti"vcker vi vår för-
hoppning att trots motständ och svårighe-
ter hunna tillsammzrns med Edcr och alla
fredsä.lskande kvinnor i USSR och andra
länder fortsätta arbetet för vår förbunds
stora mål.

F r a n s k a K v i n n o r s F ö r b u n d:
Kära vänner.
Franska Kvinnors Fiirbund sänder Eder

sina bästa hälsningrr till det nya året. För
oss är dessa liälsningar m e r än en van-
lig nyårshälsning, de uttrycker vårt löfte
att dctta iir kämpa outtröt.tligt för dc mttl
som vi satte oss i Budapest.

Vi försäkrar Flder att ilnder 1949
skall vi i trrankrike av :ril vår'kraft kämp:'r
för Freden. F ör de franska kvinnorua inne-
bär detta: att kämpa f ör -"h-rt på kriget i
Viet-Nam, det innel:är kamp mot imperia-
lismen sorn vill ett nyLt krig, kamp mot
1\'farshall-phnen, kamp för en demokratisk
regering, och det innebiir att de franska
mödrarna aldr,g -qkall tillåta att deras sö'
ner kämpar i ett krig mot Sovjetunionen.

t
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lrzl:-- | r,, | ,l"lrna planer tör det nya året
av Nina Fornogaychenko

- 
Jag älskar mitt yrke. Att bygge n3,a

samhällen och städer, att se något sorn
man planlägger, bli rrerklighet -- jag kan
inte tänka mig något mera inspirerandrr,
skriver den ryska arkitekten Nina pomo-
gaychenko i sitt nyårsbrev tili SKV, clär
hon berättar om sitt arbete och sina pla-
ner. Vi återger utdrag ur brevet:

- 
Det gångna årel var. fyllt av viktiga

händeiser, nya intryck och spännande ar-
bete för mig. Det är svårt att säga vad^
som varit mest betydelsefullt för mig, eller
vad som gjort mig mest giad. Dct ,rur. Urrl,r-r-

ske den dagen, då jag fick ett brev från
>min by>. Jag kallar den >>min>, därför att
denna stora by i Sydryssland, som förstör-
des under kriget, nlr h:rllcr pa att itt.cr.-
uppbyggas pa grundval av min plan, (-n
plan, som jag arbetat mycket med. Under
upprepade besök på byggnadsplatsen clis-
kuterade jag varje detalj merl de kollektiv-
jordbrukare, som bor i byn. Det brev som
jag nämnde beskriver, hur min plan nn ha-l-
ier på att försverkligas. Ordföranden för
kollektivjordbruket skriver, att en hel n5r
gata har blivit byggd och nu häller man pa
med en aveny mecl bekvärna ljusa bostäder
för bönderna. Arbetet är nu i full gån.g
med de andra gatorna.

Att förena skapande fantasi med exal<t
matematisk beräkning på gn-rndvalen a.:
praktiska undersökningar är en arkitekts
komplicerade arbetsuppgift. Brevet frårr
kollektivjordbrukarna bär vittnesbörd onl
att jag inte misslyckats med mitt arbete.
Min plan visade sig va,ra praktisk. Männi-
skor, som jag arbetat för sa träget, t.1'r:l<r.r,
att mitt arbete förtjänar beröm.

Under det gångna äret deltog jag ocksii
i planläggandet av ett nytt industrisanr-
hälle i mellersta Ryssland. Det kallades
>Nytt liv>, och en grupp arkitekter 

- 
jag

var en av dem -- arbetade med planen på
själva byggnadsplatsen. När vi hunnit så
långt, att vi kunde fara clärifrån, började
husen redan växa upp på byggnadsplatsen.
Samhället, en hel liten stad, höll på att
växa fram för våra öson.

il t,l;i I t:l; I ItI itttt F,otttct.tltt 11r,lt enl;ct

Alla mina planer för det nya äret står
på ett eller annat sä.tt i sarnband med mitt
arbete. Det komrnande året lovar att bli
ett är av glädje för mig. Jag har fatt vara
rne'd att göra upp en plan, som sl<a [,<jr._

verkligas under det nya året. Det är pla_
nen för en ny stad vid stranden av Volga.
Här vid kröken av den stora floden ska
clot brrgp:r-Fi cn clelitrislt l<raftstation, c,n av
de största i landet. Ärbetare och tjänste-
män vid stationen i huncira- och tusental
kommer att bo i den nya staden. Den måste
byggas så raskt som möjligt. Ännu åter-
står det rnycket arbete för mig. En grupp
arkitel<ter har rcd:rn bcsökt den plats, där
staden ska ligga. Vi har utvalt tomtplat_
serne och utarbetat en preliminär plan.
Jag har fått på min lctt den spännande
uppgiften att planera den centrala deleit
av staden, dess huvudgator.

Staden komrner att ligga på en pittoresk
plats vid den starkt kuperade flodstranden.
Ändlösa ängs- och åkermarker och skogar
breder ut sig så långt ög.rt når, och Volga

Irot'ts. ri si,slrr sidcut.



SKV:s årsmöte den 7 nov'1948

Den 7:de november 1948 höll Svenska

Kvinnors Vänsterförbund sitt årsmöte i
Stockholm. Representanter från förbundets
olika kretsar i landet hade infunnit siB,

de flesta från Stockholm, men även från
Göteborg, Norrköping, Västerås och Söder-

manland. Ordföranden, doktor Andrea An-
dreen, som omvaldes, tackades och hylla-
des för det energiska och utomordentliga
arbete hon nedlagt i förbundets verksam-
het, ett arbete som bör värdesättas i så

mycket högre grad som därmed följer en

of-örklarlig och ovederhäftig kritik från
press och allmänhef - 

5e6 ordföranden
i första hand får uppbära. Samtidigt vet
vi ju, att bakom en sådan kritik vanligen
Iigger ett medvetet eller omedvetet erkän-
nande av det mål som ligger till grund för
ett förbund eller en verksamhet och där-
till en viss rädsla, även den medveten el-

ler omedveten, för förverkligandet av syf-
tet.

Efter stadgeenliga förhandlingar höll
f. d. yrkesinspektrisen och f. d. förstakam-
marledamoten fröken Kerstin Hesselgren
föredrag om >Fredsarbetet just nu> med

särskilt betonande av vikten av samarbete

och samförstånd. Författarinnan fru Elin
Wägner, som även lovat hålla ett anföran-
de, var av sjukdom tyvärr förhindrad att
komma.

Fröken Stina Skantze framförde några
kritiska synpunkter på det internationella
medlemsbladet. Vi samlades ursprungligen,
sade hon, för att ta vara på alla anknyt-
ningspunkter mellan fredsälskande män-
niskor, och vi måste finna det som kan ena

oss. Det internationella bladet ökar mot-
sättningarna och förstorar t. ex. de nega-
tiva sidorna i Amerika. Det viktigaste är
nu att från bägge sidor bygga broar...
Dr Andreen svarade, att det kunde över-
låtas åt delegaterna att i Budapest göra
sitt bästa för beaktandet av dessa synpunk-
ter.

Stutligen behandlades två resolutioner,
avsedda att av den svenska delegationen
framföras på KDV:s nära förestående kon-
gress i Budapest.
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Den ena resolutionen, föreslagen av frö-
ken Elisabeth Tamm, gällde besittningsrät-
ten till jorden och var av följande lydelse,
1. Hur än ett land ordnar besittningsrätten

till iorden och dess naturtillgångar, allt
med hänsyn till förhållandena i varje
land, får denna rätt ei medgiva rätt till
spekulation.

2. Endast genom att förhindra enskilda och

företag att för vinnings skull spekulera
med jorden och dess naturtillgångar, vari-
genom freden äventyras, kan krig undvi-

kas.
3. Jordfrågans ställning är av grundläggan-

de betydelse för en varaktig fred inom

folken och mellan folken.
Resolutionen antogs enhälligt

med tillägg att föreslå KDV att
en kommission för att utarbeta ett
i jordfrågan.

av SKV
tillsätta
program

Den andra resolutionen' föreslagen av

Ina Möller, gällde iikalönsfrågan, även

avsedd att framläggas för kongressen i
dapest och var av följande lydelse'

fru
den
Bu-

Den svenska sektionen föreslår, att KDV:s
andra kongress skall besluta att vända

sig till Internationella Arbetsbyrån och un-

derstryka nödvändigheten att vid ett kom-

mande sammanträde antaga en konvention

om Lika Lön baserad på principerna om lika
rättigheter enligt FN:s stadga.

Den svenska sektionen föreslår, att
de olika sektionerna uppmanas att kämpa

för, där så erfordras, införande av en eko-

nomisk lagstiftning, som ger kvinnorna en-

Iigt FN:s stadga lika rättigheter.
Resolutionen antogs enhälligt.

l-\o l' :Ya samma llnle
Svenska Kvinnors Vänster-

f ö r b u n d antog enhälligt vid sitt årsmö-

te 1948 en resolution däri det bl' a' heter:
>Endast genom att förhindra enskilda eller
olika slag av sammanslutningar att spekule-

ra med jordens rikedomar och därigenom för
vinnings skull äventyra freden kan krig
undvikas>>.

VidK v i nno rn as D e mo kr a t i s-

ka V ärl ds f örbunds kongressi
Budapest, som höIls strax efter Vänsterför-
bundets årsmöte antogs ett m a n i f e s t



KDV och jordfråsan
Då jag för mer ån 25 år sedan drog fram

jordfrågan i den svenska riksdagens andra
kammare medger jag gärna, att jag inte
förstod varthän konsekvenserna skulle fö-
ra mig. Praktiken är en obeveklig läromäs-
tare, och jag kan nu inte förneka min tro
på att besittningsrätten till jorden och
dess rikedomar måste bli sådan att den till-
godoser det allmännas bästa och ej fär
utgöra ett privilegium för fåtalet. Jag tror
ej det år möjligt att alla kan ha precis
lika mycket, det ändrar sig från dag till
dag. Däremot år jag övertygad offi, att
denna världens goda i något större eller
mindre grad kunde vara fulit tillräcklig
för alla, om människorna följde sin rätts-
känsla.

Vad folken nu fordrar är icke allmosor
utan rättvisa. Från jorden och dess natur-
tillgångar kommer rikedomen. Rörelseka-
pital med viss kontroll är en sak, den är
skapande av nyttigheter. Men kapitalism
är något annat. Det är en anhopning art
rikedomar för att erhålla än mera rike-
dom. Rustningsindustrin är den mest vinst-
givande och blir än mera vinstgivande ge-
nom speciella rustningar, som kan frarn-
kalla krig. Ytterst blir det besittningsrät-
ten till jorden och dess tillgångar, som
bestämmer om krig eller fred. Från jorden
kommer all rikedom.

Jag har i alla år varit bedrövad över att
ingen till synes brytt sig om jordfrågan,
att den ansetts >tråkig>. Nu förstår jag
att o m den tagits upp enligt mina önske-
mål, hade det gått mig illa. De flesta har

till fredens försvar. Idenna
förbundets aktuella programförklaring har
man ej uttalat sig för något visst. samhälls-
system. Men världsförbundct tar också
starkt avstånd från storkapitalismen såsom
utgörande en fara för freden. Det hetcr: >>De

verkligt styrande i Förenta staterna och
Storbritannien i militära, indr-rstriella och
finansic'lla l<retsar förbercdcr rcdan elt ny'tt
krig>>.

ej förstått min tankegång. Och de som
förstått den, har ej velat förstå, ty det
gällde deras makt. Men kosta vad det kosta
vill 

- 
rnan kan ej svika sin övertygelse.

Och stunden är inne att besinna tidens
allvar och tidens krav för att inte störta
hela världen 

- 
alla enskilda 

- 
i oändliga

lidanden och meningslösa olyckor.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund har
alltid haft jordfrågan på sitt program. Vid
förbundets årsmöte den 7 november 1948
fick jag tilifälle att i korthet framlägga
några synpunkter jämte ett resolutions-
förslag 

- 
vilkei sistnämnda återfinnes på

annan plats i denna tidning 
- 

avsett att
framläggas vid KDV:s 2:dra kongress i
Budapest i december 1948. Då jag säger
jordfrågan, gäller det inte endast denna,
ty en ändring i besittningsrätten till jor-
den medför vissa ändringar i hela vårt
samhällssystem. Resolutionen antogs en-
hälligt med det tillägget att en hemstäilan
skulle göras hos KDV, att tillsätta en kom-
mission för att utarbeta ett jordprogram i
överensstämmelse med de riktlinjer, som
angavs i resolutionen. Innehållet i resolu-
tionen stred icke mot det manifest kon-
gressen antog, även om en svensk formu-
lering är mera högtidlig än en sydländsk.

ELISABETH TAMM

Stod Greklandskommitten

>Det är svårt att ge en fullständig bild
av nöden i Grekland, men man vet att den
är gränslös>>, heter det i FN-organet Unescos
publikation Book of Needs. Nöden
i ett land som förötts under åratals krig -förut mot italienare och tyskar, och nu i ett
inbördeskrig som ständigt förlängs genom
det utländska stöd som den reaktionära
Atenregeringen mottar drabbar tyngst
barnen. Rektor Mimi Sverdrup
L u n d e n, en av de ledande kvinnorna i
vår norska systerorganisation, skriver i en
artikel:
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>Enligt den officiella slatistikern finns ck'1

i dag övcr 400,000 lörälclraltisa barn i Gr:r.k-

land. 70 procenl av alla barn lidci' av sjul<-

domar. Hundratals ba-t'n i tllde.rn 6 1l--r är
har dömts till deportering. Mellan 60,000

och 100,000 barn flackar hemlösa omkring
på vägarna, ät'en vintertid. De har nästan
inga kläder, de är utsvultna och sjuka. 90

procent av barnen har aidrig giitt i skol;,r.

14 års barn är i .qcnomsnil t 7 cm. mindrc' åin

ilarnen var före kriscl.)

Omkring 1Ir,000 ar'' dessa ltat'n har fa11. r:n

fristad i dc omgir.'ande det-nokratiska län-
derna. Fru Sverdrup Lttndcn, som själr' l;c-
sökt de grel<iska ltarnen i n'-rånga av cl(rsis:1

länder, överstc Sheppard och andra ögon-
vittnen, bl. a. rept'cscnlantci' i'tjr kväkarna,
har bekräftat att barnen i derss:r lilncicr' [äl'
dcn bästa virrd och t.ttt dc' undcn'isas ltir silt
eget spräk. Den provisoriska dcmokra i isl<a

regeringen i Grckland har stäl11 som villkor
för omhändertagandel att l;arncn ska iör'bli
greker och återvända hcm så snarl förl-rål-
landena gör dct n öjligt.

Krrn iiuetr t.'i i Srerige 91i)t'rr ittrgot "iöt' trtl
ItitilTttt nitgt'tt ttt: tLe lusenlul,s lttrt n so])t itl)l)-
letet'en nöcl t'i l:ntrpltl l;ttit I'i)t't:stäilrt oss/
Su nting(1 (n.: orJ-- lttLt' ittö.jlighe! utt ge ttrrgot.

lit,et elle.t'itt.tlcltol. trtt s.r1 r:tt t.:ttt'nLt

Ttlctggl eller bid.t'tr ttit'tl peng(tt'. Dt:t iit'tlt:ttrttt
ttytltgilt 'ui t'i/1 l(i1;gttr 1'ut'(t nt(:tllr:tttitt,r t pt(

h,iartut.

SK\'r h:ilsar nrcd ,Llliidjc dc1 f alit'rnr, ;r 1 I

nu cn Greklandskomn-ri1tö bildats och ul)t)-
manar sina a.t'dciningtrr och c'n:tiiilda t'-it'tl-
lemmar' :r1 1 sl öd.ja dc-nna. l(onrntil ltinr;
styrelse: Ordf. förtrocndeman Sievard Cruse,
r;. ordf. dr Andrea Ändrecn och rcd. Gös1a

Ronner, sekt'. ombttdsman Sl urc Norberg
och fil. mag. Margit I-indström, kassöt' Her-
bert Adolfsson saml [örf attaron I'Icn11'-
Pc.1el Ntatthis.

Vi lter Er trlkr rrli hos ll/{tr/ t'el;rit't't'tL Iis-
tot' sont. kctrttntitl ört srittdei' u.l .f öt' 1tt'tntiitg-
instttttliitg ot:lt ttt t l)(t L'())in;riilirts t:ätl'itnt ottt

störI s't ttt'tt '1tit ttl,l,tL 11e sirL1 srttn l.:1,:ittttctt' liutt,
nrir tle r:et utt ltrtt'tt (it'olycl;IigtL och, lide:t
nöcl!

M. Ir.

12,

Om Budapest-kongressens

resolutioner

KIi'V k;rllade sin ;rnd.ra l<ongrcss (Buda-

pr:st clcc. 19,tll ) fcir Kt:i'i't'ttr.tt'tt,rts IlrecLsltott'-
gic,\ö^. Br'lccktii;rgcn ät: bcr:ittigad. Dels re-
prclir:ntt'r'al KDV tltcd sina övcr 80 rniljoner
rnecilemmar pä e.tt ojäm1örligt sät1. t'arlderis
ll"innr)/', clt' breciei Ifla!-rsorna av arbeterskor,
bonilk-,'inn()r, ilrogl'cssir,'a intellcktuclla' Dels
har I{DV:s huvit-ditpprlift kampen för frc-
rt'n r'.cnont clcn politisl<a utvccklingcn un-
de.r cit: 1I'r' cI'tt:rl<r'iqsdi:cn da reaktionci-r i

[r'r-ii<1an f in' Cc dt'mol<ratiska kraf ternas
oemt;tslilndliga tiil"'dxt rt.'clz'.n börja.t hota
nrcd l<r'ig och cicii is rr:ci;-rn börjat krig, på

t tt iinnrr mer ntarkclai :'ii1f än tidieare kom-
rnil all ft'itmsttt stonl kr-innornas angeläg-
n:r.sll tr:'h alli ör'e-r':;kttgflilnder ullllgift.

13uclaltcr;11<on51rr:ssctn ii.qnardc sitt hr'rvudut-
1al;rnclc lt1 [ritgan ont frcden, cict pubiiceras i

sin hclhet i dclta nLirnmcr. Resolutionen un-
clerslrl'kel all FN:s beslttl om förbud mot
l<rigsplropagatrclit inte cf tcrlcr;:; av stater som

l.rallar sic fredsd-lskandt:, a1t FrN:s princip-
ullalandc otn va,r'jc' [oll<s räti att självt be-

ståmma siit ödt' kränks gcnom väpnad inter-
vcnt ion i (lt't'l<ianrtr, Vicl -llan-r, Indonesic.n
os\'. Rcst.rlutione'n l<otrslalerar att den ame-
rikanskn impcrialisntens upprättat-rde av mi-
ii1ära hasc-f i lrcla r,'iirldcn intc tjänar fredens
s1'fte, och itlt Nlarshallirlanen utgör elt hin-
dcl för follicns i'r'ia natjonclla ulvcckling.

KDV lirrt' trltlt'it.t no)i :;i1; iited utt .föt'kltrt'rt
,.;iri kii t'lcl: t ill .i' i't:rlcn. Dr: ntii.ione:,t' ktinnor
.!ollr rtltltLet' t"iit'it!sk'r'i(l o<'lt l;olctttifttrtrylok
ri!! e:i f i crr,iisllskl .l'r'calstit'bet,e. KDV:s slad-
rltti' littr' rurts)t:it ul.t krtrtt'1ttn lör it'eden mttste

.f i)i'rts :;oi): {:it !:rtttt lt nto!. frrscisilien,s t'aslet'.,

ittot it.t1 /ri,';clsitt , itt;tt itttltet'iLtl'i:t?ll, ö-olll ntLtt"tt'-

iri)tl't'r'intl itl l .i' ötir r lt t'ic1. K DV i,'"ill't'isc kr:itt'
it{)t't!t ttt t ltitutltt:tt J'öt f tede:;t ittn.ebci t' ttttttlys
or:lt ut'slöiti;trltt uI' (!r-: k't tt.f te:t' st.,ttt ril.l kt'iget,
crirlrrsl rltt li'(tit sulrrlr'lr{,fr:'t li)i'lt'et!.en ltt en

i rt,, I;tlrii t'ittrtic' it:.r'tA'i n,ing.

()clr iinda ellcr jr-ist därför är KDV:s
arlrctsu-ppläggning, dess politiska linje, så

irt ll posil ir,. I)et1a ligge r i sakens natur.
\råirldcns kvinnor, de f redsälskande folken,



är de mänga. lireden:; Iicnde't', dc imperi-
alistiska krigsorganis;rtörcrnlr, iil de' fa. L)är-
för blir samarire.tet inonr I<D\r clci-l r;jåilv-

klara mcningsil,'llda slr-rtsatscn lör' de i<vin-

nor som tar f rt'd-sitiLrcl c'1 lllt a I lr''iir.

Budapcst kongri !-r:t('nrl ör'ri11lr r'.i;t)i]-r1 icincr tir
just bell'sandc' fiir dcnri;r ilosiiir.a inst iilluine.
De undcrstt'1,'l<cr ertt kanrll.'n fiir dcttllrl<i";rtitr

zir det första vi l-iai: ali tit itu lrtcri, elit'i':;ont
dcmokratirrs stärkanrlc ijvc'rall1 ircil der kt'igs-
kraf ternas l'rirsr''aqandt'. I i t)r':;1a hand l;c-

handlar t'csoiul ionct'ira dt' it'ltirot' li()nl t'ör'

kvinnornas ställning ocit llat'tlcnli ioslran ocil

l-rälsa grttndiäggandr: tintl i t'n dt'moi<ra-

tisk återuppltl'ggr-racl :rv vät'lcicn. i'lIiV iioti't-

mer enligt dessa rcsolutiont't' ltil :,irlli'1a :-in-

nu intensivare' för at1 FN:statrigarrs fiil'1<iaring

om kvinnornas liI<s1äiid.ftc.t r'il<ati trli rerklig-
het särskill nämns diil liainirr-n i'ör' eko-

nomiskt lil<aberättisancit., lilia lön 1ör lil<it

arbete. F ör barnetr iör'i;e rctlcl' KDV, cnligt
kongressens bcslut, al<tionr:t' tlcis nationclll,
dels med sl'fte att ir-rtre'ssc--r'a F-1\ för' a1t i'iiri-
dens miljoner nödlidancic baii'n :;nalriri :ikall
bringas hjälp. Unden'isnitrgi:ns ocit iostran:i
problem tar också cn stor pl;ris i clt'nna rosl-
lution om barnen. SluliiUt'rr hilr l(()n1]l'c:ilri'l-I

ingående behandlal dcn dcntcl<r'atisl<il kvin-
norörelse-'n i Asicns lände-'t', oci-i i t:ir spccicll
resolution prccisora.l clt' uppgifler KD\'' äliig-
ger sig till sttid för den harnpr I'ör naiioncll
Iriiret och inre ticmokr:r1i son't li.oloniernas
kvinnor för. Av utr'1 i-nnrc'sskiil i<an clessit

resolutioner inte a1c'rges luir', lltcn alla in-
tresscradc kan erhalia ciom i ö',,cr:;2ittning
genom SK\r.

ii,r. L.

Kanske alldcles särskilt bland de fjärran
ifran komna kvinnorna var det mänga som

nrir"n aldrig kontmc'r a1t glömma: den lilla
koreansl<a läkzrrc'n, som på hotellet där hon

bodcle herlt cnkcll döptes till Korca, och soln

t.',sl oci"r för's-l'nl tassadc omkring merd den

l:rnade svarta vinterkappan över sin fotsida
ljusa siclernmant el; chef sdelegaten från Viet
l.\ant, s:t iitt'n, sa smal, str graciös, sa nästan
orrc.ri<1ig sonl cn pastellmalning i sina under-
bara ciräl<ter och ändå rnåste man alltid
när' man sag ht-nne tänka pii dcn st1'rka och

rlct oerrhörda hjältemod, med vilket hennes

s5'strar {ört kantpcn i'ör sil t lands och sin
egcn frigöt'elst: ur €'11. ornänskligt förtryck.

I.,llcr d.e. unga indiskot'na, sitmlade l<ring sin

vitklädda ledare med dct mörka, magra an-
sii<1ct, sorn t1'cki es skuret i trä. De rörde
sig mcd cn mjul< värdighet i sina långa' klart
rör1a och blå mantlar, lästade rncd ett ly-
sande spännc' ör:er de tjoci<a jumprar de bli-
vi1 l vungna att sl<af f a vid aukomsten till
I3uciapcsl incd dess laa, kalla höstdimma.

I)erras stilla gt-staltcr gjorde ett oförglöm-
iig,1 intry,'ck när dc tned rösterna vibrerande
av indignation och pr3165; framlade sina be-

r'ältelser om kvinnornas oclt barnens Iiv i
clcr.as land, orn rnödrar som gar direkt från
:;il1 arbelr' f ör att föda sina barn tlte. pa

marken utan att någon 1ar nägon notis om

dem ... orn barn som arbctar i fabrikcr, där
cle giltiga dunsterna f rä1cr sönder deras
irud . . . om barn som skickas ner att rensa
l<loaker. . . om l-iarn sotn i den mördande sol-
hetlan slavar 12 l.immar om dagen på teplan-
1åigen . . .

E. L.

Exotiskt vid konqressen

t--
I o

TO TING STAR FOR MEG

som hovedinntr.S.i<kene fra l3i-rdapcst. - - K r a f t, den kraft llvinnene er nar
cler forener. sig; og g, I c cl e. []ledtr o.rc'r eLt vi kvinner na star s:r sterker og så

mangc samlxcn at vi skal forsvAre ()g bvggc freden I

$i ni t{r'ertlrul)-I"unden otn llutlapestkongressett.

-l

__l
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DCLORES IBARRURI
HALSAR KONGRESSEN

De spanska kvinnorna kämpade för tolv
år sedan mot Francos fascistregiim, och de
har inte för ett ögonblick upphört att
kämpa. De l<ommer inte att ge upp denna
kamp, förrän slutgiltig seger har vunnits,
ty de är säkra om att Spanien snrrt kom-
mer att bli ett fritt, demokratiskt land.
Jag uttrycker deras tack till Kongressen
och till var och en av dess organisationcr
för den aldrig upphörande,. kärleksfulla
solidaritet, som de har visat mot vårt folk
och den storartade hjälp de har givit oss"

Mot USA:s Sp.nienpolitik

I en ledande artikel drog den danska tid-
ningen Inf ormation nyligenenPa-
rallell mellan Winston Churchill och dcn
spanske politikern och filosofen Senor Sal-
vador de Madariaga. Churchill kunde inte
förstå varför Spanien skulle bojl<ottas ltara
för att det styrdes av Franco.

Den engelska tidningen M a n c h e s t e ::

G u a r d i a n hade däremot publicerat ett
brev från de Madariaga till Amerikas utri-
kesminister Marshall, där Madariaga varnar
för samarbete med Franco-regimen. Anled-
ningen till brevet var Marshalls önskan att
återuppta de diplomatiska förbindelserna
mellan Förenta staterna och Franco-Spa-
nien förbindelser som avbröts 1946 på

Förenta Nationernas initiativ.

Madariaga är till sin åskådning konserva-
tiv. Han står i det avseendet inte långt från
Churchill. Båda är europeer, västeuropeer,
och båda beundrar demokratins sokratisk-
kristna pelarbyggnad.

Madariaga skrev att Marshall inte fick
glömma att man inte kan utrota kommunis-
men med kulor och krut. fnte en gång rned
raket- och atombomber.

Mot en trosbekännelse kan man bara sätta
en annan tro. Men vilken tro skulle förnedra
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sig så djupt att den bara hade ett enda mål:
att förhindra en annan tro att segra! Vi be-
höver en tro som har sitt eget livsvärde.

de Madariaga som äIskar sitt fosterland
och det - utstötta - spanska folket häv-
dar, att Spanien är prövostenen på de väst-
liga demokratiernas tro. Och kom ihåg,
skriver Information till sist, han är konser-
vativ och oerhört skeptisk gentemot de

socialistiska frihetskämparna inom och utom
Spanien. Vad Franco angår hyser han
emellertid inga tvivel, ty han vet vem
Franco är och vad han representerar. Det
viktigaste är att Spanien får sin frihet åter
och blir av med Franco.

UIi JUDTSK KRöNIKA SAXAR VI:
Stig tsendixon:

TT | | - '-lr "l Ill under anglosaxlskt valde
När seklet var ungt och vi, som då var

unga, iäste i tidningarna om första världs-
kriget, härskade som en självklar regel,
att Sverige skulle ha fri nyhetsförmedling
från alla de kämpande stormakterna.
Man läste telegrammen från Wolffs byrå i
Berlin, från Reuters i London, från Agence
Havas i Paris, från Agenzia Stefani i Rom,
och så hade vi naturligtvis också telegram
från de officiella telegrambyråerna i Petro-
grad, Wien och Tokyo, vilkas namn jag
glömt bort. Principen om fri konkurrens på

nyhetsområdet härskade även under andra
världskriget. Tyskland gjorde, när det var
som starkast, påtryckningar på svenska
regeringen för att den skulle ordna så, att
pressen och radion här inte skulle få offent-
liggöra andra utlandstelegram än de tyska,
men denna aktion misslyckades. Efter 7945
är däremot läget ett annat. Utlandsnytt
serveras nurnera till svenska pressen ge-

nom TT hara i form av engelska och ame-
rikanska telegram. Även nyheter från öst-
blocket får Sverigcs ailmänhet bara genom
de anglosaxiska nyhetsbyråerna. I svenska
pressen publiceras aldrig ett officiellt
ryskt Tass-telegram.



Detta förhållande år till nackdel för
oss judar, eftersom Sovjetunionen är den

enda av stormakterna, som konsekvent
försvarat de rättigheter judiska folket fått
sig tillförsäkrade genom resolutionen den

29 november 1947. Denna resolution kom

till såsom resultat av ett under ledning av

en svensk man, Flmil Sandström, utfört
kommissionsarbete, och den antogs i Lake
Success med stöd av Sveriges och de övriga
nordiska staternas ja-röster. Men när, så-

som i somras skedde, Sovjetunionens re-
presentant i säkerhetsrådet mot England
och Amerika försvarade novemberresolu-
tionens gällande kraft, avfärdas detta i
det anglosaxiska, av TT utsända telegram-
materialet, i några få kyliga eller ironiska
rader.

Och det rör sig här sannerligen inte om

frågor, som bara intresserar utrikespoli-
tiska specialister. Bernadottes medlings-
aktion i Palestina var verkligen föremål
för ett ganska utbrett intresse i Sverige.

Men när den dag kom, då Israels represen-

tant i FN framlade sin regerings kritik av

Bernadottes förslag, relaterades denna kri-
tik i så ytterligt stympad form, att man

knappast fick någon uppfattning om vad

kritiken grundade sig på. Orsaken var, att
Israels svar innebar en skarp kritik mot
den politiska id6, som i somras var gemen-

sam för de båda anglosaxiska stormakter-
att lösandet av palestinafrågan skul-

le ske på så sätt, att det anfallna Israel
skulle släppa till av sitt territorium för att
blidka de anfallande arabstaterna.

Kanske förvånar sig någon över att jag
här talar om den anglosaxiska politiken
som en enhet, USA skildras ju ofta som
judevänligt. Ja, Truman var judevänlig i
slutet av förra året och har kanske blivit
det nu igen, sedan i höstas. Men under de

mellanliggande nio månaderna har Ameri-

kas orientpolitik bestämts av Marshalls
önskan att vid östra Medelhavet skapa ett
starkt block av muhammedanska stater
som skydd mot'kommunismen, och under
denna tid gick Englands och USA:s politik
oftast hand i hand. Det kan också tilläggas,
att när det i början av år 1948 gällde rap-
porter om inbördesstriderna i Palestina,
den amerikanska Associated Press ibland
var ännu mer antijudisk än Reuter.

Den oinitierade undrar ru, med tanke
på svenska regeringens önskan om neutra-
litet mellan de båda blocken: har staten
inflytande över TT ?

Ack nej. TT år ett privatkapitalistiskt
företag och har som sådant full rätt att
ställa sig i det ena eller andra blockets
tjänst. Statsminister Erlander antyder
visserligen någon gång, att regeringen har
något slags ideologisk dragning till socia-

listiskt tänkesätt, men när han skall pre-

cisera saken närmare, säger han, att frå-
gan om större eller mindre statskontroll
bara är en lämplighetsfråga, som bör av-
göras h. o. h. ur synpunkten, vilken pro-
duktionsform som är effektivast. Att det
finnes privatkapitalistiska intressen, som

arbetar på att underminera den av svenska
folkets majoritet beslutade politiken, tycks
han inte ha observerat. Och TT får arbeta
i det ena blockets tjänst, även om svenska
folkets rätt till objektiv nyhetsförmedling
blir lidande.

VARFÖR DUGER INTE DEN DANSKA
TOBAKEN?

Ingen vill köpa den fyenska tobaken, som
annars är lika fin som den skånska. Vid den
årliga auktionen i Middelfart i höstas där
tobakshandlare från hela Fyen samlats med
vagnslaster av årets skörd, var det ingen
som bjöd och odlarna hade därför ingenting
annat att göra än att kasta alltsammans i
havet. Ton efter ton vräktes i Lilla Bäit.
som efterhand totalt täcktes med tobaksblad.
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N,4' Il'ltna olaner ,

( Fot'tti. .[i'int sitl. :t.)

iigger där i a.ll siri shönhet.. Nåir jag tänker
Ira staden. förestzjlier jag mig den alltid
mot bahgrtrnden av detta laudskap, som
den måste hiirrnoniera med och smälta in
i. Och str alla de rniinniskor, som kommer
att bo i stade'n. Vi rnåstc giira deras hein
bekviima och hcmtrevliga. Och sen måste
vi planera för' -"kolor, l<indergarten, da;i-
hem, tvätterier och l<lubblohaler. En stor
park sl<a låiggas ur i centrum av staden.
Gatorna ska bli trädplenterade avenyer.

Det är naturli.gtvis många andra saker,
sorn jag hoppas hunna uppnå cch mycket
so,yl j:-.9 dröinmci' onl på nyårskvällen.
Det är cle senaste pjiiserna, soirl nu ges pä
vår.r bästa teatrar', och det iir en mängd
nya böcker, sorn jag ska läsa. Jag fortsät-
ter med rnina studier, för det är det enda
sättet al'u följr-r t-ned sin tid. Jag gar nu på
h*.riillskurser vicl u-nivcrsitetet och studerar
historia, litteratur och friimmande språk.

l4in lediga tid ska j:g nu som alltid
förut ägna å,t rnin favoi'ithobby - mältring.
Och i min,r målningar ska jag för'söka
skildra hur vackcrt och rikt mitt iand är,
och hur vart liv blivit lyckligt och me-
ningsfyllt.

Samma liin ftir sanltllit arbete
Tva disl<ussiotrsinliigg i livinnot'nas ltjrtt'-

fråea av Andt'(\a Anclf ccn ocir
Ina Möl I cr. Ilcl<r'it'c'r':r lrt'osch.rrcn It'lttt
SKV, Postgilo 513213, Iiagalund. Pris 25 örc.

r -_-]
'Iidiiingen Vi nrt"irtnor

i tlernokratislrt r-äritXsfiirbttnd
U tclit'tt t'c : ;\ndroa Änclt'ccn

I{öpnranl orgcl 2, Stor,-l<holnr

.Rer1c/i1iorisLr.rlrrtitI13: Carin Tlct't-nt'liti,
Margit Lindslrönr, Ada Nilsson, l'llsa

SVarl L'n!ll'c.n
llll<onrr-nc'r' mt.cl s(.x nr per iir

Prt-numc'i'alionspris pcr irr: Kt'. 1: 50
Lösnr': 25 öro
Pos!.r7it'o 51,1),:)

rS1'r'rtsir'rt I{ i'i intrtt's Vrittsl er.fi)t'bund,
!ILtgrtltLutl.

Den respektfulla skökan

Jeutt Pu'ttl Salti'cs ?lids, som g(rr på Dt'ct-
rrtrtteils lilkr s(ien (bil jettfit'ts 3.' 

- 
kronor )

tii' en s6r'r,'iii'ri srifu. Mer lcanske inte böi' scigas

i detttr lillrr ltltrtl nted lisk'rttt Ttjti,sen
rllrrs irr.

I valet och kvalet
heir:t' r:it i'olig oclt ott'olig t-ttnet'ilcansk lrlnt,
rio?/i li)t'niit'L:ut'trntle uisrrs i Stot:klt.olm. Nai-

Eo;i ltttt' I'tttiItLl. t'egissöre.rr" Ft'ttnk CctT'tt'tt

i'ritl'ursruz,s, u7,t7tliktiglt,etens och cLen gladu be-
k'.t1nt'ntet slösh,etens ctpostel ot:h nlutt h,rtt' ock-
sri ,.;rrgl rrtt den, lille siciliutlet'en rir >>ett u't,

sullen i unrct'ikrtn,sk filttr>>. Vi mintts Jt,ottont.

.ti'tttt, >>Ett gsetttletnun kotrtntet' till stan>>, tlctt'
rrlbetslöslret:;lt'rigrnl L)ut' u,ppe och, >>Mt' Snrith
i Wrrslr,itrgforlr> sonr tttsTtel.udes i CcLTtitoltnvns
ltct r t'it'lot't: t'.

Nu al hutt irt,nr.; 1ur politil-;en ige.tt, men ftlrn-
ttolrtge:t ltrtt'löt'stikerltets skull lttgt in ett
'ltrrr repl,iker löt' trtt, sk.tttltLtt sig ntot beskyll-
t'tirtg f öt' >>ctunrct'ikulisli i'ei'listLntlt,et>>. Det tit'
trr.ilcket i .lilnren srtttL iit' srtgt. 1t(r skoi, tnen
sor-tt t'ittgtr en i öron,en liittgt eftet'itt ntedon
ntrrrt tiinker: Det iii' iu samt, det tir ju riitt!

.U. S.

Sverige till Unesco

I avbidan pa särsl<ild proposition har ccli-
lcsitrsl iknrinistcrn Iöreslagit riI<sdagen al t
bevilja ct1. anslag av 1 miljon kr. för Svcriges
ansllrtning t ill F N:s kulturorganisation
Uncsco. C:a 50 stater är hittills anslutna.
Svcrige har dröjt i dc1 längsta. Värt della-
sande i det intcrn:itionella kulturclla sam-
arbetet bör hälsas med glädjc.

I Frenrlrnerera pii Vi kvinnor
tlemokratiskt r'ärldsförbttnd för

Prenumerationsavgiften, 1: 50 för
insä1tes på poslgiro 51323, Svcnska
nors Vänsterf örbund, Htrgrtlund.
talningskort n'redlöljer.
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lnbetalningskort rnedföljer som tidningsbilaga.


