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FRED GENOI SAtvtARBEtE
rl'ör' människor med hoppfull håg och

fantasi är KVINNORNAS DFIMOKRATIS-
KA VÄRLDSFöRBUND en fascinerande
skapelse. Ett eirastående sammanträffande
av omständigheter ligger bakom dess till-
komst. Vid en och stmma tidpunkt fanns
det i en hel rad av länder väldiga folkrö-
relser, som svetsat samman folkmajorite-
ten och brutit månghundraåriga skiljemu-
rar mellan raser, religioner, partier och
yrken. I Kina var det kampen mot Japan,
scm enade, i Indien var det frihetskampen,
i Ryssland var enheten född ur revolutio-
nen och prövad under en strid som gällde
hela tillvaron, i Tjeckoslovakiet, Jugosla-
vien, Italien, Frankrike biev den till som
motståndsrörelse under ockupationens nöd-
år. Vid samma tidpunkt fanns det i de
flesta av världens iänder en kvinnosak, ett
rnedvetande om att kvinn'orna hade rättig-
heter att kämpa för, gemensamma intres-
sen att bevaka, möjligheter till politisk
makt och en fredsvilja, som kunde bli av-
görande för världens framtid.

Denna märkliga konstellation, kanske
enastående i världshistorien, gav upphov
till Kvinnornas Demokratiska Världsför-
bund. Förbundet bildades i Paris i novem-
ber 1945. Dess program är fred genom
demokrati alltså kamp mot fascismen. Fred
med kvinnornas hjälp alltså fulla politiska,
ekonomiska, juridiska och sociala rättighe-
ter åt världens kvinnor. Fred för barnens
skull, alltså möjlighet för världens barn
att växa upp till kroppsligt oeh själsligt
friska, harmoni,ska, lyckliga människor'.

K uinrrorrrus Demokratiska Världsför-
bund har nu något över 80 millioner med-
lemmar. Det är mycket, men också myc-
ket för litet. Hur kommer det sig att
många demokratiska kvinnor i många län.
der står tvekande eiler avvisande och låter
den stora möjligheten till en epokgörande
kvinnoinsats glida förbi ? Ja, man säger
att förbundet rymmer inom sig alltför
många kommunister, de är inte demokrater
och man kan inte samarbeta med dem. Här
skall inte ordas mycket om vad demokrati
är och var den finns. Bara några synpunk-
ter. Den första är tidsaktuell. Det finns
perioder i ett folks historia då folkets stora
flertal spontant har samma vilja, då en
väldig våg av entusiasm för de mål man
vill och måste nå bär över det som skiljer.
Detta är för det folket i den tiden en verk-
lig demokrati. Den andra synpunkten äger',
tror vi, giltighet även på lång sikt. Det var
ju 1800-talets stora tanke att genom all-
män folkuppfostran ge jordens alla män-
niskor möjlighet att bedöma samhällspro-
blemen och deltaga i deras lösning. Om
man verkligen konsekvent tänker denna
tanke till slut, var hamnar malt då ? Män-
niskornas flertal torde dock i överskådlig
framtid förbli anspråkslösa varelser med
få ägodelar och små möjligheter. Varför
skulle de inte, om de i full frihet fick ord-
na en väldsstat, ge den mång;a kommunis-
tiska drag ? Och så den tredje och allt
överskuggande synpunkten: i vår tidsålder'
är samarbete med kommunisterna förut-
sättningen för fred. Och alla demokratiska
kvinnor har det gemensamt att de vill fred.

.rlndrea Andreen.



ADA NILSSON:

utveckling
I januat'i 1931 antogs namnet Suertska Kuitr-

,,o,'* Iziir* terförbtttttl av för'eningen Frisinnade
l(vinnoi's Riksför'buncl. Denna organisation ha-

de i sin tul uppstått valen 1914 under trycket
ou clen uppr'örtla politiska situation som fö-

i'egick u"t-t för ellatia<ie tlet för'sta vär'lds-

kriget.
De leaktionåil'a. kt'aftet'na, inspirerade av

tysk pi'opaganda' hac-le genoln bondetåg och

lrungligt bolggårdstat sopat bort den radi-

l<ala Staa.ffsk,a ministär'etr samt satt igäng
en valclsatl föttalsktrnrpanj av då okända

rnårtt nrot clen tivgätrgnt: statsministern och

hans när'ntaste tnän. Reaktionen upprnobili-
scrade i stol utstr'äckning även kvinnot'
clå änntt icke r'ö-stber ättigade i vah'örelsen'
Detta utlöstt' en spontan t'eaktion fr'ån fri-
sinnacie och t'aclikaltr ]tvirtnor', sotn s&rrlll)åIl-

slöto sig till en €gen för'ening, visset'ligen
inorn lrt'isinnacle Landsföi'eningens l'anl'
rrren ntecl ganska bt'ett trndet'lag'

!'öt'eningeu Ft'isinnacle Kvinnot' blev en

entusiastisk organisation soirr hastigt växte
flaut tned för'anki'ingat' i skilda delat' av

landet, "sPeciellt i Götebot'9.

llftei' det kvinnot'na elhällit r'östr'ätt och

sedan Flisinnacle Kr''innot" eftet' första valet
792L r'äknade tnc'd en t'eplesentant i liksda-
gens för'sta cch en i i.Lndt'a kammaren' in-
fensifierades verksanthetetr och föreningen
utbyggdes till en I'elklig liksorganisation'

Inf ör' Ft'isinnade Landsför'eningens hotan-
cle spr'ängning pa. nyktellretsfr'ågan 1923,

vädjaåe F risinnac'it' Kvintrot' till landsför'e-

ningen ortr att satnltrs kr ing ett nytt radikalt
och livskraftigt pt'ogt':rtrr'. Kär'npunktelna
till ett såclant pt'og'r'etnr ft'aulades även sotrt

för'slag fr'ån F lisinnacle Kvinnor" Men föt'-
gävesl Landsför'eningen sprängdes och upp-

delades efter' hancl i Fr isirrnade cch Libet'a-
ler'. Ft'isinnacle Kvinnor', soll.l hade' ntedlem-
inai' tillhör'ande bacle clessa ft'aktionet', väg-

lacle att spt'iin5fas. I stället trntogs 1924 det

för'eslir.gna ttrdil<alir pi'og'1'arttnlet, däl' tyngd-
punkten lag pa befolkningsft agan ttted

rrröilt'a- och bat'n:rvat d, lrcstadsft'ågan, upp-

ft-,stran och fredsfr'ågati. Ej långt elterät
stat'tades av etrskiltla lneeiielnnlar, utgöran-
r1e den ra.clika la falatrgeu, tidrringetl Tide-
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Svensl<a I(vinnors Vansterförbunds

uppkomst och
varvet och Kvinnliga Medborgarskolan vid
Fogelstad. På många håtl kom ett fruktbä-
r'*ridu sannarbefe tilt stånd med radikala
element inom socialdetnokratiska kvinno-
r"ör'eIsen.

De liberala och frisinnade partiet'na dl'ogs

dät'emot allt mer' åt högel och mot boi'ger'-

lig samling. Många av Fl'isinnade kvinnors
t-tlaOt"trt*ar, som stodo kvat' i sina l'espektive
partier', ville dock ej släppa satnalbetet med

Frisinnade Kvinnot s ladikala ledning' En
viss spänning kunde här'igenorn icke undvi-
kas. Denna sökte lnan clä lösa genolll olrl-

bildning och utvidgning av föreningen t'ilt
ett Strenskn K'uiltnat's Viinsterförhuttd trted

ett begränsat alln-ränt program: >>SamhäIle-

liga frågors utveckling och lösning i radikal
,iXtt it g och alla,s lika r'ätt till at'bete och

inför lagen. >

En viss gruppincielning förutsattes, franr-
för' allt vid val, inom förbundet, som alltsä
kom att bestå av en radikal, en folkfrisin-
nad, en Iiberal och snart nog en tillträdande
sccialdetnokratisk grupp, Dessutotrl bildade's

en >>fri grupp>), omslutande sådana medlem-
lnal' som, utan att vara paltianslutna, ville
arbeta för' vänstelför'bundets program' Led-
ningen var så sammansatt' att varje grupp

fr'orts. sista .sid.

Detta titta med'temsblad' skrill en' dag

- hoppa,s ui - tili en tidttiltq. Vi behöuer

en tidning
Diir|ör utt t rp1c:kIt'ih eten i ttlliimpmitt11-

?n ger utrymnt: iit partr,presseu, ci rit
enskild,a åsikter !

Diirför att en öuergtirtgslid, sont a'ttgör

lramtid'en, nu, alltlele.s srirskilt gltiller li'
'uet, kri-c1 eller fred!

Diir|ör att 7trtlrtn ntiittskli11h'el'en, krtitr-
?Lorrle, oaktat rösträ,tten, ei kan' ge,Lottt'

f öra medbestiimttnndet'ii,tten oln sa'tll-
hiitlet 'utun ett ot'(lrtl sott't tt'ttt'ycker d'ess

it'iliu !
NLISABETH TAIUIUI.



Bliv medlem ov Vansterforbundet!
Svenskar kvinn<tt s vänstet'föt'bund utsände

för' en tid sedan en vädjan till de svenska kvin-
norna att stödjzl Kvinnornas Detnokrati.-qka

Vär'ldsf örbund, fram hal lande :.tt sa m a r b e.te m e I-

lan de demokratiska krafterna lnorn vat'je lancl

samt de olika nationerna emellan är' nödvän-

digt om vi skola kunn:r vinna frede.n, vilket iit'

den stora vär'ldsuppgiften i dag. En ny tid kan
börja om de demokratlska kvinnornas bt'eda

lager i alla ländet' enas i e.tt aktivt samarbete.
I denna vädjan instämde bl. a.:

UIla Alnt, Ingu Be:skou,, Cäli,e Brunius, Si,grid
Ekendahl, Emr,liu Fogelklou. Sillne Hensclte'n,
Bi,rgtitta uon Hofsten, Kerdcr, Kiellberg, Gerdrt
Linderot, Margyit Lind,strövn, Ebbu Odhner,
Ehse Ottesen-Jensen, Amelie Posse, Marika
Stternsteclt, Herts, Suenson, Carin Hermelin,
Valborg,Su€nsson, Elu'ira Wedberg-Larsson,
Etti, de V.qlder Wr,dhe, Ebba Holgersson.

Svenska kvinnors vänsterför'bund beslöt den
23 maj 1946 att. verka som svensk sektion av
Kvinnornas demokratisk:r. vär'ldsförbttnd och
valde en irr-terimistisk samarbetskommitte bc-
stående av följanrie personer :

För' radikala gluppen: Ad,tt. Ni,ls.sorr, Eli-
sabetlt, Tamtn, Hotrortn,e' Hernr,elirt. Föt' folk-
partigruppen: Ellen Hatlett, Eleqnrtr Lillie-
h,öök, I'nu MölIer. Föt' ft'ia gl'uppen: Ebbu
Odh,ner, Vaui Sch,Iyler-Joir.rasson, Blgne .Hen-
sche'n. Föi' socialCenrokratiska gruppen: El.srr
Suartengren, Birtrtttl.cr" r;otr Hot'ste:n, Götct Ro-
sön. F'ör komrnunistiska gruppen: Gerda Li'n-
derot, Margtt Lindströnt, Valborg Soemssom.

Stöd kvinnornas Demokt'atiska Världsföt'-
bund genom att bli medletn i Svenska kvin-
nors Världsförbund !

Kuinnornas r.Lr.:ntokrati,sku'uiirldslörbwttl
Iru,t' gtci, etl crrtnrtt .sdtt iirt nagot hi,ttillsDarand,e
internati,onellt kuinrtoförbuttcl ta,gi,t tiU sirt
uppgift att sku,1tn cn riirld Iör barrten sotrt
haller mtttet i sociall, kulturellt och ekono-
ttt.iskt u'-rseen(Ie. D(irför uill ui rarrr nted diir.>

BIRGITTA VON HOFSTEN
pzr Svenska kvinnors vänster'-
för'bunds rnöte i Stockhohn den
7 okt. l-946.,'

Dr And,reo, Andröett, s011. ,:f -
tertrcitt Kersti,tt ftpssel11rc]t,\'oril
ord.f . i Suenslcn Kuinrtors Vötts-
terf örbuncl.

Arbeterskor', husmödt'at' och intellek-

tuella --- slut er samm:ln cch bilcla io-

kalavdelningar av Vänstct föt'hunclet pr,r

alla orter! Anmälningat' rch upplysning-

al': fru Margalct:r Da,nneskiolrl, Fut'tt-

sundsgat. 13 ellet' fil. trtag. ft'u M:rtgit

Lindström, Slipgatan 6, Stockholtrt. Lo-

kalavdelningar erlägga till för'bundet en

är{ig avgift ar' 2 kl'. pcl' nrerller-it. Lokiii-

för'ening faststället' .;jälv sin:i'ui:dlerrt-

rrlars totala 11'ssvgifter'. Till förbundet

ansluten lokalföt'euing irv ann.ln t iksoi'-

ganisation erlägget' till fötbuncl,et en at'-

lig avgift av 50 ör'e: per tnedlem föi'

för.sta hundratalet medienllnrli', föt' att,t -

staende medlemmat' 10 öier Det' trle cilcin.

Sv. kvinnot's Vänstet'föt'bunds adicss:

Box 18073. Stockholin 18.

Föt' Stockholmsur:clelttitrtlr'n : Antniil-

ningar och upplysningar l'eci. Car in Het -

rnelin, Kungsklippan I[.
I



Fr. u. Nina Popoua, Soujetuni,onen, uice ord,f., Murue-Clauile Vaillant-Couturier'
Frankrike, generalsekreterare, Dolores lbarcuri, S'panien., uice orilf , Bilden fr(r'n Ktin'
rrornas dem,okyatisku, uärlclsförttwtds enekuti,l)san1.m,a'ntriide i Mosktta'

En ny tid behover
Vårt världsför'bund har nu existerat ett ar'.

Representanter för andra,, äldt'e kvinnoför-
lound har kanske för'anletts att fråga oss:
>>Det finns ju internationella kvinnoorganisa-
tioner som arbetar för kvinnornas intressen
och barnen. Behövdes det verkligen en ny ? >>

Efter ett års erfarenhet kan vi svara ja
på den frågan. I en ny situation, en tid med
nya problem, är nya organ nödvändiga. Det
krig vi nyligen haft, har givit kvinnorna ett
nytt medvetande. Utan tvivel har det arbete
som tidigare utförts av olika organisationer
haft sin betydelse, rnen det var genom sin
insats i kampen för' demokration och den
nationella friheten som kvinnorna i en rad
länder vann full samhällelig likställdhet'

Det finns ännu många som filosoferar över
innebörden av ordet >fascism>>. tr'ör de mil-
joner kvinnor som kämpat mot fascistnen,
som upplevt tukthusen och för'intelselägren,
finns ingen tvekan om vad fascismen inne-
bär, ingen neutralitet och ingen fördrag-
samhet gentemot tlemokratins dödsfiende,

4

I l'nya orga n lsauoner
fascismen. Och medan de flesta kvinno-
organisationer inskränkt sitt arbete till
sociala och ekonomiska frågor men inte
befattat sig med politiska, är' föt' Kvinnor-
nas demokratiska världsförbund medvetan-
det om de sociala och ekonomiska frågornas
intima samhörighet. med de politiska för'
hållandena grundläggande.

Vi vill utveckla den internationeila soli-
dariteten till dernckratins försvar. Vi utt-
derstöder Spani,ens och Greklands kvinnot'
i deras kamp mot fascismen, vi försvarar
negrerna och kolonialländernas kvinnot"

IJnder vår praktiska verksamhet har vi
sett vårt förbunds styrka och dess svag:a
punkter. Vi skal'l öka dess styrka och eli-
minera svagheten. Det gångna året ger oss

rätt att hälsa det nya med den största opti-
mism och tillförsikt.

EUGrtNIE COTTON
orilt. i' Kuinnorncts demokruti'skrL

rttirlclsf örbuntl.



En halv miljon amerikanska kvinnor
i vårt världsförbund

I slutet av år 1945 bildades i New-York
en tillfällig kommitte av demokratiska
kvinnor med uppgift att samarbeta med
det nybildade vär]dsförbundet. Kommitt6n
organiserade 8 mars ett möte där mer än
7,200 representanter för fackföreningar,
intellektuella och ideella sammanslutningar'
av kvinnor deltog. Detta möte lade grun-
den till den nya massorganisation av vita
och färgade amerikanska kvinnor
Congress of American Wo men
.- som anslutit sig till Kvinnornas Demo-
kratiska Världsförbunds program. Bland
dess ledare är mrs Gene Weltfish, profes-
sor vid Columbias universitet, och mrs
Vivian Mason, som representerar neger-
kvinnornas stora organisation. Bland de
anslutna förbunden finns grupper av
fackföreningskvinnor ur A.F.L. och C.I.O.
samt fria yrkesorganisationer. En grupp
utgöres exempelvis av kvinnliga piloter ur
det amerikanska flyget.

För närvarande räknar Congress of
American Women mer än en halv miljon
medlemmar. I olika städer som Detroit.

öuerst till höger Eu,geni,e: Cotton, fgsiker, ordf .

q'u 'uiirlclsförbundets r'äcl,' Vi'r,inm. Moson, trSA,

Philadelphia, Washington, Bostotr, Chicago
och Los Angeles har sektioner bildats.

Organisationen vill stimulera de ameri-
kanska kvinnorna till aktivare deltagande
i det politiska livet -- ett av dess slagord
är >48 kvinnor till kongressen 48>, d. v. s.
minst en kvinnlig deputerad från varje
stat i USA vid valen 1948. Nu finns ingen
kvinna i senaten och endast tio i represen-
tanthuset.

i K. D. V. Nedan fr. r'. tt'e nrccllenlfttQl^
Gene Welttish, USA. Lr:r Ppi Kinu.



Fo'' rasernös

lil. u
I en demokratrsk viir ld kan inte den ena

lasens förtryck av den andra existera. Kvin-
nornas demokrati'ska vär'ldsför'bunds kamp
för demokr:rtin inne sluter^ däi'föi' som en

våsentlig uppgift atbetet att motverka lashat
och rasförföliclser.

Den tyska fascismens lasför'följelser kt'äv-
de undel det senaste krlget nio miljonet'
judai's liv, men rasför'följelserna i världen
slutade inte mecl Hitlers fall. De koloniala
folken betraktas ännu som lägre staende.
Men även i kulturstater florerar t'ashatet. I
Amerlka behandlas negl'elna som parias. De
berövas i plaktiken r'östrätt i fleia statei',
de är utstötta ur den nationella getnenska-
pcn: de hänvisas tl11 andt'a lestaulanget',
and:a tågl<upier och väntsala.r', andra skolor
än de vita. DEras möjligheter till utbildning
är b:gränsade, och de är' praktiskt taget
rättsiösa.

Under kriget gjorde ncgrelna en stor in-
sats i sitt lands försvar. Ändå har de efter
krigets slut utsatts för' växande förföljclser'.
Flera tictal ncgler hat' lynchats i USA det
senaste år'e-t, blancl detn många kvinnor'.
Inga rättsliga atgär'der h:u' föt'etagits ttrot
förövarna av dessa mcrd.

Den amerikanska sekttonen av vät'ldsföt'-
bundet, Ccngt'ess of American Women' väd-
jade efter den obestraffade lynchnrngen a\r

fyra negrer i Georgia trll FN:s generalsek-
reterare Tryggve Liet otn FN:s stöd at kravet
om de demokrntisk:t pi'incipernas tillämp-
ning gentemot Amerikas 13 miljonel' negrel'.
De amerikanska kvinuorna samarbetar i
denna fläga. rned bl. a. National Congress af
Negroes.

Vid Kvinnot'n:rs cietnokt'a.tlska vär'ldsföi'-
bunds exekutivsammantt äcie i Moskva antogs
följande rc-solution i denna fraga:

Kvinnornas cletnokratiska. vä.r'ldsför'bunds
exekutivkommitte beslutal stöd.'ia den väd-
jan som av N,rtionrrl Cotrqrr:ss of Nellroes i
USA, en organisation sonl lepresenterar'
hundratusentals demokl'atiska negrer', r'ik-
tats till kommissionen för' dc mänskliga rät-
tigheterna inom FN:s sociala. och ekonomiska
råd och som kräver att kommissionen gö1'

allt som står i dess urakt för' zrtt uppna till-
lämpning genter-ttot negrei'nlr. av de r'ättig-
heter som ptnklatrel':rts i För'enade nationer'-
nas stadga,

cU

GREKISK FRIHETSKAMP

Bn representant för Greklands mot-
ståndsrörelse, madame Foula Porphy-
rogenis, maka till arbetsmitlistertl i

den första fria grekiska regeringen,
kommer att tala vid ett av Vänster-
förbundet anordnat offentligt möte i
Medborgarhuset den 24 ian' kl. 20.

Inträde 50 öre.

Strax före årsskiftet sändl EAlz[:s dert

grekiska motståndsrör'elsen centralil
kvinnoråd följanc1e telegranr tlll vär'ldsför'-
bundets sekreteyiat:

>>Den grekiska rnotstandsr'ör'elsens kvinnot'
vill att världen skall fa vetskap om de nya
bcstialitcter som begätts i den makecioniska
byn Kirovlissa' Monarkistiska bancl, anföt'-
da av nazistiska samarbetsmän. möt'Cade 40

människor i byn och satte eld pa den' Detta
dåd av den nya fascismen stal i glymhet inttr
tillbaka för förintelsen av den tjeckiska byn
Lldice. Massakrerna fortsätter och mördar'-
na gar till största delen ft'ia,>

>k

Tvä dt' efter befrielsert kämpa t' citrt gl'tr-

kiska folket ännu för' sin frihert' Öat'na 1

den grekiska. arkipelagen är' övelfyllclzr trted

clepot'tet'ade, och koncentt'at.jrrnsläglen hat

fyllts igen *- med demokt'ater'. De clepot'-

terades antal uppgal till 14 400, :LV vilkl
tu.sentals år kvinnor och bat n. Den gl'e-
kiska motstänclsrör'elsens kvinnor har i denn:t

situation sänt följancle väcljan till Englancls;

kvinnor':
;Tyskat'nas föl'r'a hjälpare mör'clat' tletl

brittiska vapen. Republikanel'na flyr upp i

bergen och organiserar n-rotständet' Det
grekiska folkets frihetskär'trek l<a'n inte
kuvas. Därför' begär' folkets fiender mel
brittiska vapen, brittisk intervention.

Kvinnor i Storbritannien! Bista oss i vel
tragiska kamp! Hindra' den nya intet've n-

tion som er regering för'bereder'. Man sägei

er alt era söner kommet hit för' :ltt uppråii:'-
hålla ordningen. Det iir irrte sant' Innan
engelsmännen korn hit l'ådde lugn lch :;t'd-

ning i det befriade Grekland' Dc lriittiski'
trupperna undelstöcler fascistnen och inbtji -

deskriget. För' Cen k:lmpe-n kr'ärre:r' l.tlan

era unga ^söner'.
I{räv att de engeisk:r soldat.et'n:r dras till-

baka- hät'ifr'ärr. Detta äi' r'ättvisa och föt'-
nuft, Vär'ldsfreden .star pa spel i Glekiancl'''

I
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be rätt igu n de



Delseger i

DFI DtrI,IOKRATISKA klafterna i vär lden
har vunnit en delsc.gel i och tled att FN le-
kommenclerat sina medletnsstater att herr-ikalla
sina sänclebud i Spanien. Detta. är' ett steg i

rätt r'iktnlng även oi-n clet är' otiihäckligt. Föt'
att paskynda Flancodiktatulens fall är' ä,ven

ekononriska sanktionel nödvändiga.

C)t's:lken till :itt FN tagit detta steg iir
frarnför' allt den rnäktiga opinion föt' franco-
legirnens avskaffanrle som gjort sig gällande
i helu. vär'lden.

Härvidla;; hal Kvinnolnas deurokratiska
vär'ldsförbund gicrt en betydande insats. Sär'-
skilt tog opinionst'öt'elsen fart efter dödsdo-
mar'na mot de tlc antifascistiska spanska
kvinnot'na Met'cerles Gotrtez Otero, Isabel Sanz
'l'oledano och Mtrt ia Tet'esa lloral. En appell
utgick frän vär'lclsför'bundet, vilken vann
starkt gensval' och stötl iiven fran icke an-
slutna olganisaticnel'. I trettiosju ländet' i
irlla världsdelar genornfördes världsföi'bun-
clets kaupanj, och tien bidlog utan tvivel
starkt till att de tre dödsclomat'na föt'vandla-
des till f äng;elsestlaff .

I VART LAND har Svcnska kvinnols väns-
terför'bund undet' sin korta existens soln svensk
sektion av vätlclsförbundet valit en av de ak-
tivaste olganisationelna när' clet gällt att
skapa oplnion för' hiytandet av Sveliges di-
plomatiska och ekonontiska för'bindelsel' med
Flancospanien.

I protestt'öi'elsen tn.;t tie ovannämnda döds-
tlomarna deltog' pa vänsterför'bundets initiativ
bl. a. Socialdernoklatisk:r. kvinnoförbundet oclt
Fled och fii'ihet, r iksdagens och Stockholms
stadsfullmäktiges dcjnokratiska. kvinnor. Vicl
förbunciets höstmöte vilket rnottog en tele-
grafisk hälsning flan Spaniens antifascistiska
kvinnol g'enoln I)oiot'es Ibalruri beslöts en
ny hänvändclse till leg'et'ingen med protest
nrot bl. a.. handelsilr:talets föi'längande. I sant-
ltand rned Sr,ei'igcs upptilg-ande i FN undet'-
str'ök för'bundet ännu en gang hcs t eget'ingc'n
sin f ör'l'äntan onr en l-relhjär tad insats från
svensk sida för' dct sptinska folkets sak. Denna
rrktion giordes gettrctrstr"trtt tlred Sociaidemo-
klutiska kr;inntlfötltuntlt't. och Fled och Ft'i-
het gjolde .s:rntticligt sotn ctt pt'rtktiskt ut-
tryck för' sitt förburtds resolution pa Luxetrt-
bulgkongressen onr kiltnp mot F t'ancofascis-
lnerl cn liknir"rtde hätrviitrdclse till rege-
ringelr.

KDV och FN

Kvinnornas demokratiska världsförbund
beslöt på Pariskonlt'ressen att med alla
medel stödja Förenta nationertla och upp-
drog åt verkställande utskottet att verka
för

1) rätt för en representant för KDV att
delta med rösträtt i FN:s ekonomiska och
sociala råd,

2) rätt för KDV att delta med en kon-
sultativ röst i Fi{:s g'eneralförsamling,

3) bildande av en krrinnokommission in-
om FN-organisationen-s råm.

KDV:s verkställaride utskott hänvände
sig i detta syfte till FN:s .sekretariat.

Vad den föi'sta fragarr beträff"ar avslogs
KDV:s beg'äran. Vid frågans behandling i
vederbörande l'FJ-organ stöddes kravet en-
dast av Sovjeturrionen och Polen och nå-
gon stat till. Detta var desto anmärknings-
värdare sorn >Internationella handelskam-
maren>) vid samlira tidpunkt uptrrtogs i rå-
det för ekonomiska och sociala frågor med
konsultativ rösträtt - till dentra organi-
sation hörde bland aunat Francospanien.
Frågan kommer åter pa dagordningen i
februari.

Beträffande FN:s g'eneralförsamling er-
håller KDV r'ätt att tills vidare läta sig
representeras med en observatör. Förbun-
det utsåg till denna post maclame M a r i a
Rabat6, vice ordf. i lrranska kvinnors
förbund.

En kvinnokommissiotr organiserades sonn

som bekant inom FN, som en underkom-
mission till rådet för sociala och ekono-
miska frågor. Det kan i sammanhanget
nämnas att mrs Itoosevelt rätt energiskt
gick emot bildandet ilv eu speciell kvinno-
kommission. KDV framholl emellertid att
utom kvinnliga representanter i olika kom-
missioner krävs eI1 speciejl kvinnokommis-
sion med häusyn till de särskilda kvinno-
frågor som ännu existerar. Denna KDV:s
kvinnoförbund sanli ev g'eneralsekretera-
ren 'Iryggrre Lie. Komtliissionen kom allt-
så till ständ och fick därtill en mycket
självständig siällning.

Sp.nienfrågan



FöRBUNDET VÄXER . .

Koreu: Bland nyanmälningarna den s'enas-

te tiden mär'ks Nord-Koreas demokratiska
Irvinnoförbund rned 648,00O medlemrnar. Vid
valen i novetnber uppställdes i Nord-Korea
433 kvinnliga handidatet"

Viet-Nctrtt.' Viet-Nams stot'a kvinnoförbund
lrar anslutit sig. Den 2 septelnber 1945 prokia-
meracle clen nya republiken Viet-Nam (Indo-
kina) en lag om kvinnornas fullständiga lik-
stäIldhet med mannen i socialt, politiskt och

ekonomiskt a.vseende.
Brnstlten: >Kvinnokon-rtnitt6n för demokra-

ti,> har anslutit sig. Den gjorde en stor insats
för att befria tl'å ledande fackföreningskvin-
nor', Odila Scl-unidt. och Cristolana Xaver' soll-I

alresterats för sin karnp för löneförbättringar
iit arbetet'skorna.

. . OCH KÄMPAR

Schueiz: Den schweiziska avdelningens re-
presentant, tnadame Muret, angreps häftigt
arr den reaktionära pressen vid hemkomsten
från exekutivsamrnantråidet i Moskva för att
ha avslöjat vissa fascistiska element som tagit
sin tillflykt till Schweiz, Hon underkastades
för'hör och lrotades med i'ättsliga åtgärder
fr'ån cie feclelala myndigheternas sida.

Eaypten.' Den egyptiska regeringen lrar
upplöst tl'å demokratiska kvinnoförbund
>>Stuclentske- och lärarinneföreningem> och
>>Arbeterskornas förbund> och arresterat
många av deras tnediemmat'.

Kina: De kinesiska myndigheterna har upp-
repade gånger vägrat ge visa till de kinesis-
ka kvinnor vilka som medlernmar i förbundets
styrelse velat t'esa och clelta i exekutivsam-
manträdena.

LrSÄ: Världsför'bundet*s ordf. madatne Cot.-

ton, vägrades av de amerikanska myndighe-
terna inresevisum till USA dit hon inbjudits
att delta i en atnerikansk kvinnokonferens'

Australien: De ryska kvinnliga delegatet'
som inbjudits till kvinnokonferensen i Sidney
i Australien hindrades av de engelska lci
australiska myndighetet.na, att fortsätta sin
resa från London.

Förbundet har
heter protesterat
rnot demokratin
gästvänskap.

Iros vedet'bör'ande mYndig-
rnot alla dessa övergrePP
ocl-r vanlig internationell

SVENSKA KVINNOII,S. . .

Forts frå,n siil'. l.

våf representerad och politiska besiut fötut-
satte enighet.

Förbundets verksamhet fortsatte eftet'
d.essa linjer under 30-talet. Men krige .

tryck försvårade och förhindrade verksam-
heten. End,ast den radikala gruppen (Sve-
riges Radikala Kvinnoförbund) utövade nå-
gon verksamhet.

Då budet från Pat'is hösten 1945 nådde
Sverige: Samling av alla demokratiska
kvinnokrafter! reagerade denna radikala fa-
lang av Vänsterförbundet som en gammal
stridshäst vid. en känd signal, anslöt sig till
Kvinnornas Demokratiska ,Världs(örbuntl
och sände en delegat till vår'ldskonfet'ensen
i Paris november 1945, doktor Andrea An-
dreen, som sedan outtröttligt sökt sprida
kunskap i vårt land om världsför'bundet.

Vänsterförbundets hela samarbetskom-
rlitt6, med dåvarande ordförande fröken
Kerstin Hesselgren i spetsen, vanns för iden
att återuppliva Vänsterförbundet såsom en
svensk sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund. I(ommunistiska kvinnot', sollr
även varit representerade i Paris, ingingc
sedan som en särskild' grupp i Svenskit
Kvinnors Vänsterförbund, vilket sålunda
förstärkt och förnyat, bereder sig att taga
upp sin gamla kamp mot våld' och väld, föt'
kvinnans rätt och möjlighet att göra sitt
inflytande gällande till skapande av en val'-
aktig fred.

blått och vitt -- ät'
vårt förbund, Märket
och kan rekviret"as I

box 18073. Stockholm

Köp och sprid
brevmärket!

Svenska kvinnot'.s
Vänsterförbund har'
utgivit ett brevmär-
ke som det dr våt'
förhoppning att med-
Iemmarna ska köpa
och sprida i tu-
sental! Det vackra
märket -- med världs-
förbundets emblem i

en god propaganda för
kostat: 10 öt'e per stYck
kartor om 25 st. från
18.
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