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Marshallplanen

Det var således den s. k. >Marshallpla-
nen>>. som kom i stället för ett fredsslut. Så

litet har världen påtagligen lärt av nazis-

men, att den inte fruktar åtgärder, som

skulle kunna framkalla ett nytt krig Det
låter visserligen bra, att hjälpa de nödli-
dande länderna i Europa genom dollarlån,
men det blir mindre ädelmodigt, då man
hör, att dessa lån inte bara ska betalas i dol-

lars, utan även i lydnad mot USA och bil-
dandet av ett västeuropeiskt försvarsblock
under amerikansk överhöghet. Ett för-
svarsförbund. förutsätter ett anfall. Vari-
från ? Det är inte svårt att förstå, vad som

menas, då man hör både d"en amerikanska
och den västeuropeiska pressens ständiga
angrepp mot Sovjet, bundsförvanten, sorrl

likväl avgjorde besegrandet av Hitler-
Tyskland. Med vad rätt tillåter man sig

något så oförsynt oeh dumdristigt ! Det är
vinningslystnaden, som övergår allt för-
stånd. USA vill genom sin kapitalstyrka
lägga und.er sig det fattiga Västeuropa. För
den skull vill man skilja öst från väst och

tvekar inte att riskera ett tredje världs-
krig. Ett ekonomiskt anfallskrig är även

det ett anfallskrig och det är inte något
nytt. Sverige, som slapp undan förra gång-

en, har lyckats fördärva sina affärer, så att
vi räknas med bland Marshalländerna och

står inför ett avgörande. Oeh nog förtjänar
vi våra sporrar genom en ovärdig press-

kampanj.
Vad förestår nu ? Är det dollarns en-

välde ? USA ser ut att öka sina fordringar
och minska belöningen. Mot Marshallpla-
nen finns naturligtvis också en opposition
i alla länder, även i USA. Frågan är, om

den är nog stark att förhindra Marshall-
kriget. Kan den gamla världen i tid förnyas
och utveckla sig i fredlig riktning ? Möjligl
åt naturligtvis, att d"en privatekonomiska
makten kan segra under ännu ett skede.

Reaktionen förefaller mäktig. Visserligen!
Förr eller senare blir det ändå den, som

lider nederlaget.

EI,ISABETH TAMM.



Glimtan utifrån

I(E}V DISKIIT'ERAS I DANMATiK.

Den 24 januari fick undc'rtecl<nad, i sam-
band mcd cn förcdragrirosa liil Dansk Kvin-
desamfund, tillfä1le att ini'ör' c'n clcl intrcs-
serade kvinnor tillhörande Köpt-nhamnskret-
sen av den dans;l<a motsvarisheten till Frcd
or:h Frihet berätta litel om KDV och Vänster-
lörbLrndct. trfter ir.ricdningern 1'öljde diskus-
sion i vilken bland andra f ruarna Möllor.
IIarmann, I{ejlescn och fr'öl<cn Manicus 1'tt-
radc sig. Mcningarna om fc)r'llundel och de'ss

'v'erksamhct var dcladc, n:rgra r,'ur intresse-
radc av cn dansl< anslutnins nrcdan andra
s1älldc'sig mcra tvel<samma. I varje- fall
kan såigas all debal l en vAr saklig och in-
trcsscrzrd. Dct intresse sorl llora av de när-
varande lade i dagcn kommcr I'örmodligen
att avsätta sig i en dansk scktion av världs-
förbundet. Omöjligt rir r,åil intc att de' som
visadc de-t störstzr" intrc.sscl 1'r)r' fräean
fruarna Agnele Olscn, Brita 'fc'isen och Vai-
borg Palmgren kommcr atl vara med
Lrlzrnd stillarna av dt'n dilnska sc'l<lionen.

B. t'. H.

I NOIiGII har nu en se'klion bildats av
KDV. Rland undertecknarna av det upprop
om anslutning som den konstitucrande kom-
mitten utsänt, märks professor trllen Glc-
ditsch, Henny Ording, Liv Schjödt, Siri Sverd-
rup Lunden, Henriettc' Rie Lorentzen, llva
Kolstad, Ingerid Borchgrevink.

Den norska sektiouen har ordnat ett stoi't
möte i Oslo inför intcrnationella kvinnoclagcn
den 8 rnars. Föredraqsl-rällare var rel<tot'
Honorine Hcrmelin, som taladc ont D t' t

stora samarbeti'1.

PRENUMERERA PÖ

"Vl KV I[r ]U IJH"
En kronc Ior 6 rrr cirliqen. lrrsond prerr.-

crvgrfter, till postgrro 51323, Stockholrn 'lB.

Inbetalnrngskori med{öljer

I PAIiIS organise.rar Kl)V cn stor intcrna-
tionell utslällning i var'. Dcn skall bcl.r'sa
kvinnornas ståillning i olika 1änder, dcras
kamp för likaberätligandc och insalst'r' 1'ör'

frcdcn och den nationella lriherlen saml dc-
I'as skapande verksanrhcl i samhällc1s lirr.
Rcly'sande material och lotodokuntcnlc'r'ing
insamlas nu frirn dc olika nationella scklio-
norna. I den franska hcderskommil tön I'r)r'

utsl ällningen märks framsteiende rcpr('scn-
tanter fcir kultur och vetenskan.

Ett möte iNorrköping
utll'st zr-r,' Norrköpingsavdelningcns ar.' Svt'n-
ska Kvinnors Vänstcrförbuncl inlerimsllrci-
sc, ägde rum i Sladshusel de'n 23 I'clrrutrri.

Mötet hadc samlat manga dcllagarr', hiirlc
män och kvinnor', och salen r;err' lrrllsrrtl, rl:r

rektor Flonorinc F{erme-lin-Grönltc.ch, irf l o-
nens huvudtalare, llörjade sitt r,älinlorntcf it-
de, liinga och sakliga löredr:rg: >F-rcd oc:ir

dcmokrati>. Under f öredragets gulng lrlcv
l5'ssnarna be'vandradc i r'äst.europcisk hislo-
ria. lv{an förstod kanske för förs1a g:rng-
en att den frihcl f ranska rcvolutionc.n ltil-
nade väg för var c n b a r 1 I'ttrandcl'r'i-
het, risiktsfrihct. Den s. k. c'konomiska libc-
ralismcn leddc däremot lill ekonomiskt br'-
roende för stora dclar ar.' mängden, follict,
cicmos. I Västcuropa upp['attas ircgrcppol lli-
het fortfarandc i huvudsak som >>1'ttr;rndt'-
ocl'r äsiktsfrihct>. I östeuropa, dit fr:rnsl<tr
re.l'olul.ionen intc.' hade kraft. att punrpa sintt
idecr', har de historiska för'utsrittningarnrr
r,'ari1 andra och iristolic'n lctt till at1 begrcll-
pr:t frihcl främst inncbtir >rckonomiskl olrr'-
roendc- av enskild pcrson för dcn stora nriing-
dcn>>. Man 1örstod, zrtl bitda halvorna ilv
Iiuropa gör anspräk pä att var för sig rc-
presentera den verkliga dcmokratien.

Ef t er föredraget följdc en stunds dislitrs-
sion, varefter nran valdc st5're.lse. 'fiil orclf.
utsågs Ge'rtrud Johansson, till kassör Vclir
Scrrander, till styrelsemedlemmar utan i'trnl<-
tion Kerstin Johansson, Svera Johansson, 'forir
Pettersson och Margit Hzrkansson. Supplcun-
ter blev Ragna Kellgren och Maja Gadelius-
Guillct, revisorer Alice Hcnriltsson ocrh Listt
Andersson. Som ett rcsullal av mötet l<an

meddeias, a1t ctt 20-tal n1'a medlcmmar ltttt'
annrält sig.



Famifleliv och hemarbete
De n berstaende vinsten av utr.edning.elr

tir en)igt virr mening dess samling. av mate_
rial och fakta. Den har givit en värdefull
kartläggning a\r våra nuvarande förhal_
landen i fråga om hemarbete och konsum_
tion och ai,' kvinnornas uppgifter i dessa_
sammanirang. Man är också tacksarn för
den upirmärksamhet som ägnats åt gemen_
san'rhetsanordningar för hemmen och för
dct yrkande om utredning i hithörande
fråg'or som framställes i betänkandet.

Vissa br:ister i utr.edningen måste emel_
lertid enligt vår mening konstateras. De
saktr<unniga har inte vågat gå på djupet, de
har tvekat jnför nödvändiga avgöranden
och accepterat l<vinnornas konflikiläge
inellan hem och yrke. I sin helhet verkar
betänkandet beklämmande, därför att det
så klart visar styrkan i clct tryck, som
hindrar en nrerklig kvinnornas frigörelse.
De sakkunniga har böjt sig för detta tryck,
\/i saknar vrdgande perspektir,.

Utredningen har mccl ail rätt konstate-
rat att de unga kvinnorna rrid valet av yrke
är inriktade pä att event.uellt lämna detta
yrke efter nägra år och därför ägnar föga
intresse åt valet av begynnelseyrke. De är
obenägna för en grundlig yrkesutbildning
och lägger föga vikt vicl att d-en första an-
ställningen skall ge möjlighet till utbitd_
ning eller avancemang. De blir till stor del
sysselsatta i okvalificerat arbete och accep_
terar ett ensidigt yrkesvai. Allt cletta pres_
sar ner kvinnolönerna.

Det förhållandet att kvinnorna i sina
framtidsplaner inr5'mrner tanken pa äkten-
skap och moderskap ur:pfattas som en reell
olikhet mellan kvinnor och män -,- utrecl-
ningen tar inte hänsyn till mannens behov
av äkten."kap och faderskap. Den altser
visserligen att det vore önskvärt att öka
de unga flickornas ambition och känsla av
egenvärde mcn har inga botemeclel att fö-
reslå. T'r'iirtorn heter det, att det syneij
fög:r troligt a.tt inorn rjverskådlig. tid någr^a
mera avgörande förändringar i dessa för_

hållancien skulle inträffa. - NIan kapitule-
rar inför det bestående.

IJtredn,ngen påvisar också hur de unga
mödrarnas starka isoler,ng i hemmet under
en lång per:od av deras liv medför att de
stannar av i sin pcrsonliga utveckling och
a.tt deras möjlighet er atL bli goda uppfost-
rare oeh uppbyggare av hemmets allmänna.
miljö därigenorn försämras.

Stockholmsavdelninsen FV Srrensl<a
I{r,innors Vänstcrförbund har vid ct1
lalril<t besökt rnötc disl<uterat betrin-
kandct om F er m i I j e I i v o cl-r
h c rn a- r b er t e. R1'råchcfen I n g-
rid Osrra 1 d, somvarit cn av dt,
:;:rkkunniga, gav först en övcrsikl av
utredningcns förslag. Den livliga dis;-
kussionen som töljde resultcradc i :i11

rnötc't tillsattc en kommittö l>lslii-
cndc a.'", dr Andrea. Andreen, fru Gcr.cla
[,indc.ro1, lrtr Siri Dcrker.t och dr A-da
Nilsson rncd uppdrag att sammar-r-
f ;r1ta och närmarc utarlteter de' s),r)-
punkter, som kommit fram i disl<us-
sionen. Kommitt6ns sammanfatlninq
:ii erees ltär.

Slutligen framhålles att husmödrarna i
stor utsträckning; känner sig beroende och
uppfattar s;itt arbete som undervärderaL,
sarnt att detta. medför en ganska allmiint
utbredd olustkänsla och vantrevnad. Vi
instämmer i uppfattningen att denna olu.st-
känsla har sin rot i kvinnornas ekonomiska.
beroende. NIen utredningen har ingla andra
botemedei att föreslä än upplysning t. ex.
om hustruns lagliga rätt till erforderliga
penning'mcdel för familjens underhåil, vi-
clare uppfostran och påverkan av den all-
nränna opinionen sä att familjemedlem-
marna liir sig hushålla i öppen samverkan,
barnbidrag'- )en tillräckligt hög summa>

- och slutligen återgång till yrkesarbete



utanför hemmet, när de barnavårdande
uppgifterna tar slut.

Vi anser följande synpunkter på den fö-
religgande frågan väsentliga och mest vär-
da att ta vara På.

Yrkesurigteclntng för ullu flt'ckor. En
uitls:ttnt yrkesutigledntng, sonr sr? l&ngt
ske kan tur ltiitts'11n till anlag och t'tt'-

tressen /t,os allct ungt,, oberoende (LU

h:ön oclt klclss.

Vi önskar för våra barn en fördomsfri
och människovärdig samhällsutveckling och

en fredlig samlevnad mellan folken. Vi
tror att detta grundläggande önskemål kan
förverkligas endast om kvinnor i samma
utsträckning som män har samhällsinfly-
tande och samhällsansvar. Detta förut-
sätter enligt vår mening ekonomiskt obe'

roende för den stora massan av kvinnor'
Den nuvarande motsättningen rnellan yrke
nu och hem sed.an är en olycka för de unga
kvinnorna och därmed för samhället' I
sjäIva verket har kvinnosläktet samma
Iängtan som mannen - 

att växa till fri-
stående individer. Detta är själva kärnan
i samlivet mellan människorna, punkt ett i

förhållandet till mannen' vid uppfostran'
det av barnen eller i yrket, ute och hemma'

Den unga flickan behöver framför allt
att denna längtan stimuleras. Under skol-
tiden skall man göra klart för flickorna att
man måste ha ett yrke, alldeles oberoende
av om man gifter sig och får barn. Skolan

bör sluta med yrkesskola och alla dess gre-
nar skall stå öppna för både flickor och

pojkar. Naturligtvis skall d'et även finnas
yrkesutbildning i hemvård.

Yrkesskicklighet, yrkesstolthet och eko-

nomisk självständighet är vägen för kvin-
nan, inte bara till lika lön utan även till
samhällsinflytande och tiII en framtid som

människa.

Gem,ensamh,et sanor rlning ar f ör f am,r'Lj er
vned barn i sådo,n utstrticknt'ng att
kuinnor utan skctda f ör bu'nen eller för
sig sicituu kun utilirr' yt'kesarbete utom'

hemmet.

Vi föreslår att man ordnar en grupp av
gemensamhetsanordningar för ett stads-
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område av lämplig storlek, för tätorter och

i något förenklad form för byar och sta-
tionssamhällen. Vi är medvetna om att en

stor del av våra jordbrukarhem inte kan
få glädje av dessa anordningar och att
många kvinnor i jordbrukarhem har en

enorm arbetsbörda, som man på andra sätt
måste lätta. Men kvinnorna i dessa hem
har dock ofta både ekonomisk självstän-
dighet och skaparglädje, de har kanske för
mycket arbete men de har dock produktivt
arbete i motsats till de små hemmens kvin-
nor.

Gemensamhetsanordningarna måste bli
mer eller mindre fullständiga beroende på
lokala förhållanden. Vi vill särskilt framhål-
la betydelsen av f o lkre s t aura n g er.
Hemarbetet kan effektivt minskas genom

att familjens alla medlemmar intar dagens

huvudmåttid utom hemmet. Vi är redan på

väg mot ett sådant system: män och utom
hemmet arbetande kvinnor äter i stor ut-
sträckning måltiden mitt på dagen i när-
heten av sin arbetsplats, vi har skolmålti-
den, och barnen i daghemmen får sitt mid'-

dagsmål där. Om dessa redan befintliga
anordningar kompletteras med restaurang-
€r, avsed.da för vissa befolkningsområden
men naturligtvis öppna för alla, så kan
hemmen inskränka sig till matlagning och

disk för en enkel morgon- och kvällsmål-
tid. Dessa restauranger borde skötas nä-
ringshygieniskt riktigt och med mycket mer
fantasi än nu i regel är fallet; de borde

också tillhandahålla en >dagens rätt> (ev'

soppor) till avhämtning för kvällsmålet'

En oumbärlig gemensamhetsanordning
år daghemmet f ör småbarn
.med lekskola för de något större' Vi
önskar oss i anslutning till varje d'aghem

ett par isoleringsrum för lindrigt sjuka
barn.

Det har talats mycket om infektionsris-
ken för daghemsbarnen. Att döma av er-
farenheterna från England år dessa far-
hågor överdrivna. Und'er kriget ökade dag-

hemmen i England från 34 till 1.449 med

68.574 platser. Dr Dorothy Taylor, an-

ställd i socialdepartementet, säger att
krigsårens erfarenheter ger vid handen att
riskerna är obetydligt större än i hemmen,

I
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förutsatt att man har bra lokaler, tillräck-
lig och kunnig personal, och isolerings-
möjlighet för infektionsmisstänkta barn.
(Anförande vid Kvinnliga läkares rådsmöte
i London sept. 1946.)

Vi föreställer oss att rätt många av kvin-
norna i det område för vilket gemensam-
hetsanordningarna är avsedda kommer att
ha sitt arbete i samband med någon av
dessa. Bortsett från det ekonomiska obe-
roende som förvärvand.et av en självstän-
dig inkomst medför för kvinnorna, tycker
faktiskt redan nu många kvinnor att det
är mer spännande att arbeta i ett större
sammanhang, bland kamrater, för det ge-
mensamma bästa än att gå i ett litet hem
hela dagen med ett eller två små barn.
Därtill kommer tillfredsställelsen av större
yrkesskicklighet genom specialisering och
nöjet att arbeta med mer förstklassig ut-
rustning än det lilla hemmet kan ha. I
detta sammanhang vill vi tillägga, att vi
självfallet räknar med att en kvinna skall
kunna avbryta sitt arbete utom hemmet
under kortare eller längre tid under ha-
vandeskap och då hon har ett spätt barn.

Möjlighet txll kortare urbetstid, för

!örrildrur

Vi menar att det visserligen är riktigt
att arbetslivet bör ta hänsyn tilt att kvin-
nornas livsrytm såsom yrkesarbetande på-
verkas av d.eras moderskap, ta hänsyn till
kvinnornas behov av i vissa fall lång le-
dighet i samband med havandeskap och
amning. Men vi menar också att talet om
kvinnornas livsrytm inte rymmer hela san-
ningen. Det önskvärda är i själva verket
att arbetslivettarhänsyntill f ö rä 1d-
rarn a s I ivs rytm. Det speciella
hänsynstagande som kvinnorna behöver
gäller relativt korta perioder. Till föräld-
rarnas livsrytm däremot borde man ta hän-
syn under många år, så länge de har ansva-
ret för små eller halvstora barns vård,
fostran och utveckling. Föräldrar bör kun-
na få minSt en timme kortare arbetstid per
dag. Detta önskemål torde bli samhälls-
ekonomiskt genomförbart om flera gifta
kvinnor deltar i produktionen.

Kttn'ser t, lt,entuttt'd oclt but'nau(trtl siir-

skilt ausedda lör dem som stå,r t, be-

grepp att bilda famtlj

Vi instämmer i de försiag utredningen i
detta och andra sammanhang lagt fram om
kurser i hemvård och barnavård särskilt
avsedda för dem som står i begrepp att
bilda familj och vilka kan bygga vidare på
de grundläggande kunskaper, som alla ung-
domar, pojkar och flickor, bör ha fått i
skolan.

Vi anser i motsats till utredningen att
det icke är önskvärt att framtidens hem
ska förbli centra för konsumtion och ar-
bete i samma utsträckning som hittills.
Men vi är fullt eniga med utredningen i
vad det gäller familjen såsom centrum för
samlivet mellan människorna. Vi tror obe-
tingat på hemmets betydelse såsom en fast
punkt för människorna, som den plats där
man vilar ut och fattar mod, finner förstå-
else och avspänning, delar sorg och glädje.

Vi anser därför liksom utredningen att det
är viktigt att ge makar och föräldrar kun-
skaper och råd så att samlivet i hemmet
blir vad det kan och bör vara. Vi tror näm-
ligen att samlivet i hemmet är en viktig
skola för det samarbete mellan människor
och länder, som i vår tid är nödvändigare
än någonsin.

Det diskuterade förslaget heter
FAMILJELIV OCH HEMARBET E.

Betrinkande uugtuet au Utredningen
f ör ltem- och, f amiljef rå,gor. Statens
of fentliga utredni,ngar 19117: 116. Kun
besttill,as genom, bokhandeln. Pris 5:-.

Marshallplanen

diskuterades vid ett talrikt besökt samman-
träde i Stockholmsavdelningen av SKV den
26 februari. fnledare var fil. lic. B i r g e r
B e c k m a n, som gav en orientering i
planens innebörd. Livliga meningsbrytningar
förekom i diskussionen, som ytterligare be-
lyste frågan.



Tillbaka till
den i

AV ALF]XANDFJIT KENDRICK

Ryktena och de panikarl adc uppgif l crna
i radioutsändningen >>Amc'rikas röst>> var fc'l-
aktiga. Det är ingenting pa lol< med Sor'-
jets ekonomiska system.

Att vid en tidpunkt som denna i liut'opas
historia proklamera fullst:indigt upphörande
av ransoncringen livsmedcl, kliicicr, sl<or

- - och att samtidigt sänka prisclna t.ill en

tredjedet av den förutvarande prisnir':ln 1)'-

der inte endasl på en plod skörd och on ökad
industriproduktion utan är'en pit ern gonoln-
gående sundhet och scghet som mtlslc 1ör-

brylla fanatiska d1'rkarc ar'' I'r-i förr.-lagszrm-
het.

I själva verket är det sa at1 upphiivandcl
av ransoneringar, prisminskning och valuta-
reform har väckt betydligt mindro ftjn';r-
ning i Sovjetunionen än pa itnnal irall. Dt'1

är en logisk utveckling av Sovjets inrikes-
politik efter kriget, som har inriktats på {-ll
återgång snarast möjligt till förkrigsförhal-
landen. Under hcla 1947 har över hcla lan-
det nya butiker öppnats i al'vttklatl t)it ('n

återgång till fri varuförsäljning lill ltrga pri-
ser. Den hittillsvarande. stora kll'ftan mcl-
lan priser i fri handel och prrisel p?r lanso-
nerade varor har minskats undt'r sisln at:c1

och är nu helt borta.
Det dubbla priss5,'stemct i Moskrra har

gjort det svårt att beräkna kiipkraftcn och

reallönerna. Alla hadc inte samma ranso-
ner och många slags livsmcdcl har masl ktj-
pas till högre prisct' i dcn I'ria handeln. Nu
är det slut med de'tta.

De n1'a priserna för alla livsmcdt'i - l(ött,
matfett, socker, potatis, mjölk, åigg, 1c

6

Irtrt' sl alriliscrals I)il dcn l idigarc nit':rn fiit'
I'ansonol'åidr' \,'a.tot' undcr dct a1 1 Ilt'isc1 Iöt'
lrriid siirrl<ts mcrl 12 '', och Iör säu nlcd 10 ''i
urrck:r' ransoneringspt"iscrna. Dr'1ta inncllär
all allling l<;tn l<öpas r'Itcr tiilgirne och cl1t-r-
l'rtrgun ocl'r i lika ontfttttande' sorict'ing sonr
lidigalc i dc I'r'ia alfiirerna mt'n till 1,'::]

1;rls. 1.lftcrsom lönr,-rnit Icirblir oi'örtind-
lacir. irc1.\'tlt'r dcl la r:n plötslig ltclr'tiitnclt' c)l<-

ning uv rLrirolns i<öpl<rait.
Sl.ror', 1'llorrzrt'or oclr andr:r lionsumlionsar'-

t il<li.il strl'kt's ocksit fr;rn ransonc't'ingslistatr
och ltonrmc'r al t säljas l ill (\n trccijcdr:'l av
rlcl f iilul t,iil'altdr- priset i friit l'randt'ln.

Viid t'n ltt1;.r,rcl'ormcn ltclr'iif l;tr sil<1at' dett
huvririsal<ligcn p;r spckulanlcrnri. sont tttnl'tt-
ja1 duirbclirrissl'stcmct ocl-t 1'öt'1j:ittat st ora
bcloirp. Vanli.rltvis satlc dc iirtt'in lrcngttrnat
p;r llil,nl<cn" Dc som erlappas ml-cl siora l<on-

la.ntboloplr nu i<ommer därför :rt1 frirlora 90
(,"( av vad de' s:rmlat. ,\ andra sidan prcmie'-
ras cle., som satl in pengar pii l)ani<on, pil
grund av dc laga priserna. F'ör spat'ottliga-
tionsinnchaval'(', som fiir en vtixcll<tu's av 3

n-rot 1, blir t'csultatet ungefär clcisammet cilcr'
något båi1 tt'e, cf tcrsom lirigsl idsrublc'r'na,
som dc lit)ptc sina obligationer i'i)r, eir nl)'c-
l<c1 nrindrc våirda- än di,'n n1'a rralulan.

Se'nastc r1ånge'r't t'ansclnt't'int{al'na ultlrhiir'-
dcs r':rr i juli 1935. F ör dagcn förclallc'r nran
här' hur sptind den intcrnnlionolla siltta-
tioncn tin n-lti vara at1 h1'sa c't1 onast?t-
cndc' Iörtrocnde lill a.1t krigsl-rol intc behövcr
lcda till kr:ig. Om dctta visar si:l riktigt, totr-
dc' de. närmasl e ät'cn komma. at1 överglänsa
även de g:'lkrno dagarna 1935 3Fl.

Fredsopinion iLrSA
r\nrerikarnska kvinnot's kongi'ess { Oclngrerss

of Amcrican Women ) hållcr pa mcd en opi-
nionsundersökning för' fredcn oclt har skic-
kat ut {öljande fragor tiil medienrmar oc}i

s-vmpatisörcr:

l. 'Iir'ot' ni a"11 aiimiin vtirnplilil för amcrj-
k^ansk ungdom kommc'r all lcda lill frcd?

2. 'Iror ni att ctt uppläggandc ttv atonrbcm-
ber pa lagcr i F'ör'enla Statertra kommc'i'
atl lcda till frcd?

förkrigsförhå!lan-

Sovjetu n ionen

"""""*. 
*"drick är Chica:lo Sltn- 

I

Times korrespondcnt i Moskrra. Vi 
I

återger här en artikel. som han pLtbli- 
I

cerat om innebörden av Sovjels eko- 
I

nomiska dekret av den 74 december 
I

1947. i



3,. 'I'r'ol ni att Förc'n1 :r Stalornas ulrikcsno-
liti]< att
ir ) trl i.rupprril ta 1<rigsin<lusl r.iorna i 'fysl.-

I anci,
b) in1r.n'c:ncra i I'olkcns kantlranjcl t'rjr.

olrorocndc som i Grt kland undcr 'l'rrr-
rnan-doi(l rirrt'n
kommer att lcda till fred?'

1. 'l'r'or ni ertt '"'irr militiirlrudgt't pa l0 lrillio-
ncr dollars, sotr] lagt cn iung bör'der pir clt'n
an-rcrikarnska lantiiji'n ocl'r srinl<t lcvnards-
slandardcn, komntcr atl lcda liil I'rcd?

5. 'll'or ni a"t1 ltcvarandct av r,rinsl<:r1tcn ntccl
Sovjr'lunionen ltchövs för. frcdcn?

6. 'Fror ni all cn iösninq ar,' clt. inlor.nalio-
nclla proltlcntcn genom F'circnt a Nul io-
ncrna ltehö'u's I'ör fredtn?

7. -['ror ni att kvinnr,rnas qcntcnsantnta an-
s1rängningar i ;rlla liinder. kan kraf l iel
utnl'11ja:; f ör Ireclcn ?

Arircla mcd Edra rränner, Ildra sranltat.,
Ildt'r' organisation FöR t-RFlD.

Amerikansk antisemitism

Judehatet och judr:Iörfötjelserna i Förc.nta
statcrna är ett allvarligt ltroblent, som dc-n
ansedda ameril<anska tidsliriflen'f h e N e r,r.

Repubiic har tagit upp i cn artikelscrie
a.v Bt'uce Blirten. Han |raml-råller bland an-
nat att antisemitismen i vissa avsc'cnden har
et1 starkarc fotfåis1c i l-örcnta slatcrna i dag
än den hade. i T1'skland, när Hitlcr kom till
makten. Det värs1a är att dcn har. ökat elter
kriget och tycks växa nroci varje dag.

Bruce Blir,'en fastslrir först, att Amerika
nu i stort sctt upplcver €'n högkonjur-rkl ul
med god tillgang pii arbcte. Ur arirctsntark-
nadss5'npunkt borde alltså rasförftiljelserna
just nu vara cie nrinsta 1änl<bara, clir ju en
arbetsgir,arc inte. har samnta introssc av att
rata arbetskraft pa grund ar: ras, rcligion,
kön, huclfärg elle.r nationalitct, som han l<an
ha under arbetslöshcts1ide.r. Dctla sällcr för
alla nrinoriteler, dc må vara judar cllcr neg-
rcr', japanc,'r, kincscl cllcr mexikanarc. Me-n
alla vet att den nLlvarandc irör:konjunl<tLlre.n
när som heisl l<an sla ör'c.L i depression med
svhr arbetslöshet, och då komnter ntan att
f:r upplcva hur nrinorileternas mrinniskor av-

ske'das först, blir sist anställda och får sämst
betalt. En undersökning, som utfördes be-
tr'äf fande platsannonseringen i åtta av de
störs1a städcrna, visadc cmellertid att det
re'd-an nu tre gånger så ofta som strax efter
l<r'igsslutet stod >Endast för kristna> i an-
nonscrna om lcdiga platser. Ett undantag ut-
gjordc' Ner.r' York. Men denna stad lyder un-
dt,'r en lag, som förbjuder rasdiskriminering.
Dåirernol visade undersökningen att omkring
90 procent ar.' arbetsförmedlingarna i de sta-
te'r', som inte genomfört en sådan lagstift-
ning, al'krävc.r de platssökande en förklaring
om vilken religion de tillhör.

Flrr undersökning, sorn tidningen Fortu-
n e publicerradc i oktober 7947, avslöjade nå-
got av det starka grepp som rasfördomarna
irar om den amerikanska allmänheten. Av
dem som svarat på rundfrägan om sin in-
ställning till minoriteterna, ansåg 36 procent
att >jr-rdarna>> hade för stor ekonomisk makt,
21 proccnl av samtliga tillfrågade menade
att judarna hade för stort politiskt inflytan-
dc, och endast omkring en fjärdedel av de i
unde.rsökningen deltagande visade verklig in-
sikt i fr:igan.

Hur kan en sådan inställning av hat och
ofördragsamhet uppstå i en nation, som hy-
ser snart sagt alla världens raser och natio-
nalite'ter, trossamfund och åsikter inom sina
gränsier-? Bruce Bliven ägnar en av sina ar-
tiklar åt en presentation av några av dessa
>>grossister i hat och fördomar>), som för när-
varande fritt sprider sitt gift bland en okri-
lisk och lättpåverl<ad allmänhet. Där är en
an:;e.nlig skara av inf lytelserika män, tid-
ningsägare, fundamentalistpredikanter 

- en
ortodox rörclsc som uppstod efter första
världskriget män i höga offentliga stäIl-
ningar, som genom masspublikationer, mass-
niöten, agitationsresor i stor skala samvets-
löst driver sin propaganda. Många av dem
arbe.tar tillsammans mer eller mindre öppet,
dc annonserar varandras böcker, tidningar
och broschy'rcr, säljer varandras skrifter vid
sina möte'n och citerar frikostigt varandras
utt.alanden. Flcrtalet t)'cks vara allmänt. re-
aktionära personer, som motarbetar sociala
1örbättringar i alla former.

Propagandan, som dessa antisemiter be-
drivcr, är i stort set.t densamma, som över-
allt annars i världen. Där återfinner man



historien om >>Zions vises protokoll>>' som

trots att det vid flera opartiska undersök-
ningar fastslagits att den är en förfalskning
från början till slut, trycks i nya upplagor
och spridS bland folket år efter år.

Orimligheter såsom beskyilningen att judar
offrar kristna barn, att alla iudar är kapita-
lister, alla kommunister är judar, alla judar

är kommunister osv., som vi också i Europa
är bekanta med, hör till de slagord som fång-
ar den oupplysta amerikanska massan. Bruce
Bliven framhåller hur det ofta har påståtts
att man genom att konstatera vari beskyll-
ningarna mot judarna består, ytterligare
hjälper till att sprida dem. Det är inte sant,

anser han. Den enda vägen att komma åt
denna form av förnedrande minoritetsför-
tryck är att klart se i ögonen hur den funge-
rar, vad den påstår, vilka krafter den tar i
sin tjänst och vilka dess orsaker är. Påstå-

endena kan alltid vederläggas med hiäip av

fakta.
Skolor och utbildningsanstalter i USA sor-

terar i stor utsträckning sina elever efter ras

eller religion. På det sättet blir det till sist

sant att de främmande s. k. >>raserna>> är un-

derlägsna andra människor' De får iu inte
tillgång tili jämförlig utbildning. Likadant är
det på arbetsmarknaden och ifräga om bo-

städer, tillträde till hotell och restauranger
och till klubbarna, som spelar en så stor roll
i USA:s sociala liv.

Men det finns en motståndsrörelse även

här. Det finns ansvarskännande människor
i alla samhällsklasser som sätter in sina

l<rafter mot antisemitismen likaväI som mot

negerförtrycket. Om dem kan man läsa i
Law'a Hobsons fängslande och mycket upp-

lysande roman Gentleman's agreement, ocksä

översatt tiil norska' Bruce Bliven ger också

exempel. -- Om vi hade bara några hundra
framstående amerikaner som på detta sätt
trodde på medborgerlig frihet för a I I a

och handlade därefter, säger han, skulle vi
besitta en hävstång, som kunde lyfta jorden

Enade är vi oövervinneliga

Utdrag ur KVINNORNAS DEMO-
KRATISKA VÄRLDSFöRBUNDS Väd-
jan till världens kvinnor inför den In-
ternationella Kvinnodagen den 8 mars.

Kriget slutttd,e lör 3 år sedan, sciren har
tinnu i,nte ltikts, ruinerna tir inte d'terupp-

bUggd,a oclt red,a,n hopar sig nya moln uid
h,orisonten. Hur tir d'etta möiligt, fr'å'go'r sig

med, oro d,e kuinnoT' sonl nyss uppleuat kri'
gets omtitliga lidanden.

Det tir !ör att orsaket'na till krig inte un-
d,anröits. Krtgsprofttörerna arbetar för sina
ekonomiska priuilegier och tir beredd,a til'l
aIIt Iör att srikersttilla dessa. Stid brtinnes
och, oerh,örd,a kuantiteter liusmedel' för'störes

!ör' att hfi,lta priserna uppe medan folken'
h,ungrar. Det tir den frenetiska kampen ont
profiterna med, attt uad den innebd,r' au fol-
kens utarmande oclt' förslauande som leder
till krig. - Det tir med uå,ra barns blod' som'

ui skall betaia kriget, om de't kommer.

Folken i hela urirlden uill fred. Milioner
mtin oclt, kuinnor i, alla l,tinder arbetar för
demokratiens och fredens sak. Kuinnor oclt'

ntöd,rar h,ar i atta tider ktimpat lör att för'
uerkltga sin h,ögsta dröm - freden.

Inför d,en 8 nxurs riktar Ruinnornas De-

mokt'a,ttskrt Vtirtdsf örbund en utidian till
kuinnorna att lcita de reakttoniira krafternas
försök utt br"yta lcuinnornas enhet komma
p(t skam och uppmanar kui'nnor i hela uiirl-
den att samlas under dess fana och, förena
sig med, d"e d,emokrattska krafter, som ktim-
par föt' frihet, demokrattsk utueckling och'

f red.

Kutnnor i utla landet', KDV htil'sar er kamp
och vnantl' er att förena edra krafter, t'A

enade tir ui oöueruinneliga.C. H.ur dess gängor.

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds "Meddelanden" nr 1' -48
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