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Årsskiftct
Arsskifter 1950 5i ijvelskuggades av FN:s lilig i

Koi'ea. FN sorn tilikorntnit för' att Jrr-'valir. frecl i vär'l-
cien, h:rcir: av USA övertalats :rtt för'klala l'{orclkorea
sorn angripare. Om den fi'ägan radcr alltiämt olil,,zr

ineningai'. A'u'sii<tcn iii' ej att hiii-' ta upp derl salicn,
,sanningc'n koi-irn-ter ncg fram i sinom tid rindä. itlen
faktunr är' att F-N, sonr iöi'ut iraft ieprescntantel för'
att undelsöka 1ä3'ct i I'iol'oa, utan att llöia cle:;s:t ellcr
,söl<a att rnodla ircc1., i si-:,illct ilick mocl pir att ITSA
i F'l{:r-i namn fir}i för'tr liriget r lioi'ea. Stötrc dclcn
av ti'uppei'nu ut.;.iolcics 1,;i vctvis av ar-rieliiitrnal'c, nlell
dril fanns iivcn br itti^ski,L, canaclen,siska och tur'1<isl<a

,soldatel nr. fl. Iliiltill bör' c3 ;;löilntr-rs, :rtt alla ilccl-
lcrnsst.ater', sol-n cj li-rotsatt sig' att kriq-r:t f ör'dc,s i
l.-N:s narnn, bäy ansr-ar för' dttta klig. Till dessa hör'
tyviilr vart e6Jct lancl.

Nu har' äi'sskiitet 1951 I12 rigt lurn. Stäilningen iil
alltjärnt allv:rllig. FN -star' :rv allt att clörn:r pii gt'a-
vens blant. Dct ernd:r land v:ll's I'cj)1'esentantel talar on-t

vad det ver'liligen gäller och där'tgenorn uppt'ätthlil-
ler F-N:s liv, är' Sovjetunionen understund.om ävert
Indlen da och dä rneci nagrr. fa instäinmanden
fran andra länder'. I{ina, viirlden-s stör':;t-:r li}re, ltat'
i:tacligt vägrats inträde i FN. Föi'h:rncllinfial' on) \/a-
penvila har r;isserligen inti ätt, rnen detta har ej rned-
fört upphörande av våldshandlingalna. Och man frai-
gal med föi'tvivlan: har det någonsin i histot'ien för'e-
kommit ett så gryrnt krig soni USA:s krig tnot
I{orea under FN:s beskydd. Det. är' en skam utan like.
I{an grymheterna bevisas ? De kan bevisas, dels ge-

nom skildringar fran skilda häll, dels genom det s:rrn-
stämmiga vittnesbörd -sotr avgavs av den delegation
från Kvinnorna*s Detnokratiska Vär'ldsför'bund, som
på ort och ställe för'vissat sig om för'hållandena. Na-
got brutalare, tner uppr'örande än de amerikanska
truppernas framfart (eller om man skall tillägga
FN:s) kan vi ej för'eställa oss. Ett fullständigt ut-
lotningskrig mot civilbefolkningen, av landet, dess

kultur', dess arbets- och försörjningsmöjligheter, skog,
jord och bebyggelse; miljoner män, kvinnor och baln
dödade - många torterade på det mest inferna-
iiska sätt.

Vill USA fred ? Alltjämt foltsätter IISA att utvid-
ga sin makt över Europa g'enom baser och påtvungen
upprustning och en Europa-at'me, som skall för'svara
USA mot en fiende, som ej ätnnar eller hal intresse
av att angripa. Är' det så att USA vill ha vär'ldsher'-
raväldet ? Har USA ej iär't av historien, att vär'lcls-
väIden, sorn ej är' grundar-le pä satnstärnrnighet, utan
på våld, snalt för'gås ?

Det fär' Iikvåil ej för'glörnnras, trtt andla tecken vi-
sar sig, sorn tyclel pä en bätti'e franrtid. Det ärde
hittills underkuvacie folken, sär'skilt i Asien och Aft'i-
ka, sorn rest eller' r'esrll' sig för sin frihet och själv-
ständighet. De nröts tyvär'r' rned blodigL niotstånd,
men deras r'ätt till livet lär' svår'ligen kunnn kuvas i

längden.

1

'Iill sist! Lat oss tänka eftel vaci vi vill önsk:r allei

folk pä jordklotet, clä vi inför' iu' 1.1)52 säger': Gott
nytt är'l

1. Fred i hcla r'är'Iclen, rnen err fre,'ci p;r'undacl pä

iättskänsla och cj pa övermakt.
2 .tltt lr-i{ cllel rrilka bol<stävct' lnnn i f ratn-

trdcn koitrnrcr att bruka sorir gal fledeus
och fclkc'ns iilenclen, €ri pcnninp,;ens och vap-
ncns, sanit för'siott nred cn g'circr aisckretelare,
solrl tjänai' dess l;5ri'ten.

3 [ngcn fa!r.li:r,r, in3t'n nlrzj"sr-'r I ;utr.t fo]]< sot-n

viil för'ti'ycka ellel lada. över ett a.nnat.
.1 Slut pa cnsiclig,l skalict tnct cic1, si:;t tillliornna

paltiet i detta nu komrru.nistelna, för'r' i
väi'ldcn socialclc,rloki'atei' r;ch iiLt r':rle l i

kän*sla :rv :rtt tiden aldrig står' s;till:r. tr stiiilet
.samalbeter för fleclcn rtrellan alia leclli;I:,, p:rrti-
ansiutna eller partilösa.

5. Möilighet för' allzr folks fredliga för'kovran, bå-
de andligt och rnateriellt, rned ett jorclproglam,
som inte bygger på möjligheten att utnyttja
äganderätten utan grundlägger allnränt väl-
stånd och andlig utveckling.

God bättring och gott nytt år 19521

E. T,

Kerstin Hesselgren
"Kerstin I{esselgr en 80 ålr'", me ddelas i plessen.

l4en det är' ingen vaniig 80-ät'sdag. -fy inom dessa

åttio år rymmes en banbrytande samhäIlelig gär'ning

av stol betydelse.
I(erstin Hesselgren utbildades till skolskökslär'arin-

na och sedan till yrkesinspel<tris i utlandet. Hemkotn-
men till Sverige blev hcn vtrrt lands för'sta bostads-
inspektris, t.f. skclkölisinspehtljs och första yr'ltcsin-
s'pektris. Inom clcssa crnladen har hon med framgäng
arbetat för' utvidgad sociallagstiftning, för allmän väl-
lärd och särskilt för' bättre arbetsför'hällanden inom
cle industriet' scm sysselsätta kvinnor'.

Kerstin Flesselgren val' ocksä ledamot av folkhus-
hållningskcmmissionens kvinnor'åd, expert vid inter-
natlonella arbetskonferensen 1919, i många ät
svensk dr:legat vid Nationerna^s För'bund, ledamot av
Ii,iksd:rgens för'sta ltammat'e, ordförande i moder-
skapss:rkkunniga och i kvinnoarbetskomrnitten. Un-
cler en följd av år' var hon ordför'ande i Frisinnade
iivinnors Rihsför'bund och sedan i Svenska Kvinnors
Vänsterför'bund, där hon 1946 efterträddes av SI(V:s
nuvar':rnde c,r'dföraucle. Kerstin Hesselgren är' nu ire-

delsledarnot av SKV. I{erstin Hesselgren har cless-

utom varit eller' är ordföt'ande, ledamct ellet' l-redt:r's-

ledamot i ctt stort antal andra för'eningal och sty-
lelser'. Rerlan ovanstående ofullständiga uppräkniug
ger oss en klar för'eställning om vidden av hennes



Yårt ansyar: i dagens
historia

Föredrag vid Svenska Kvinnors Vänsterförbunds
årsmöte oktober rgjr

azt HOI,IORINE HERMELIIV

Ifi"tori"o av idag, vad handlar den om ? Den
handlar om ett stort inbör.desl<rig, som sträcker sig
runt jorden.

Från aila tider talar historien till oss ett intr,ängan-
de varnande spr.ak och säger, att inltör,tleskrig är. det
farligaste, det svår:rsu bilagda och clet skoningslösaste
av alla krig. När. pai.terna står. var,andra så nära
att cle egentligen ltot,clc vat.a knutna sarnman rnecl
fina, iiiin-siig:r, r'änsi<liga bancl., rnen i stället biivit
varanch':rs fiender,, il.r blir, kr.ip;tt e,rt utr,otningskr,rp;,
ett slioningsiöst kät.tarkrig.

Vär'lclen :ii' nultrct,i.r liii" nlir a sarruranitunclcl med.
rien andliila och il:rtcriella ^sa.rirfii"rclsclns rrtir.nga tra-
dar', att inltör'dcsilligcts ltlodig,a och hatfyllcia spliclia
iian iöpa sor'i. cn bli,it r.unt jotclklotet oci: diii.till fö1..-
g;i'ena sig in i i,rll:r för.htrii:t"litltn, in i v;r.r, crkononti
lik:r"r'äl soni in i vata tank:ii. och orlclöilen och in
i vai't l-rjiii'tri. övt'r:t"1lt, ocli::r. i vr.,r.l- hiiln :rv rriirlcicn,
sliap:rs föi'irallrindon övci. r'ilka stal' _qki.ivci: I lirig
är allt tilliitet. Llct finns knilirpa..;t någcir pliits clil
vi l'ur' :lntl:r.s u': i cn i letclcns r'.il l,:_l or;h kåi.nna att Cess
stilla. vii-tt l'iick'r', irr:rr:nstan^s diii. r,i i.iktigt kan hämta
i<r'l,ft.ct' tili cia,qtns strirt i rlet sorlr vi killI:Li' f.erlens
r'äloigilclse.

i l<i'i'"1' rii' trllL tili;rtct - - tkri l;lrtvdel för, d.-rt fö;,:r1.:r

rLtt ii'ilitiif a svnpunlltel, ":.iii,lvliiiu,t tirr g'ijilL si;; gii.l-
lancle fi:riui.iri' lr.lllr andla.. Och r.it'i.t:r ltct.yrlcr i sin
i.ru'ai'. l;u.r.li;nt lilil Ijtilvl,,llrlt ltcl.il'rtigirt., so;rr i drn
i'L'ccllil;;L i'iir irlt it iil sijirlrrr (.,i;lr llt,ott: liigrr crcit itcril.;i-
,r;cli" j'ijr ".,1,iji llr;,: irv L;riinuis:Iii;i s vttt'i,sta r.iiir,lr.iiniiig-

sanrilliil:,;in,:;lltli r.,trii oiri. hclrnrtl; :;tollr liit,:li:;iir ninl;. hian
nul';tr, iivt rr ltrlrrriiir.i;r orrr llelnt:l; irr:t',r1.1.115.;,,5r.rii;.r, vt:r,k-
saiirhr'1- r;onr i'ö; i'lliir-:i.i-rlilllri'c; Iier-sill Fii'ssellllcn har.
rrn r.lr:r.stå.r:nllc iii1,rnir;::.:r irtt hL.iiiln(,lll1 srlt i.irnne klai,t,
fliii tiir ilt, nti!li:rlill;1t. o(:h lt:c(1r',rciiunrlc-

1-Indcl siit 1i:r'liatl I^rlrr, f:i.i:r l.iiri l{i's^qt'i,q.r.cn rti..r,it vitt-
uc till vii.i'1tir;ii-L'ig och fli:rl-.;slr_rL oi:li i<r iq i;;en, till stri-
c.lel ot-h ct'o, j:tililr nu f iii'rtliorrtlt:(rl l:ii.r. or_h v:u. plrl .jorcl-
ltlotct, r;tlir.ici' irir'lliin sir:i rir:llctr;r'ii.irlc o,,l.r t.iiit. och
vilia till sjiilvsi"iinr]i;1hct incll.rri f'oltrit'n i ,riir,l<len. &Ierr
Iielstin l{csst:litlcn hiri. a11tir1 liirfL och liunnai bchiilla"
sin fiiihopprringsfuila, ljus:i ti,o pti, livet or:h clet gcrdas
segct' hos miinskiight,ten

I)cn .,tr janrrali 1952. Iilisabcth Tarnm.

*
SI{V:s ordfrilanrle och r;ico orclför,andc, Anclrca An_

dreen och Gercla Linder ot, uppr,.aktaclc: I(erstin FIas_
selgren på 80-rirsd:r.gr:n orh ijver'ltiurnade från .Svcn_
ska L'ivinnols Vänstci,frit,br:nd en hyliningsach,ess rlccl
1.100 niutln or:h en hedcr.sgåva på 1000 kr.

hctc'r' för livets uppchtrll, spior.tt:r,i och l.cntr,:rspioncli,
iriisstl'inkiiggör'ane-le 1tå vilk:r. gr.uncler sorn bdst pas-
sitr ocir v;rd jag oft:r känner soln tiet. r-ne*st för,-
nech'ancle n:ir jag niiiterr. det iros inig s.jiiiv: sk:itle-
giticlje över i.rtt "dc. andr,:r" hiti. rlet claligt, l_rctr.r, :i;i.
illtr, l.lcr eclel sin o15rg11,l.

lVlcn vacl iir, r,ealitetcn hakorn dettta skeencler, som
snal't inte iii-lnnat. cn pr,ictir itv vii.r.lclen i fr.cdcns väl-
signt:lsr. I Fi.e aliteten iir., clet nr:rste vi se i ögoncn, ett
t'iiicii;q't tillrrr ra - och clrat-na bt:tvder .-iu hclt. s.nkeit
hilndlilrg riär. l'ltrr .ilctl i'oikkliis_srt. fiir g;rtre
folk, pyintitiva folk, blll.bar i.skrr, "rictivilt:li:t.lrrle" och
t'iici' klass('i'. s(.)in för.ut knirltlt:rs;t liikn:rts nlccl inorl
iliSirii'ii.'lt, rtlt si,irl't't' fi 1rn 1-.a rles:i yli.t,lcjssr:t,n rtrir Sii-
iic;' till s.:n rn'lt,lpelir r l, i;li ,l(_.r,r t:ronl tr ot.t sil.l ltc_
li:it'..,;1'.lr itir;i-t.rt ir:r frit. lLlllr tidcr. Ltir.,.:t. r.rtiilstr,lrt_ rtlLt-:l
rricrl clcn llir.i,l:t ltirntllr.cio l;iitt'r.i:l:icn:.i irr.ttl: \..i iit i:r.lil.
iiir;1iL-,'lt11.-r ::o;.;r lti, r;i l<ln liii'rt oss rii.triri'lrrilr .1:r)1rr jri
l;iri' liir t o;.-it ,"'i l,lan ll;t l at- t-r. i,iir.r. rri k;iit:tlic. intc
lirtr.;. r,ilr,r' iit'ir: rrill 1:l.r:i irrv' i-i,. l.l_i.n rict fi:it::r I::.]lirri.,
,.;i.rr-rt yj {1;:_\l,iI, Oi:lt I;Ont i,r.;1",-r..t]:.:ind,r Ii;1, r,,:,,i. tr;it.!Ll_
lltl,r,i1tt, ,l,l,,r: ni t-,'l:1;i; i-,;t- rii;ji1i. t'i1g1 sitl',irlt ;,.:,,,ir iijt:,.
It:inskc i'itr l;til,i. vi ti;l'iiar.cn p::r. ltt lti.t,tlat,c ;;li.l.t åiir
vllil ni gii'. iii sl-or.rrulr, fi,;lnr på en egtntligcn li.I.1rg-
Jii.'t ..;rrral aut.:,tl,arlii, ut.iin ,ginirt: iiir, vad sorn lc:vcr, i
r iiai'iir)l'n:r ocrlL ; ;1<ci.q :lr niL oi:h ni;innis]rohoiil ng.itIn:r clär.
l;i uil.,'icl. Vi li:ir. {tn kr_intal<i- iltr:ci dr:.u vä>:iinrlt ocir
Iur:ande: livl:1. or:h vi irai. en oarzvi:sli..1 triii:t-si:i iöi, li:rrn-
iranrict ntr'li:in o'cl oci-r gär.nin.r, sorn ni tycks sirkna.
rt{i I<a1iai' os.:; }rla,nc1 ann:rt fiir, ,'unclo utvcc},,1a_t1e foik",
cch vi lliinntrr att dct bctl cle'r att föi,st skail vi bli
iilia er, viislclns folk, innan ni h:rn er,I<iinna o.ss solll
likvihclig,.. Iden kansrre ha' rii n.r!l.it att lära- av o._qs.

\,"i viil ta vilrt liv i våra egna häntletr. Det betycler
först ocir fi'iirrrst rätt till vår eg.en jorcl och clcss
rikedornar, f,)ch det betyder r'ätt till den ociling, sorn
viixt upp c'liirur och kan viixa upp clärur, anclligen
och iekanrligt'n.

Det. rir dcnna välcliga r,ör'irlse som går gcnotl vår
tirls histolia, i sirnning cn rc:vc-ilr-rtion nrr:cl hissnancle
konsekverlser'. l)ct vill sannolikt nya hjåirnrrinallar tiil



i vara västerländ,ska hjär'nor', för' att vi verkligr:n

skall fatta vad clen innebär'. Men vad vi kan se iit"

att denna revolution mötts pa sarllma sätt -som and|a

större eller rnindr.e revolutioner i värlclen, av ett diup-

gående motständ, en kontrarevolution' Vi kan ccltsä

uttryckadetså:detärolikahistoriskavägar',olika
icleal och djupt lotade livsformer'' som blytel sig llot
varandra, sorn kommit varanclra sä tätt in på livet'

att någon siags uppgörelse måste she'

Där står vi - - lnitt i clenna uppgör'else' tlreri t'tt

ansva.t' inföi' clagens histolia, som ingen ttv oss lran

komma unclan. Ty i övel'gängstitler sliapas histolietr'

cjctviltsägaavgöl,andenföt.fr,atrltiden,ur.vitr'jeS.tnI-
tal, ur varje tliöte irtellan tnänniskol'' uI' r'tti'ie r-lags

gör'ande ellet lartande. Mcn vacl kan vi göt'a ?

I'ör' det för'sta irolde vi gör'a ett försök att föt'stä'

ett för'söli att i:änka, och tänka pä nytt och orn igen'

ett för'sök att fatta att alla skeenclen hal en bak-

grund, en histot'iit, och att hi:torien sket' ock:';å i dag'

Om vi därtill skulle löi'söka atl inte tänka i krig'

utan i ställct tänlia i fred "i fleclens tecken"

rnåste tnan kan,ske säga för tycllighctens skull' Det

är' inte sa lätt sorn det later i en tid av alimänt

inbör'deskrig, clär' clcL sonl en siälvkl'al sak lytlet'

fr,åna,llahåll:''Stå]rär.]cller,:Stäc]är.!t-rrenirldtig
tnitt et'nellan, då är' clu en 5:te kolonnalel"

l'ör nägon ticl sedan hörde jag en mycket allvar-

iig och beundt'ansvär't öppenhjärtig cliskus'sion' där'

tungt vägaude argument för och emot krigsbered-

skap och krigsvaksamhet för'des flah' där den entl

eller andl'a partens agressivititet bedömdes liksoru

far.an av 5:te kolonnare. Plötsligt slog det mig: Men

hela denna diskussion, all dess argumentering utgiu

ju ifr'ån att man tänker i l<rig! .- Tänkte lrlan i

fred, så är ju till exempel 5:te kolonnat'e ett ingen-

ting, de för'svinner som spöken vid dagsljus' Och jag

kom ihäg en upptäckt som jag gjorde någon gång

på 3O-tatet, då det plötsligt började talas om "fat-

ligo," och "rika" nationer' Det var de så kallade a>lel-

ilakterna: Italien, Tyskland och Japan' som skapade

begreppet, och ur def växte kravet på "livsrllm"'

Men så gick det upp för en, att hela kraften i dctta

begrepp, som hölt på att förhäxa vär'lden -: ja' hut'

för'häxar rleL icke vär'lden i den dag som är'! -- be-

i'odde pä att man tänkte i krig' Inför ett stundande

eller pågåencle krig' lllen endast då' gäIler detta rned

fattiga och rika nationer' Annars kan ju hela värl-

clens alla nationer. så att säga läna av varandra, i en

välclig glacl ringdans jorden runt' AIItid finns det

någ'ot sorn ett folk har och ett annat s:rllnar' and-

ligen eller lekarniigen' Så har ju samfär'dselns och

r-rtbytets rräg'ar sedan urminnes ticler' ]rrutits upp lunt

hela joi'den - - sä kom' en gtlng för' 4000 är' sedan

bronsen hit upp till Nolclen fltrn Fr'ämre Ot'ientt'n'

och Östersjöru; bär'nsten till Egypten, föl' att ta ctt

enclirfattigtexetrrpeib]anrlclentlöverskäcl1igar.ike-
donren.Förgiftadollrför'giftandeblc'vsamfiir,dseln
först r-rrir, rlet upptäcktes att väi,cle| av en klurrrp sten

eller jorcl kan stiga tiil lent svindlancle höjd i cien

mån clen kan anviinclas i kl'igcts tjänst, eller r'ätt'ale

idennrånt]enikrigetstjiinstkan]llinreroclrtler'
föröclande.

Atttiinka.iklig,cletbetydeltillerenrpelattl{ot'ea
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P I(. AS;S() : Frcdens .-crkli vt ansikte

ocir F o|r'iiosa och ll{alacka soin :;L|atr'gishil punkttr
blir. vil<tigar e och ill(t1'a, r'ät'cla än tnillionct' trlät1ni-

skors liv och lycka, och det betydei' att folkföt'flytt-
ningar, depoi'tationr:t', uppt'it'ande aV t iittssäl-:et'heLtrns

glund aktas för tnindre rriktipit lin att g;ränselna srik-

i'as. Kanske uppr'ör's vi norcliska folk ptr ett sälskilt
sätt inföi' såci:rn upprotning, eftt-'rsorn vi väil höi' till
jorden*s mest rotfasta och hetnkål'a sa itonl det

fått uttryck i den svenska grundlailsparagt':rf, sorn

gåi'tillltaka till 1200-talets sä kallade fridslaga'-:

överheten ntå "ingen i dess hus störa eller stör'a iåta,

ingen frän ort till annan för'visa"'
Ja, men att tänka i fred, vad skulle det innebä't'a ?

- - Plötsligt mär'kel' man att clet handlar om att få
syn på och respektera vars och ens egenart, folkens

och människornas, nritt eget folks och dern jag mö-

ter närmast på min väg, men också dem som det

hanske kostat' mig möda och anstr'ängning att lät'a

förstå, där'för att deras historia och världssyn är' så

olika tnot min. Det är så långt som möjligt ifr'ån

att betyda någon slags utjämning av olikheter', nå-

gon slags jordens slätvälling.
För ungefär ett år sedan hände en sak inom värl-

derrs tr'örenta Nationer, som borde ha väckt vår eftei'-

tanke. Det gällde fr'ågan om att "för'banna" -'- con-

demn Kina sonl krigsingripare i Korea-kriget'
Indiens leplesentant varnade föl' en sådan handling

i ord, som man hade på känn tedde sig överdrivna och

en sntula löjeväckande i försanrlingens öron och för
de lefererande journalisterna. - Vet ni vad ni ätn-

nar göra - sä ungefär sade indiern - när vi sl-äl-

ler ett folk utanför den mänskliga samhör'igheten?

Det äi' öclesdigert, det är ödesdigert' och tnå det

-sägas med ailt clet eftertryck sorn iag åii' rnäktig,

slutade han. - - sver.ige lade ned sin |iist ini-ör' clt',tta

avgör'ant1t-', och jag tror att llltlngu svensi<itt' tlt'og tln
iättnaclens suck ö','er att siir skeciclr:, li"'en otn rlet t'lrr
cn negativ gest. Men t)n f r'åg':r triingcr si,q f i':rrrl'

Ocksä blancl oss, sonr tllog" r"icnna iiittnadens siick,

finns clct niigon nröjlighet att ver'l<ligen uppfuttir r':rd
soru sto<l på spel och vacl sol'r-L skrlclrlc? vi , soll] hand-

skas sä liitl_ ined or<1, Ocksa tlc stöt'sta. ha| r'i föt'-

irrågaattför.nirlnrahurettor'cl_'l-rär.vicllagenför-
bannelsc sotn "niding'" clltlr "palitt" - han drabba

ett foik sonr Incliens cller Kinas elle| rltånga, ttrå:rga

Iorts. å sista sid.
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hftii orittr fittti.r. I,'sttt

r:ii!tr lcnt ii)r,tii,> l,',:t)t

t')g,ir rt'.tri .ii!
,it/-t -ti,i liir i,tuit)ttg.r ttk. Oc/t

t,rI' g,) trl, i ?lliuriktt tit.) sili jr{
,,c/.t t'it',t lägttt't i/tt'. I"t'rtl
i',i !,u' .i,-'

ltrrt t/,1 .,llr liil ltl,itt,l rti.,

i tl ,i,q,)

'L'itil rtrtlrls ltlo.i.r.t L")/tn,t

tttot I it'.r f irttk/,i;'ctt,t.t .rL öt'lir:'knrt'

l)lt,ll ,1, tt ,ir l, Lttttlt' i ,l.tU

l;/oll tlcn h'n'r,'ilt till or,l

sont -r/t)r !ör dent

oc/t sli)r uteJ d,e nt

och brukdr tlcnt att klitrtfirt rned

oclt hlott oth bdrt f i;r dlla lolk
f ör t'arje nänniskt gör kl,trt
atl ralet gåller: rnonl på allt
) ntorgon -- ellcr Ir RED.

(Ur den finlandssvenska lyrikerns senaste
diktsamling Dikt i Dag.)

i:1 ttl j,r,g i,'i,(t,i ('.tkitil,ti)
tt)t)/ k,iil r)t,.'t'.tl i't)ltt

bl,t,l igt li',t.t,ttl

(t'I' L'j/ lilrit l.r,tttrl

r'1c[l lory

oc/., .rlrtt g,ul tt
[;,i nti)f ri öt'er glötl urtd .r,utt/ .

t:1 t'ilkttt ( gocll.rrl ) :ottt krnt öucrntåla

,1, tt I.rll.i grlttr/t,lr ftvr(itit,tl

.rortt lötunttr ögonlsr)lt,t' - - ltttgot sltränger

-- .tot)t trllottttli.tkt lält ocl,t /strs

lörgi)r till samntt {t')'!1)tttlA ökengård

at, död och giltigt gru.r.

Ej. t'ill.ttt (hög knlttr)
,let iir :'r.,nt /:dttllitr sli. Ocb allraminst

kan jag lör:/å
den .ront kdn (lrihtse) lrrgttt, eller

-- sont /rtgrtt ser pi).

lag -rer, dlt tanken e j kan tåla

en c n tl a lösrt'ckt /:artd, Dock lider nt'an den

t,äl: i statistik.! Mångt'aldigad går an.

Mångttsenf .tld)gade lentntar slitna los.r

rn il joner lik
kart )nle angå oss !

Så nt1'cket skiinclil.

Allt f i;rrått. Il ar tagt orrl .l

I dag

kan inga ctrd f örslli. I dag

är ordet /:and/ing. Vill
nå.gott sjunga, nft:

om cle i f lo|en sliingilt bdt'nen

- 
eller Koreds kt'ittnor - ot)t rrtänt'k,or spikade

ont ltänglt?

Kooperationens kvinnor
för fredspakt?

Vid dct internationella koopcrativa kvinnogillets
B:de kongress i Köpenhamn i höstas gjordes följande
uttalande:

Kongre,r.ren f örklarar ro?n sin öuertygelse:

1. Att det är möiligt att ersätta uålcl nted förband'
/ingar ocb öt,erenskomnzelser.

2. Att Fi)renade I{ationerna ruåste aara trogna rnot de

!,trinciper på t'iika orgliltirationen appbyggdes i San

Fransisco.

Detta år den officiella texten, mcn enligt herr
Kusti Koulo, som taladc vid nordiska frcdskonferen-
sen, fanns det en fortsiittning på uttalandet:

För att rnö jliggöra de/ta bör ett 'fredsf ördr"ag mellan
de f etn s'tonttakterna s/utas enär det skulle innebära
ett t,iktigt .r/eg rnot en fredlig atmosfär oclt f ömya
:rtrn.ttrbelat tnalltm f ol ken.
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Böeker t

T'l c o.rfn, man

Halldör Laxne.rt iir I.rlanl.s .r/orc ttrr/icla fört'atttre.
sn tu't'ldKdrc till da fornt i:liittl.rkt.skaltler oclt sag,t-
,liktin'c, .tottt ujr.,rt ttortli.rI Jikt till t'iirlt].tlitteratrrr'.

IIrl)t.t' h jiiltar l.talct inlc t\ial, Skttrp/teden eliar
ISerglortt - - tt/ei/ i/a ,(rttlc /.tel,r -ri. l)e.r.rt.rdKditt f)c1'-
.toner briint.lc.r)g tiiilt',t ittrte ttlit'i!t ittte ktttle rti p[)
(,n,utgriparidc lianda. IJottJctt Bjttrltr I','itttft,rr ock.rii
itttill rrndergålg tl/ot (n öt'erilttit;tis fitnle lt,t
utoitrrtttettlirltt ).rltinl.ri.ri i,t//iglontctt. Bjulrn' iir ltt-
t'tttl fttt'.rottt:J/ ) Lit.rt/c.r-t ,rlot'tt t'cr& l:ri,t uttitt.

R jttr///r ft,,t' i tut)tt ttt l)r I jiittt .tottt iir.rkötrLre /so.i

.;ockcttii)t'n/,uu/(,j/. t)/t'u ttldrig ttppgal/ lntkcn d/t bii
sitt cgc'tt, "rjrilt.rl,ittlig" .ron/ i.t,rtr .rrigt'r. Oc/t .r') köpct'
/:,nt ft,:j ,qiilJ ctt örltK,irl, öt'tr t'ilIt'tt Iolklrott lirgt t'tt
'f örb,urnrl.rt'" ilrlrtt B j,trltrt' iit" t'rtrkt'tt .rrttiinte';tlttl cilt't'
r)J.rkcplig. I{trit.'Ltll t'i.rt 1';tJ t't/ *.trl Ct'gar l)ll, Oclt
)ti(tl .ritt,t 

.i 
,ir itt P,trlr.,t'G'ttl nttutt/ //n'tt-t oc/t t,n tittg

/ur.tlt'rr Il1ll,n'/.t,tti ti!l /ut't.'tr,tj,ut oc/s l,it'tipp lit,.;irtttt-
ftcti. litt,qt tr/c ft,i /,r,,luit, 'f jrin',ur It' itt bly4tlttt.

l)ttt föt'.rl,t /.ttr.rlrtrtr rlih niit'l.tott iutsnnt/.tct gat'
l)t,al ,if tn tl rtlltt'. l:u tu/tjtut kt'jtut,i lttd.ijtt.qatttl't
t)/()t' ir.,tt;tur;' ';,) .t;ti)nitt{ont i.tliillt'1. OtL.tii /tott g)i
i/tttl tr (!ti trutb,j;',tit,l t.tt tItrr ti// /.,,i f i;l/ lIa -röttt.i..

Kt Ia. :'tr li.;L oc/.t tt],qr.,tt {)tty /.t,:it'J.r,rl/tl lrirtrött ,iir

ftttti/jett.r'fölt. Liittgltttt c.[tar liir.rtrnt,tl r.tclt tnjölk ttr
.tlg kuslig,r oclt uriptrtla rllt'1cI', iltl,uti n:cd.rl,itt(
tttt t)tti/zttbt'r l.t/itt/ot' -- ' .t/)n/ /ti.tlorittt otit /:r,,tt,! I tl tttit,r
):'olartlc l,intilj t';itcr lille t\,nnti trpp, .il,ittlist lttutX-
r)g, t)/(n ntatl lat',utr/c {nttltt.r). Da/ iir ett.rt1'cka /tr'
/.t,ttl.r btit'ttrlottt.rl)r' \ot)/ 711göt tlrtfelt.t ttnouell" (se
ttii.rlt ,ricla.t)

Bjarlrr lir itt/e bart cttt'i.s t'årsl.i)lare och "-rjälr-
.rt;ittrl)g" intill tle .rittt.r förittttls'e, h,ut iir ockrå sktltl
i {tntrtttl. nteuirtg. Han lihttr på //t gtunld' rarlttlill
.ritt,i rirttor tttt'rlatt /;,itt gå, r/a pit /:clatt oc/t.rö[ar
Iiirett..tot)] gått i/(t'ric i rtlleil{roPdt't/å. Hdrt iör-
,tktar dc mode'rnt .r'titt,gt't't/ct oL/.t dert.s t'tl'l)11a t)lli,ct'-
ktre. Mtl crtrbblig ljtrrig/tet (n'ui.t(tt'lt,ttt t,,'rrje chttnt
/ill {i)rti,'itt.r/t'r .',ont l;1,gg,'r pii rt1,t pl)frrtl. Hiitt l:ållcr
ft.rt t,irl. lår.rLötsaltt iit,en nlir lågh.onlrttkluren e't'ter

f örstt ubll.rkrigct gör i.rlattclttllcn b)llig och .rt'år.råli.
Hatt iinrlrar -ri g ittlL: - - { a rtlitt ncksfi antlrn httslrrut
r/öt'. loltcril {lir frårt /ruttrnt,/ oc/t ct/ (tLt-rt)ilsv17x g;1,

uttlcr,

Dctut,t /:istttrit ,'ir ittlc, -rot/t n/ttit itr t clerfic:l :ktt/le
kur:n,t tro, .rkrit'ctt i grr)tt. Dt'n är .tlort'lagen, rnål:tig,
prtcli-rk, hrniorirti.rl'. Dct i)t/c lttttl.t'tr;rltct rir ett let'tttti/c
bdk,qrttnr/ dr) .sl'öttttcl, Stut/ltilrtl uttllan tttiittttctt ot)l
,llktnin.q' otlt .[,ir.rjtIl,,tti,tt', t,ir.rIilt rttt.ikctt, ll'-rar ar
/nui;or. Dett l-,,:ut,löj,l.r-rlttrigt',rfi-rk,t ".ikalcl)nnat/' .ir
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.rald ntt'l lt,t.r*tl);t .;rtlii'. l);tnt.,Iil]t)uc,t]t],r lit' ntt:iricr-
t'crk,

lLt. nlli.tltt't'tt'k iit' tlll.r,itutl.nt.;. I)ctl,t ,'it' iiklt /,o1.;1.
l:tt .ttor f i;r[lt/itire /;tr j rlLtt i.,l,itt,l;*t ktlttrrns cijt,,
/inltttt,t','i.ltl;t/ åt littt,t',rrtrt'n t'rirl .\(,)/t/;itltt// [)nns ktat
il1)c{et/tu'[. itut'lt otk;) Itlrutr/ gir )tt t tlc'l tlot,t tii.r-
l,, t'l ti n tl.r/',r !: ft,i- f öra t ti u t t:.

Dcl iit' )ttle iirltitiotttan .\i)/)/ iöt'1,,'t;'li,q,tr, i)tcll
tlatt ntlittui.rLol7p .runt I'tuttlr ,qii i tttt;,q lt,'tl .[tll)g-
rlontt'tt tr/tut jiintrttt:t', I)t'l ,'ir inlc t'iil.rliiitlcl .rottt tii.r.r-

Irt.\'. t)/cn rlut nttitut)rkolllt ,run ,qripct"tttfjt, ch,ut,r tll
.tl'o r)o pii tu/ltdr bcko.rltt,tl.

H,iltlrir Laxttr';.; kiint)tttic'r i t'it.rti dr.iaenJct/ ot)l

-tt t'itr*iitllitrst'rt C,ul Siutll.,trr.g i LISÅ. I)an nr.rfit'//ilg-
lig,t cr.t'aren/talctt,iLt t'rill)gt/otttert /.t,rr ittle g.iort tlent
" ltiirrJktiktd" /r/atr öntsittt'a f ör tntilt.rkligl c/iinrle, Det
I intt.r itncJt,r,lart.r .rlarkrt kott rlttärl)gltcl ett cti.rk grutttl -

.t)'il. tot)t fi,:i i:ll ntcirkliel -;iill, ökar tler,t.r.rtorbet.

Laxtte.r.s lorr/a Jot'k inl"
\r.,l.te lprir.r

rt.tnt Satttlbtrg unl gå .r)tt

GLTNTIILD TEGEA,

TRE,DSPRIS

dll Monrca Felton
Bland de frc<lsarbetare sonr denna. g'ang' fatt rnot-

tirg'a intelnationella Stalinprist-'t för' fi'l'Cen är I"{o-
nica. Felton fr'ån Englancl. F{on vat' erl av cle ledande
ki'afternii i I(oreakornrnissionen och hzrr efter hcm-
konrstcn giort ett storartat och oförfär'at ft'edsarbete.
Yid Vär'1clsl'r'eclsr'ådets rrröte i Wien sade hon: "Alltför
länge hal'' frcdsrörelsen lagt huvudrrikten erj på hopp
rnen pä fruktan. Vi tnåste rr:icka hos uränniskorna
hopp ()llr r-nöjligheterna av r.'-tt t ik:rre och mel'a
rnänskligt liv, hoppet oin en rrär'ld där mänsklighe-
tens :ilia re*sul's()r ägn:rs at att skapa de itlomstrande
r-nänniskoli.", soi-r'r encl:rst ft'eclen kan nredföt':1."
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Nonnl
Av HALLDOR LAXI{ESS

Och när' pir,ppa och de äldle pojkai'na hade gått
för att göra nytta efter frukosten, då för'st hade
dagen bör'jat i stugan, börjat helt och fullt, börjat i
sin längd, sin bredd, dagen med dess oskönjbar:r
kväll. Ljuset var i knappaste laget på grund av
fönstreLs litenhet och snöns tjocklek. Man hade bäd-
dat upp två av sängarna, i den tredje 1åg modern
utan :rtt r'ör'a sig, hennes sängliggning berodde som
ofta irnnars pä hennes obligatoriska vintersjukdom,
soirr nryckeL sällan tog mindrc än tolv vecl<or'. I för'-
fjot fick hon också ett barn, som för'clcs till socken-
för'mannen och pliisten, och dä läg hon sexton vec-
koi'. En och trnnair ilang bytte hon om ställning rneci
långdi'agna r'ör elser och undertrvckta suckar prr
gruncl av lig;gsnren. Pir sin sänghant vid fijnsti'et
sitter Asta. Sollilja, lion hållci pä att stickri sig en
tröja. Henne"s fötter nå inte ned till gclvet, hon sittel
sä ltögt uppc i siingen, å anclra sidan han hon vila
nackr.n nrot klinlitaket allt crr"rc.llan. Då, och cltr lutar'
hon huvurlot urot tal<ct och soilnar'.

lVlormor tog sin rock och spann.
Och tle långe dagalnas spinnrockssurr f;llldr: stu-

gitn, och detta cnda hjui på r'ocken, det är' sorn tidens
hjul, sorrr för själarna bort, var till sitt land.

Nu får' lilla Nontri lek:r cn stund. Och han drivet'
sina djur i bet upp lnot :rlla sängarnzr, stcppar några
av dem upp undel taksparral'na, det är' fjälltinnar'.
cgcntligen klättr':u' får'en on'rkring på insidan av fjäll-
tinnarna, han binder får'käkalna, ^son] han har till
l<oi', vid spisföttelna, ty där'i skiljer han sig fi iin
Bjartur i Somrnarirus: lilla Nonni hal' tio kor. Sedan
beger' han sig- ut på liingfär'd på sina egna ben.
FIan kännel vägen till obekanta ställen bortorn fjäll
och hedar', r'icler sina hästal till fjordarna, långa
och svåra leder', ty i denna badstova finnas oänd-
liga avstånd, om färden följer de regler som ingen
för*står utom han, till och med sänggavlarna voro
farliga fjällväggar med pass, snönrassor och gen-
gångale. Han måste söka natthärbärge en gång på
vägen (under bordet vid fönstret). Det var inte för'i'-
än på vår'en, när verkligheterx avstånd kommo i
dagen rned den smäitande snön och hans rnor bör'-
jade bli bättre, sorn avstånden i badstovan löstes upp.
Och sä fulla av rnystik ij.r'o avstånden i badstovan,
att trots de ändlösa ledelna, är bestämmelseorten vid
loftsöppningen inte nrcr' än en handsbi'edd fr'ån hans
eget fiihus.

Han talar i köpstadcn med doktot'n och köpman-
nen. F{an tar ut n}assol' av russin, ty på hans går'd
lever tnzin på slikt, ru-ssin i byttor, r'us-sin i lådor,
russin i säckar, likaså vitt socker. Läkaren har orn-
kring femhundra medicinflasl<or, lika många som
sockenför'mannens tackor på Utiraudsmyren, men un-
derligt nog tar pojkcn inte ut någon medicin. ETa.n

lovar följakt.ligen inte att välja in doktorn i all-
tinget för' mcclicin sor-rr hans pappa gjor:de, vet ingcn-

ting sä beskt och starkt son denna rnedicin och
hyser innerst inne den misstanken, att den är orsak
tiII att mor inte biir båittre, till och med att far kö-
per den för' att vara säker på att hon inte skall
komma ur' .sängen, och läkaren var hans medbrotts-
ling. För den skull är Nonni inte god på doktorn och
vill inte välja in en sådan man i tinget. I stället
väljer han in köpmannen i tinget som erkänsla för
russin. Nu blir läkaren ond och hotar att tillkalla
sysslonrannen. Men pojken iir inte ängslig, han lovar
att lämna in en gar-ntnal hund hos doktorn, ett fär-
ben för'cställer hund; dä blir det br'åk i Fjorclen.

Vaci är det för' sakr':rment,skat ovrisen därboi'ta,
sägcr nc;'rnodern, lrlen på" detta svaral' inte pojken,
inte genast, ty mormor tiilhör en annan r'ärld, andra
ryrnder'. Men om hon sl<ulle säga något tnera, sä är
det på sin höjd ett nordligl" yrväder'.

- Om du inlc kan hälla fred nied dig själv, så
är' dct bäst. :Ltt clu fär smaka käppen.

I,{ormor', såigei' pojken då,, du finns inte till. Du
ii.r' bara en vind i luften. .Iag är ute på långfärd.

Jo rk:t vtir just f int, svarar mormodern. Fv
skanr pa rlig, stola pojhen, att hiilla på, nred onyt-
tiga fant:rsierr mitt på datgen i -stället för att sitta
och sticka.

Då avbi'yter pojken allt crdbyte rnecl stormännen
i Fjoldcn och säger':

Nej, rnen vacl nu, hat' tlet blåst upp till stonn,
- h:rn t:rl ett hastigt fai'v:il och rider hernåt det

forta,ste h:rn kan längs de kroi<iga vägarna fraur och
tillbal<a övc.r golvet i badstovan. Men mitt uncler'
färdcn tar nrormor fatt honom likt ett oväder', som
brak:rr lö*s uppe på heden innan rnan vet ordet av,
och sä fryser han ihjäl pä heden, han placeras på
mormodelns säng med sin stickning.

Han virar surmulet. garnet ett varv kring fingret
och bör'jar sticka. Det är' sanrma skoinlägg, soln han
redan har s,tretat med en vecka utah att ha hunnit
längre än till mittraden. Det är som om ingenting
ville gå undan, allt släpar sig fram, man ser inte
.slutet på nå.got, varken på inlägget, dagen eller livet
hcmma på fars gård. Han blii, rnycket sömnig inför
clenna äncllös:r längd. I)ä kommer han med ens ihåg,
att han frusit ihjäl på heden.

---- lllolrnor, jag iir en gengångare, säger han och
gåispar.

- Du har visst inte fått höra något Guds ord i
clag, din krake, sägcr hon clå.

Nej, clet rrar också sant, nu korl han ihåg det; han
har inte fått hör'a något Guds orrl åinnu, det vai' alls
inte clet vrirsta, sotn kunde inträffa, att han fick höra
Gucls ord. Ofta blev monnor så upptagen av guds-
ordet sonr hon läste, att hon glömcle anmär'ka på
hans sätt :rtt sticka, och då hände det, att han som-
nade över stickningen, is5mnerhet om hon liiste nå-
got riktigt guds'orcl.
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SKV-kvinnorna i aktivitet för I{oreahjälpen.

FJjälpkampanjen för' Kore:rs kvinnor och harn har'
blivit en hjärtesak för SKV-avdelningarna, det fratn-
gär redan av det resultat som nåtts hittills, och det
är' en heder och en glädje för förbundet att kunna
nredd.ela att de hittills insamlade medlen uppgåt' till
7+.234 kr'. vartill l<ommer de vär'defulla sändningar av
rnedicin och torrmjölk (för'över'4.000 kr.) samt
kläcler som också avgått. Även om vi alla måste
tänka att det är' ett ringa bidrag till hjälp mot de
lidanden som även vi som FN-nation bär ansvar för
inför Koreas kvinnor, och även otn vi alla vet att
denna hjälpaktion är ett led i det fredsarbete som
har till mål att skydda också vår'a egna barn mot
samma lidanden -- så vill vi till var'3e nredlem som
bidragit säga ett varmt tack för gott arbete ! Det
ligger många timmar och kvällar av träget arbete,
många steg av redan trötta fötter bakom detta re-
sultat. Men medvetandet om hur viktigt och nödvän-
digt detta arbefe är skall hjälpa oss att göra fort-
satta insatser 

- 
vintern är hård för hemlösa barn

utan mat och värme. . .

SI(V har fått skriftlig bel<räftelse på att de sänd-
ningar som avgått från SKV sakta men säkert kom-
mer frarn till mottagarna, på andra sidan jordklotet.
Så långer transporter tar naturligtvis tid. De sänd-
ningar som avgick den 12 sept. och den 12 okt. har
emellertid enligt brevbekr'äftelse i november, passe-
rat den mellanstation där gåvorna från olika Iänder
sarnlas ihop för' vidale tt'ansport.

I nästa numrner av Vi l(vinnor skall en samlad
redovisning för de insatnlade medlen publiceras.

Internationella, Barnkonferense.n f örbereds i
alla, länttrer.

I Frankrike och Belgien har barnkonferenser hål-
lits med stort deltagande av representanter för ve-
tenskap och skola, för' fackliga organisationer, för-
äldrasammanslutningar och ungdomsvårdare' I båda
Iänderna har nran antagit en Barnens Charta --- en
samlacl redovisninc för de krav som är aktuella för
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Yära systrar
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lofdcn funt
)

:rtt skyrtd:r harnens liv och hälsa. och gcnont en god
fostran. i{tt stolt at'ltete pågar för' att skapa t'ör'else
och aktivitet kling clesstr kt':tv och blinga det"n till
förverkiigancler, genon) uppvaktningal hos myndighe-
tel' ocl-r !icnoin lohal:r initiativ pa olika ot-nr'är,len. Iila-
vct orn cn fi'eiiiii-t' lösning' av konfliktei'na i vät'lCcn
ga,l solll cn r'öd tiad genot-u dess:t konferr't'nscl'ti reso-
lutiont'r'" "Sllncit sl<all bli c1et. n:rtut'lign ft'er.iiig:l l-rtttl-
r,1et rli.lliin foikcn."

I Sovictuniont:n ocl-t cle folkclemoht':rtisklL ländei'na
ljir!l-a,l' r'n iniensit' l'f t'l<sallhet föl' trtt f ijll'rer tlda. dt-n
lnt,.,rn:rticlnt'llrt i;atn1<onfttr'on.scn. Stalinpt'istttgllt'ctr
I\4al'chuk fr':,:l Sov.jert.unioncn sol.u ii.r' kiinci fiji'fattut^cl
av bu.ittl-iöclter hlri' i ett uppi'tt1l lrranitt alltr rr:il'lc'lt-'ns
1ör'fat.tirlt: :iv ltiiinltcjcllct' ittt ge <lennlL intct'nlltionclla
l.loni:eri'cns siti ht'la i;lijtl. I Ruilriin:ka IroIkl'etrlttilliii-cn
Iiar' 500.000 ntöt-lt'ai' tit-'ltilgit i tiiötl'r, och ircltlfcl'ull:icl'
lunt onr i ianilet or:h är i f ull vt'r'lirautilet f ör' att
g<:nonrför'il c'le uppg'iftt:t' sotn stiilldc-s av clcn stol':r na-
tionell:r balnhonfel'r.'nsen i Buktrt'est ntecl övet' E00
deltagai't:. ,[ Bulgaricn för'beleds en stol' utståillning
iiver batnens liv.

I det avlägsna Viet Nartr hat' en stor konferens ägt
lum där sk:rkande rapporter visade barnens öde un-
clei' det irnperalistiska kliget mot detta lancl och diir
rnan unclerstr'ök att fred och frigör'else från det l<o-

loniala för'trycket är' för'utsättningen för. att utveckla
de sociaia institutionerna och skolväsendet föi' bar-
nen. I Italien äger konferenser och rnöten rum i hela
landet för att lägga grunden till en verklig massr'ö-
relse för' barnens för'svar'.

Bland de personlighetei' som anslutit sig till
ska skådespelerskan Frangoise ll,osay, professor
rlen Internationella kommitt6n märks den fran-
Ilanns Schwarz från medicinska fakulteten i
Greifswald, professor Govaerts frän Högskolan i
Briinel, maclame Li The Cha,un, president för'Rö-
da l(orset i Kina, madatne Kim En Sou, vice
ordf. för' Koreas demokratiska kvinnoför'bund,
skådespelerskan Alla Tara,ssova och regissören
Tjiaurelli, Sovjetunionen, Goodwin lVatson, prof.
i pedagogik vid Columbiauniversitetet, New Yorl<,
Nicola, Perroti, professor i psykologi vid Roms
universitet, m. fl.

Processen mot LillY lVächter,

I mitten av januari 7952 skall fru Lilly Wächter
åter stå inför amerikansk domstol i Västtyskland,
anklagad för att hon sagt sanningen om vad hon sett
i Korea. Den tyska kommitt6n för Lilly Wächters
försvar understt'yker att de amerikanska myndighe-
terna i Västtyskland tagit mycket god tid på sig
för' att uppta processen för definitiv slutbehandling,
vilken nu skall ske inför den högsta amerikanska
rlomstolsinstansen, i Frankfurt, och den anser att
Cenna förseningstaktih är avsiktlig därför att ame-
rikanarna hoppas att där'med kunna dämpa den pro-
teststorm som växt fram för fru Wiichters försvar,
och att domen -skali kunna fällas utan alltför stor
upprnärksamhet från världsopinionen. Men i stället
för att rnattas växer proteströrelsen från hela värl-
den och kravet på att de amerikanska ockupantern:l
skall frikänna fru Wächter. Den engelske advokaten
Pritt och den tyske advokaten Kaul skall föra hen-
nes talan.



Daghcm forskolor
Ett positi'ut betcinkande

l) "t 
åil intr: låinglt' nägcn nyhct att tala orn att

l;etiinkandet oin "Dtrghem och för'skolor"' soiu utkorn
för nagon tid sedrrn, är' stirrrul.elande och roligt att
liisa, del har sagts i'cdan i nåstrrn alla nl.tikiitr ont
riet. Dels gcl detta ltetänk:rncle sä rlång'a n1'ttiga och
sakkunniga ijvcrsiktcr' :rv l-l:rrnens och rnödrar,nas
situation i r'är' tid i dctta lzrnrl niir ck t gliiller att
skapa tlygghet för' balnen iivc.n utanför' hentrriet rne-
dan moclern ai'lretirr' , clert ltelir.si.r. ur dr,lnntr synpurtkt
de ensarnståencle r"nödr':rlna"s ltloblent, shiisnrässoitar'-
ncrLS, de tr'ångbocld:r i':rnriljcrnlls, det gci. intrcssitnta
studier av hcrrnrniljöns ltetydelse och vikten av dag-
]remrnets organisering och sätt att fungera för, att
för'bereda barnen för' den riktig:r skolan och l<ontak-
ten rned det vidgade samhälleiiga iiv sorn cle dä trii-
der in i. Dcls är' det ocksä r'oligt för' inarnmor. att
exempelvis i studien rrv för'skole:rldet'ns pedagogiska
och p:ykologiska problern få åter.uppleva bar.nens ut-
veckling eller fii cleras aktuella utvecklingsläge be-
lyst, fr'ån de första tecknen på förmåga att iaktta
till de något stör'r'e baruens vaknande för'måga till
kritik och sökande av orsaker och logiskt samman-
hang. Betänkandet ger på rnånga sätt per,spektiv ut-
över det ämne det strikt behandlar och detta är ju
också naturligt eftersom lösningen av frågan om
ciaghem och för-skolor verkligen är' av central bety-
deise 

- 
för' barnen, mödrarna och samhället.

Och sist rnen framförallt gläds man åt den över'-
tygande pcsitiva inställning som detta betänkande
visar betr'äffande daghemmens nödvändighet, dess
nyktra och väldokumenterade uppfattning att "det
inte längre finns möjlighet för samhället att dra sig
undan ansvaret för verksamheten för barnen i för-
skolåldern" dess bedömning av familjedaghemmet
som ett bra l<ornplement, men inte mer till "små väl-
ordnade vanliga daghem som måste utgöra kär.nan i
varje kornmunal planering för de förvär.vsarbetande
mödrarnas barn"-

Inledningsvis nämns något om erfarenheterna fran
andra länder', t. ex. Sovjetunionen, där daghemilen
för' bat'n under tre år' förestås av sjukvär'dsutbildacl
personal och har sär'skilda rnindre isoleringsavdel-
ningar', "snLlva\rdelningar"' etc. (vilken önskedr'ör-n för'
oss som rnåste stanna hernnra fr'ån arbetet när. lillan
har snuva och som däi'med ofrivilligt tynger ner
statistiken olr "kvinnol'nas arbetsfr'änvaro" och "ökar
r'år't hanclikap" som det heter, betr'äffandc r'ätten till
lika lön...) Intressant är även historiken om dag-
hemrnens ul-veckling, .synpunkterna på lanclsbygdens
behov i c-letta avseende o. s. v.

rI Svcr ige finns nu ungef?ir 700 för'skoleinstitutionei"
av olika slag daghem, balntr'äclgaldar och efter'-
rniddagshern - sorn står till för'fogande för ornkr,ing
3.1.000 barn. Betänl<anclet understrvker zrtt detta an-

tal är' uppenbart otillräckligt, överallt är. dct Ianga
väntclistor i rnaj 1950 väntade i Götebor,g 1.460
'baln ira plirt,:; i rla,ghclt'r, i Malmö 714, i Borzis 330
etc. I c.lc'ct.rlbei' 19.18 hzrde Norrköping plat*s för 915
barn i föi'sl<oiorna rneclan 882 väntacle på, pl:rts, i
Västelas var siffrorria 4ll0 r'esp. "i70 . . .

Bostaciskr i-sen hal naturiigtvis biciragit till att öl<n

berhovct av tlaghenr. Ilet är' sant som det stll.r' skrirrct
atL ciet ligger en skr ärnrnancle och tlagisk verkiig-
het, i fiilsta i'rrrnd 1ör' ltarnen, l;akonr statistikens liiff-
lor olr- atl e'n 1,r cdjerdel av svcnska folket bor i över-
bcfolkadr. l;ostädcr', och att 21.C00 fainiljeför'sör'jare
rne ci smabal n saknat' .självs'iänrlig bostad, 2ivcn oill
nollrren föi' t n säclan sätts -s:i lag't sotrl till i.tt utrr
och kök. Ungefär' I'alt tionde svenskt barn har en-
sain*ståcnde rnor', även detta ger ett begrepp om dag-
hernmens sociala nödviindigheL.

Betänkandet diskuterar infektionsrisken sonr ofta
åberopats mot daghemmen, men kommer till den slut-
satsen att mcd goda lokaler mecl isoleringsavdelning-
äy, och med tillräcklig personal med en betalning
som motsvar"ar dess arbete kan denna risk reducera.s
till ett minimum.

F.tr. S*V är detta bctänkande och dess förslag' en
sal< att hälsa nred glädje och att hjälpa till förverk-
ligande. Dyi'tiden gör dct allt nödvändigare för möd-
lal'na att bidra till ekonomin. Det pedagogiska vär.-
det av fostran i för'skoleinstitutionerna är obestridligt.
Daghemmen är nödvändiga för. att göra kvinnorna
likställda i arbetsmöjligheter och betalning. Men vi
vet också hur man i vår tid bromsar byggandet av
daghem liksom arr skolor och sjukhus till förmån för
dcn militära upprustningen. I dcn dei av r'är,lden som
gcr de stör'sta anslagen till krigsför'ber.edelser blir.
parollen om "barnet i centruln" en ihälig och hyck-
lande fras som inte kan dölja att man där. just sätter
barnens våilfär'd och liv I fruktansvär'd fara. Endast
i fredens vär'ld kan barnens liv bli lyckligt. Det sägs
i betänkandet att "ännu återstär den kanske vikti-
gaste uppp;iften: att forma sarnhällsrniljön så att den
passar barnen och ger dem tr'5,'gghet och ro." Det är
sant och alh'ariifit. Och förutsättningen för att kun-
na skapa en sådan miljö åt vår'a b:lln, :it all vär'l-
ciens barn, är fred på jorclen.

Inför' den Intel'nationeila balnkonfel'ensen i vår'
r;illo vi också gärna likta vai'a avclelningals Lipp-
rrrlirksainhet på att Sust i denna fr'åga onr daghem
och för'skoloi' nrånga iokala, initiativ l<an tas. för att
bidra tiil att minstr<a srzår'ighetelna för' arhetets kvin-
nor och att föra frarn denna fråga till clen centrala
plats clen förtjåinar. Att kr'äva l;arnens och nrödrar-
nas liitt till samhällets omsorg ii"r ett viktigt bidiag
till kamlren för' freclen.

lT. {,.

cllcr
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IAOn till en nordisk fredskonferens kom fr'ån pro-
fessor: Felix Iversen, Finland, och framlades på nor-
diska konferensen i l(öpenhamn i augusti 1951. Has-
tigt vann tanken anslutning och inbjudan titl alla
fredsintresserzrcle utfär'dades. Bland de inbjudande
fanns namn sonl för'fattarna Hagar Olsson, Ai'tur
Lundkvist, Tage Aurell, läkarna Andrea Andreen,
Gustav Jonsson, Peter Vnrenius, prof. Mogcns Fug,
pastor Ragnar Forbech o. s. v.

I i<cnferensen deitog 617 v:rlda. ombud, varav 275
f r'ån fackliga organisationel och arbetspl.',t"tser. Det
rrar 301 ornbucl från Sverige, 155 fr'ån F'inland, 95
fr'ån Noi'ge, 62 fr'ån D:rnmat'k och rtr ft'itn Island.
Bland cle organisationci' och för'eningar soitr vait orn-
bud var också SKV (ll8 oinbucl). Sät'skiit övrer Noli'-
lancl var' :;t:rrkt. r'epresenterat.

Sonr inlcdning till diskussion otn Iiortlen infiir
lirigshotet höll Artur Lundkvist ett utonroldentligt
fr;r'cc1i'ag. F lerclsr'ötclscn behör.s virl sid:rn itv För't:n:rde
liationtrlna. I)c r,itltl:t t'eiiei'itr14iit'nll iit' otilit'iicklig:l
sonl instruutcnt. tlt- iiiti' intc ilet stöti ft'ltn foll<t'n
s{-)ir1 }rchc}vs ftir albetet. p:r fi'edliga 1ö-sningar'. Va.r'
ncutlalitet äi' viktii; otrh far intc r.tndcltrriner':ts gc-
nonl c1,:n politiska debattcns; iiirfall, sonr Söt' 1,1it''.n-
clcfrihcten till en r:hilni-it'.

I'i'of cssol lve'r'i;.:n 'ii'.lacler onr F-retlsrlrttetet i }dorrltln
och betona<ic ntt nllln l;öi' j:l'i'11n,':ikir Atlantl-ialitcn i
ljusct irv Iaijrt-'n'ur I{ittioi'tt't nirs ,-.itrtt1i:.lr. FIan t't.-,iloltt-
iittritdclttLlr' r'n folt:lrtt1 no; tii-';1.. ;,;:ti:tvt'r:'iian i i);' fl'tttl':n.

öi'ci'trilllioLrrkalit' irjir i-lir.cinrr:ur ir'air IJrtnrriitk tlt-
ilr(1c orir siit i;i.'r;tili i Kcr iii. il'i'rn i.rillon,-rl i,oli'r..ni't'
h:rr i.liitl;rti;. Iic'follllin;;err ritrot:t:;. Bonrl;nit-t11ln av
lic;i'r.-ri hirl val it r,ii.i'r'r' iln ftii sLiit'cl:;ctr Llt:t(.1('i r;iiritl.:;-
l<r'i r,:1.i.

Iicdrioi'!;li httst:ts l;tolit sal val' fulislrtt It'v' upp-
irrii.i k:';irrI}itit dclr';jLii;t)i', sol]l l)ts,:;rtlt,l,' t iLi tl,l ititi',.,s-
l,iin'1.,t iniiig<i'rr cirh liit'":,il:i;li'n ot'it s:r-r:',1 i itnirliLrlti' otrli
cf{nir iltliiLlg,qar tttti'l't'ii rrt sin ir,t'rll:r 1'r'rrci.sviij:'t..

INtt i.rltl' i il',tatlcs till Ii'!'d o{ii1 jiilirltliiilt F'l{-rlilii:i{il.-
tionl'r'. l tlr.t1.rr iti t:r,' rrttitlas itotl{'i'l'('ils(li-)s rir;ci'i.yi,a'.'lii;il
lrit r,'ri:lrlsi'i t:tler I'ttcl:i:;t katr tr'\,t',:lil:j i.lt.'I]L)l)t ii;i'itllltl-
liu:l'iiy ocr} rjyt'i t'ltr'rioiitintllset' il'tt'l.littt tli: i'cirr strli l;rlti.-
tr,,r'n11. IiSÄ. Sor;jciutr;onr,'n, Kitta, Stot'lti'it:rnitit:n tlt'h
Fi'anki iliL'. trl'i lurtst,l iratrclla. i str iing ör't'i't'r,sstätrl-
itrt:lsrt llt-.rl l;1n li.:rr.ig;r. Iiiltttsjslia Friiklt'pril;liken^g rä.tt
att irr'ia. siit.r: och stänrnra i FN iit' ollvvislig i kraft
riv Fi{:,ri (',q,.'t} stiltlgit. Dr:t fitrus konkt't:iri uröjligirt'tci'
1'rji' en srnrl-ir,iig. plogrcssiv or:h efft-ktiv nerdi't.tstriinq,
inteltrationellt. lion+"r,ollelad. innc-'f :rttanrlc f öi'lturl av
rLtor-rtvltpt:n och :rntlt'iL vapen för tnitssföi'jntcisc. Dt-';'s..
u'icln firttacles följancle ltcslut:

1. I"olrftrcn:;en:t"ttto;3 i:tt finskt för'slil.g otlt tttt lii<til
cn appcll tiil alla itlrottsnriln, sol.l.'r ii"vicicl iitt clcl-
l-a3lr i Olyrnpi-sl<a Sprelen i Hcl-sinSJfols I952, att
r'ör':r riesrsa till ett ilanife.st:rtion fitr r'är'ldsfrec'lcn.

2. Konfr:r'cnsern biföll ott nolskt föii'slag orn att jul-
cla.gr:n bcir göras till ailrriii.ir bc;ntlag fijr fl'cr-ien,
och fogarie iriirtill cn uppllanin.g- tiii ttlla l{ortlens
plii,:;ter att iigna iulprcdikninga"r'na åt frcclen och
folkf ör'soningen.

3. Mi:cl anledning av förslag fr'ån olika länder rö-
lande radions roll beslijt konferensen t'ikta en upp-
rnaning till raclion i samtlig:r norclisl<a länder att
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4.

ge referat från konferensen samt att i det hela
ställa sig i fredens tjänst.
Ett norskt förslag med uppmaning till arbet.trna
i krigsinclustrin att vägra framställa krigsmateri-
al hänsköt-s tned alla röster mot 3 till de närmast
berörda fackliga organisationerna.
Ett svenskt förslag om att hernställa till svenska
regeringen om utarbetande av ett fredsförslag,
med beaktande av innehället i både de sovjetiska
och amerikanska förslagen i FN, för'anledde be-
slut om att vid en planerad uppvaktning hos sven-
ska regeringen bringa förslagsställarnas synpunk-
ter till kännedom.
I(onferensen antog ett finskt förslag om att upp-
mana alla journalister att inte medverka i krigs-
propaganda och psykologiska eller ideologiska för-
beredelser för krig utan i stället verka för freden.
Pä försl:rg av teaterchefen Hans Jacob Nielsen
antog cckså konferensen en protest mot att FN:s
narrln missbrukas i krigspropaganda säsom n-v-
ligen skett i Collier''s Magazine.

Bahom d,em står

13 5 miljoner kvinnor
l)en Z 10 riecenrber sitttttitantt'ädtle i Beriin den

hij;;stn 1e ciningc'n för' Kvinnot'nas Demol<r'ati:"ika
Vär'ld:;för irund. Ri:il'csentanlci' för' sektioncl i 28 iiin-
clt:i' \rat' niil valanclt'. T- pt'r:sidit,'t satt itlar'.d andla
I{DV::; olciiör'rrnd.c nrarl:Itne fNuidÖnit' {:otton, dtt ltiicla
vice ordför'andenlr llolores Ibal'rut'i och Nina Pollova
sarr-Lt gcnclalsekret.er':r.r'on, I{zr.rie-(llautle Vaillant-
(lotri'uliel'. Fi an SI(V clcltog flu Geltl:.r l"ilitlcrot.

I)e fr':rp1c;i' :iolri stocl pir ci:r:1oi'rluiirgorl vari' KDV:s
rrpp.qiftei' i :.nslutning titi Viillclrli'erl,st ricleh; rnijic i
l,'.i i111'r. i rrovi'nriiel t9i;1. för'l'tcrctl.else'r'na för rlt'n intet'-
iratioirr-lirr liorlfer'(.nscn för' bni'ne:r:'; lrkr;ritl. soru siitt.ll
iiltl. r'ulr i \Viln unrlcr priskci-r, lr:trrrl ti;i l.clctieisitt'ilrt
1ör' iii)i,' :'.; tr.'t1jr.: kcn;;i'r'i:s.

inl cihi i a:l',.;rt nf i) i'i l trtir "i oltI \,'iit l c1"i f r ctli,. i'irr.lt't:i lrrs lut
och iiiiV:s u1-ip;:,if'rrt' ilölis av lvii'tdalrc Ilu;:'ÖlljLr Cot--
tiin. [i{)n irrton;tr]r rri.t l'or;ultr.t('ll :tv i<lt:rinlt'lit':t iiir
{,r1 i'r crl,sJ)nkt ltl'lirin til' ft'irr l;ict irt:rlrtt'.'i-l:. i'ccill:t lle-
i),, tilil"';t Lir;t'r':tlit iilt'r' r-iit-i i1()ilt i)J)j)!.liitlclcs tlnilet' lla;tliliit-t-
-,1,n i'rli, ljir.itliltr;inl::.,;,;tf'littn, <'tt l;t'vts f i',i htr.i {t ttilt-'ns
iila,ftet viircL' och konloiirlr'r'its. I{1)1"r ltnl r;ttli,'tit lttor
lr lri,tirrg or'ir fijl'tt'o'.'t.tlli' iriiilltl llt'ctllr l<villtlcsiiil;-i. i'lil l-
ilt,n rivcl'l'i-ii'.sirr -l:ir-rlt':..'k\rt)niit o('h liktirit i:ltrir;l iu'r'
l rrttlr-'1 oclt ;i.l::' iivitr:r1i i:'!ii iIr.it iritt'tit't-l.i I;', tritiitt':ll;.-'n.
l)rt1 fi ir ii!rlrr' {,.Ili.cilL lltt <lr'n srll)t li t;il'rijr'iitsi',illiililt'rr -

T{I}b'li:rl'i tl:lt'I35 llriijolt<'r nlt'tlletnln:tr i fid ltin-
cIerr.

trnrlistri lrrol" hai sanllat, 40.000 tlalllrtttnttrt'r'sleriftel'.

L" riishus:siclrcn dtrlto3' otriltuci fr jrtt rn t':rtl läncle t':
Sovje'tu.rriott.:n, i{iu:r, Ttulir-'n, h'al, if tankl'ikc. IISA,
I,lnl;'J:r nrl, Vii.:;ityi;irlan11, c.'ltr si<anrlinat.i:l'.ar. llintlcrn:r
och nrl.nga anclla,. Siilskilt s;talkt intlycii l4ict c}.e I)o-
lol'er; Il;lll'nll'is tal. T'r'ots all terlor', s:rc'lc hcn, irar
n)an i Spanien i'e<,lan sa.rnlat '100.000 n:riln uncje r
lLppcllen onr flt:t.lspakt. '\risst hal t'i r;-"'iilighetci' att
liii,l'ui-.:r- o,'llrot, lrlcn vi rrct att tl0t lit' bli.ttrc att 1.'' clcs-
.llr s;viili;llrctt'r, hur stot'a rle iin kan lrll I'il. för iltt
liitlda freclcn i cirig, iin att seclirn gtåta övel ruinerna
eftcl r,'å.ra hcm och rråra dricla iraln. Vinirer vi värl-
r-l.cns kvinnor för vå.r't sarnarbete, då hal vi vunnit
rrärlrlsfreck:n !

Nina Popova, vice oi'dlf. i KDV och led:rre för KDV-
sektionen i Sovjetunionen, gav i sitt tal cn rad exem-
lrel på storartadr: insatser frålr. enskilcla kr,'innor'.s sida
i kampen fijr fredcn. Blancl :rnnat detta: tsilli f)alzit,
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cn lrll,g indisk nrot', har rned sitt barn på arn-ren gått
fran by till by, knackat pa dör'r'arn:r och uppmanat
i'ilänniskornir att sätt:r sitt nann under kravet pä en
i l'cdspaki. Hon hal satnlat 40.000 natnnuntlerskrifter l

\'ästt1'ska, kvinnol ol'tlrtar griinstniiten
(iertla lV{'lrer, Västtysklancl, gav cn inti'cssant r':rp-

pci't. I Västtysi<land albetar f r edsr'örelsen undel viil-
diga. svarighett-.1' rren aktivitetcn ?il rnycket stor'
blancl frcclsai'betalna. Illotstanclet mot reinilitarise-
lingcn r'äxt l sig :rllt starkare och allt högt'e kr'äver
foll<tt ctt crrigt Tysklir"nd pa basis:rv ett fredsföt'-
drag. Clmröstningar i de*ss:r flagol har', trots polister'-
rorn, genornför'ts rrid en rad stora för'etag och kra-
ven har vu;-lnit full ansiutninil. I(vinnoför'bundets
nrr:clierninar' är' rtrycket airtiv:r i detta at'hetet. Gtiins-
iiröten irrccl tlc tlil:slia, hollänclska och östet'r'iki-ska
IiI)i/-: ekticnirt n:r hal geno;t-rföt'ts och kvinnor fi'an
olii<r pclitisira organisationcl i Viisttysklancl har dcl-
tagit. Man piancrar nu c'n liknilnc'lt-' ii't'änstt'äff rnc'.d
1r ansktr L<vinnot'.

lUirnc'a lil}l'-st'litiont'r har bistått offrt'n I'iir' triirtastro-
ft'n i I'orlalen.

L-t-.n 4 5 jtrtiuali koi rrner c'[cn italion:ka KI)V-:lck-
tietnen ai.t häIla" en stor hon{'crens i Nerapel uncler'
r;rcttot Siiydd för' ]rarnen, ber'ättade IWrlria Matltlalctra,
Iiossi, dct itallenska för'bdndets orclför'ande. Upprust-
nini.l'en, all;r.t:löshetc'n och den läga levnads:;tandzir'-
cr^cn är' en fluktasvär'cl fiu:r för' l;at'nerns liv och hälsa.
Sorn exempcl niirnncle flu Rossi de resultat förbun-
r-lct komr-r-rit till vid cn undersökning om folkets lev-
nadsför'halianden. Man h:rr clelat ut fr'ägeformulii.r' i
liusen: F{ur bor ni ? Far era barn tillriickligt med
rnat? Är' ni och era barn friska? o.s.v. På en ort
Iratlc av 9fl utfrågade fanriljer 7? tlre. De bor i käl-
li;r'e utan ljus, utan vär'nrc, utan sängi:rr'. I(vinnoför'-
bundet har organi,i;ei:rt ett stor.t antal -sonrmarkolonler',
cl:rghcr-n och kindergarten. I soinras stängde regering-
cn plötsligt 28 av dessa kolonier och 4.000 barn sän-
rles utan vic'l:rrc-. hem igen till gtändern:r och käilai'hä-
lr:n. Orsaken: prr en holoni hade barnen rop:rt ordet
FIiED! översvämningarna i Pcdalen ödelade 107.000
hclital land och 250.000 milnniskor fick fly från sina
hem och sina fattiga ägodel:tr'. Ännu är' det inte känt
hur många som omkommit. KDV-sektionen ordnade
genast hjälpcentraler och tusentals av dess tnedlcrn-
nrar erbjöd sig att ta hand om de drabbades barn.
I,'ör' när'varande är' över' 7.000 barn placerade hos
I(DV-medlemmar'. Den hjälp som katastrofoffren fått
fr ån en lad KDV-sektioner ska vi aldt'ig g'lömma,
den är ett sadant str'älande bevis på solidaritet, sade
fru Rcssi och nämnde sär'skilt sektionerna i Sovjet-
unioncn och österrike.

Iiongress i I(öpenhamn i höst.

Om föi'beredelserna för I{D\z:s 3:e }<ongre:: talade
gener':rlsckleteraren Marie"-Clautle Vailla,nt-Clouturier.
Mötet beslutade att kongressen skall hållas i l(öpen-
hamn på hösten 1952 och att den skall läggas upp
på mycket bred basis.

Angaende förberedelsel'na för' den internationella
honferensen för barnens skydd, som skall hållas i
Wien i påsk, r'apporterades att för'beredande korrfe-
renser hållits i en rad läncler'. Mötet antog ett sär'-
-skilt uttal:rnde i denna fr'äga och rekontntenderade
alla l(DV-,sektioner att i sina respektive länder popu-
lariscra denna betydelsefulla konfel'ens, dra in andra
olpJanisationer i för'beredel-searbetet och om möjligt
or ganisera riks- och ortskommitteer samt halla för'be-
ledande konferen-ser'. En resolution om KDV:s upp-
gifter i anslutning till besluten fr'ån Vär'ldsfredsrådet
antogs likaså.

8 nya organisationer inr'östades, där'ibland De unga
fiickornas för'bund i Venezuela, sotn bildades efter
tlngdomsfestivalen i Berlin i somras och redan har 1

nlilion medletnmar'.

Marie Cwrie
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Irånc och Eve
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Kvinnans åldrar
Ifavandeskapet kan .ju cj :iigas vala en av livin-

nans aldral och skail i clctta samrnanhang ej nl-ir'-
rnal e ber'ör'as. Självtallet äi' det c'mellerticl Lli' clen
le vande naturens slznfJunkt sctt lrlonan pa ver']to'r.
FIela den fortplantnlngsbetingade kul van, f,;or11 göi
vår' pelsonliga tillvzrro rik men komplicclao och ej
sällan rnödosam, hal sin rncning först onr den i sig
innesluter ett eller fleia havanderskap. Da rlpphör'
inenstruationspcriodel'nas korta vagor cch t-.r's:iittes
tned den langa inrcsekretoriska bijljegang;, soril be-
tingas av fostret i nrodellivet. En och annan }<riinna
har sin allra bästa tid da: känner sig andligen all-
cleles särskilt spänstig och kroppsligen i hög forr-r-r.
De flesta har cn del besvär', atminstone i bör'jan och
rnot slutet. F-ör nagra är' ett havandeskap ett lidandc.

I alla ncnrrala fall är det viktigaste att nran h:rr
klart för sig att havandeskapet är' cn funktion, som
en kvinna är' skapad för'. Man bör' nra bra av det
och man bör' kunna .sköta sitt arbeter i stolt r;ett son't
vanligt. Vissa tunga arbeten eller arbeten i frantat-
böjd ställning lämpar sig ej för havandeskapets sirta
rnånaclcr'. Men den allmänna regeln bör' va,ra: sköt
ert arbetc som vanligt under gl'ossessen och tag lc-
digt under de för'sta måna:lerna av amningsperioden.

Det har valit för'enat rned vissa svär'i51heter att
leva efter den regeln, så länge ett synligt havande-
skap betraktats nära nog sonr ett lyte. Denna oritl-
liga- inställning har säkerligen sammanhängt med
1800-talets allmänna skräck för' att latsa orn sexual-
livet. Den ornsvängning, sorn skett här'vidlag, har än-
nu inte tilh'äckligt för'ändrat vår syn pä havande-
skapet. Äsynen av en havandc kvinna ltör f5'lia css
nred glädje och stolthet, hon är' en levanr-le pamin-
nelse om människors samhör'ighet och fiaintidshopp.
Sen rnåste irlan för'stås göra :rllt för' ati kvinnor i
grossess skall se snyg.qa ut riktiga modeller pu
kläder, en bra gör'del, god hälsovåi'd. I\[an skulle i
alla fall gär'na vilja ha en pi'opafJanda rned tnottot:
hedra clch hjälp kvinnor i grossess ocrir uiöcllat' ellcl
fäder med smä barn. Titta vänligt på dein pä gatan,
stig upp för dem i bussai' och spår'vagnar', visa att
vi är' s'tolta över c-lenr !
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Yårt ansYar i dagens histor:ia
Foru. fr. id. 4.

andra, vilka har kvar''känslan av det obrytbara sam-
manhanget mellan ordet och verkligheten, eller rät-
tare sagt, känslan att ett ord har en tyngd som drar
med sig verkligheten, framtiden, historien.

Att tä;rka i fredens tecken, det betyder motsatsen
till s,kadeglädje, clet betyder att tlnna,, vilket ju är
det enklaste och närmaste men kanske också det

svåraste, att unna liv och växt åt det som är levande,
också om clet är fr'ämmande eller rivaliserande. I)et
främmande för'efaller oss alltid i första hand fient-
ligt 

- 
det är därför som det hos alla folk på jorden

har utbildar.s storsinta och okränkbara förhållnings-
regler gentemot "fr'ätnlingen", regler vilka hänsyns-
löst kränkts av "civilisationen".

Det ber'ättadcs mig en gång att på ön Bali i Indo-
nesien har man inget ord för' "tack". Balineserna

använder i stället ctt orcl som hcter terima. kasi,

vilkct betyder' "iltan tager och rnan giver"' De säget'

icke eller. tiinkerr - inför något sorn till äventyt's
givits dcrn: tack för' r'ird j:ig fätt, utan de svarar
inedl det stolta och djupt nriinskligtr: Man tirger oclt

r-.tan gi rrer. i)ct iir så sotrr dcn stola uppgör'clsc.n på

jorrtcn sl<ulle ske, och såt soltl clen nu kuntlt-' skc,

därför att vi i sjäIva verket har större möjligheter
än någorxin att träffas och umgås, att kulturellt och

historiskt lära känna och förstå andra folk och där-
med oss själva. Vi borde kunna lära oss att i be-

lysning från andra håll se både vår egen svaghet
och vad vi aktar som vära omistliga ideal, vilka
kräver av oss att bii förverkligade, inte i ord utan
i handling. Och vi skulle som aldrig förr kunna bli
delaktiga av rikedomen och lyckan och inspirationen
i samarbetet med olikartade ja kanske i sam-
arbete över huvud taget. I{arxke kunde det stora
samarbetet i världen bli en inspiration för oss väs-
terns folk att inifrån våra egna förutsättningar över-
ruinna den gråhet och leda, som fräter vårt arbetsliv
och därmed vårt förnöjelseliv, och som hotar att öde-
lägga vär ungdom inför våra ögon, mitt i vår rela-
tiva rikedom.

Givande och tagande måste alltid bygga på arbets-
glädje och samarbete, i de små närmaste förhållan-
dena och i c'le stora, sarnlnanhangen. Och lika oft'ån-
komligt måste det bygga på, den äkta, djupa, sl<a-

pande egcnarten hos måinniskor och folk. Det är den

sonr gör sarnarbel"et levancle, aldrig E1i'ått. Och det

är clen son) kan fa rnöjlighetcl att springa upl) i
rlagens och fra.rt-tticlens historia, .sont vi på för'hancl

rrldrig anlrt.
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