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Denna duk

at grått

linne med korsstl,grt:brodcri

i blått och rosa ö'Lcrläntntlc: at

SKI)

:ill Madatre Cotton vid

Ti kvlnnor
I

Demokrati:At Virldslörhmd

\T/ienkongressen,

Ånc.
t953
Nr1

t

Ett hedrövligt btrdskap
Herr Trunr.lr'r har avgårr sonl president i USA.
Han har hållit ert :rvskedstal, ett så kallat buclskap
rill Kongressen och till c-let amerikanska folket. Vad
var innehåilet? E,n c-lel glosor om frihet och "derr
fria världens" slutliga seger. Men huvudsakligen
två ting: Dels en bottenlös frukran för liommunismen, som han tl.dligen clelar r-ned dem, vilka han
till synes vamar för en sådan fmktan; dels en häns)'nslös vilja till Adelaggelse ocir förintelse av ailr
levarrcle

i världen

fi

-

Marr skulle hnappast tro en persorr av så att s;igl
r-nedehnåttiga dimensioner jämväl utrustad ned en
så stor ondska. Det kanske i stället är eftersägandets
litenhet. Och man får nästan den uppfattnillgen att
herr Truman tänker sig, att när USA ödelagt alit
levande på jorden, kommer det att lyckas dc så
kallade "sovjetherrarna" att skapa en r1y och lycklig tillvaro gerlorn samförstånd mellan clet bästa av
gammalt och nytt.
Hur detta nu skall gå till!!

-

genom så kallade atornvapen.

fuckar

Elisabeth T amm

IYå,gru ord, om

uå,ra

7t

meaLemntar

omslagsbild,eru

En slutiig r-iirdcring r.r' SK\r:s insats för Folkc.ns frt.clskoni Vien kan iinnu inrc göras rv aila aldr'lningar hlr
.innu inte rcclovisat sina result:rt. Men li kan. reclan nu. mccl
riädje konstatcra iltt f i nått långt ör-er det mål r-i stiillc'le oss
i höst:rs: att säkrrställa f'r'ra delcgaters resa till clcu utoruorCentligt bety-delsefulla kongre'ss som FOLKENS FREDSKONGRESS r.rtgjordc. Det gällde alitså att samla minst 4 000 kronor på r.rngefär tr'å månaders tid. Rcsultatct blt'a 6 865 leronor.

Säkcrt rir dct många SKV-mcdlcntmar som r-ill vcta htlr
.'ler blev med clcn cluk, som SKV-avdelningarna landet runt
r-ar med onr att brodcra sina namn på. Vi ';kall här berätta
om när duken ör'erlämnadcs till KDV:s av r-iirldens klinttor
så högt värclcraclc ordföranclc Mme Eugcnie Cottou.
En dag under kongrcsscti mottog varje kvinnlig clclcgat cn

gress

Vi

kunclc sända sex delegater

liika voro fru Margit

Andcrs-

son, Luleå, författarinnan Rut Hillarp och Maja Bcrgströn'r
från Stockholm, fru Eiin Johansson, Göteborg, Birgit Carlsson, Orebro och fru Margit Karlsson, Jönköping. Det är
tack r-irrc klinnornas kollektila arbete för freden i världen
som cletra goda resultat nåtts. Det skulle föra för långt att
niimna alla de avdelningar och enskilda medlemmar som rjort
sig förtjänta ay hedersomnämnande, här cndast några cxempel. Det distrikt som bör nämnas först är Stockholms Liin
clir samtliga irr-delningar hedrat sig, friimst Nacka-Boo mccl
183 kr. Sundbvbcrg 160 kr. Södcrtälje 104: 25 osr'. tillsammr'rns har 903:50 ör-erlämnats från Stockholms län tili FrcdskonTmittön. "F1-rkiör'e rn" i Stockholmsa'r'deining.'n har cns:1n1t rcdovisat 1075 kronor och clärmed säkrirt cn cgen ciclcget, riet ir de många busrnödrarn.t som mecl entusiasm stiillt
sig ett högt mål förc och klarat c'let med glans. Al de encrgiska Götcborgs.rr-delningarna kommer "OstrA" f rämst nrccl
sina 404: 50 av de 689 kr. från Götcborg. Ar- rle cnsliilclrr
.rvclclning:rrn:1 som rrran särskilt vill nämna står frrimst clcn
lilla alciclrringcn t Högsb1,-Ruda som på r.rma l:rnclsbl'gcicn
sanrlat 114 kr. iikaså -4b1, i Ostergötlancl nrecl sina 115 kr.
,\vcsta, Hofors, Lulcå och Partille står också friimst i raden
nred särskilt fina insatser. \risst skullc nrrn rilj.r r.ikrrrr r.rpp
många fler son-r mc.cllcrkat

till

clet goda resulratet.

inbjudan från KDV till en mottagning på Hotel Stefartic.
inf ann sig kvinnor f rån nära hundratalet iänc{cr' Och
där kom också r'i sr-cnska kvinnliga dclegater. Lokalcn lar
fcstligt smyckacl. Var skullc li placera oss? Jo, där ctt borcl
med sr,cnsk flagga. På r'arjc bord stod en nationcll svmbol.
När aila intagit sina platscr steg Mmc Cotton, hälsac{ mcci
applåclc,r, f rirm och hiilsaclc alla varmt r-älkomna. I stället
för att hålla något tal gick hon okonvcntioncilt omkring och

Dit

hiilsadc de olika clclcgationcrna lid dcras bord. Då Mmc
Cotton kom till clct sr-cnska bordet och hälsadc oss på sirt
cnkla och inr-rcrliga siitt lar tillfället innc för att ör'crlr-imna

r'år går'a.
lvlargit Karlsson riktirclc några ord till Mmc Cotton i liliia
hon reclogjorclc för hur clukcn kommit till, att clcn trtujorcle
e

tt lcd i r'åra kongrcssf

örbc,rcclclser

och att

de

n villc

ut-

rr1'cke clc slcnska kvinnornas bcundran f ör Mmc Cottons
storslagna pcrsonliga insatser i arbetct fOr trDV ocir freclcn.
N{mc Cotton tacliaclc för går'an och bacl ont sin hiilsning tiil
alla c'lcm som biclragit till den och uttalade sin glädjc ör'er
rrtr så r'nånga kr-innor cleltog i dcn svcnska kongressciclc*ationcn och rtt r'årt förbund lar på frarr-rmarsch. När hon sc,,lan iästc ortsllAmnen på r'år duk bcrättade hon att hon mincics flcra av clcm sccl:rn clcn tid då hon läst om Nils Holcerssons unclcrbara rcs;r.
Irör oss blcl clctt:r cn oförglönlig kviill. Ingcn nrörcr N{me
Corron, clcnnir hjiiltemocliga och trots förföljelser så stirrka

ocir rakrvggadc klir.rn.r, ur;rn err fOr alltid bära med

sig

minncr ar, henucs frrscincrenclc gestalt.

G. L,

B. C.

2

=-L

J

trtn,orine l{ermelin, Oriinlrct:h :

Humor

och

I I ögsinthet
Nlr Vilhelm Grönbech, den danske kulturhistorikern, från sin förtroliga och ingående samvaro med
olikartade kulturer på jordens vida ring, vänder åter

till vår egen västerländska kultur, måste har-r gång
på gång säga: vår kultur år trång, vi blir hårda,
Ty vi går alltid ut ifrån att vi är "det
ojämförligt högsta och förnämsta i tilldet
högsta",
varon. Därför kan vi inte naturligt och hjärtefyllt
ta emot från andra kulturer och vi kan heiler inte
giva, självklart och mänskligt. Nej vi kan inte ens
umgås med varandra här i vår trånga värld, vi
möter också varandra med hårda allvarliga ansikten
vi dömer och
moralister kallar Grönbech oss

7'ccl;ttirtg till JoI,s boA' a-- ll ttrit't I'öt;'cttbiclnt

"iuär Grtds söncr trädde int'ör Herrcn par ock Satan

med

blend dem."

omänskliga.

-

-

fördömer.

Det finns r-rågot som är oss människor givet tiil
humortr, skrattet, festligheten. Låt oss
förlösning
inte glömma atr clet första tecknet arr ert litet barn
fått syn på cn anrtarl r-nänrliska är ett leende - ja
ctr lindebartr kan storskratta oss vuxllA rakt i an*
siktet, överviilcligat av sin framvällande humor. Och

skrattet

humorn

böljar runt hela den vida
hos
och stiftar frecl
hos söderhavsöarnas bruna folk

jorden, stiftar samförståncl
indianer och kineser,

och Afrikas svarta, den lcvc{c rikt och hörcle clc
srora fcsterna till hos antikens folk och hos cle gamla
nordbon'r "Mecl huntor övervinner människan
der onda eiler cle onda, som hou inte vill l-ra in i sitt
liv", säger Grönbech. Och han fortsättcr: Hos alla
primitiva folk och hos cleras andliga fränder i den
antika världen: nordbor, greker' israeliter, är det
en allvarlig readentonerlla
onda och de onda
litet som inte är att leka rned, om marl låter dem
husera. Mot dernonema hjälpcr blott andliga vaperl'
och det viktigaste iir humorn. I gudstjänsten har
man märdemonerna sin plats i det heliga dramat
och
löjliga
på
de
är
att
ker clem bland gudarna
övervinns med humor. Ett minne av detta har vi i
nordbornas praktfulla skilclring av Loke, demonen
som har sin gång i gudarnas salar fast han hör
i Utgård eller jättehemma i den onda världen
hem har han alla sina fränder. Och ett blekt minne
finns i Jobs bok, där Satan ijvervinns i ett högtid-

ligt styrkeprov.

till

Flar"r

fär

rår.t

att auvända sin makt

det yttersta, mcn förlorar spclet
som han tror att clct är vultnet.

i samma stuud

"6{s1
Grönbech säger
medeltider-r, då
fanns religior-r i E,uropa", då flödar humorn, skämtet
och skrattet, i clet dagliga livet men rikast vid hög-

I

de stora folktiderna: på helgonens festdagar
Grönbech
begravningar.
och
vid bröllop
festerna
citerar cn nredeltida bcrättarc, som mitt i berättelsen brytcr av och siiger: "Det rnåste ni gc mig rätt
i, att niir vi får er till att skratta, så farväl mecl
vreclc, f arvål rnecl frestelse till hat och agg." Och
nog karr clct besantras också i den ciag sorn är -humorn kan gudskelov knappast utrotas, och dcn
ievcr cljupt i folkets liv, ute i bygderna och i varjc
allt som åräkta arbctskamratskap. Men änclå
-folk blivit allviisterlandets
gått
har
hunclraclena
varsarnnlarc, gläcljelösarc, oåtkomligare för det son-r
på
löser upp bitterhet, l-rat och agg. Vi skrattar
mest åt varandras fel och ömkreatern eller bio!
ligheter, eller vi skrattar ofta bara dumt och meningslöst och ansträngt, men sällan kan vi av hjärtat
skratta med andra, så att de blir oss kära och förtroliga, hur främmancle de än tycktes oss.
F{umormänniskan upptäcker, säger Grönbech, att
i varje mötc mellan människor finns det ett motstånd som skall övervinnas, det är motsättnir-rgen
rnellan det kiinda och det främmande. Det är kärlekens väsen att övcrviuna motsättningen, men icke
clet är just växelverkan n-rellart
att upphäva den
fast den ofta är
morsarsema som är rikedomen

Etc möte kan lika viil bli till fiendskap sorn till
kärlek, den kan bli tiil en strid, som har kärlekens
betagenhet och viirdnad i sig, eftersom två motsatså kornisk!

Qet sol,n

Dikt av Johannes R.
Skrivcn

Så som mdut aisar
den ondes fotspår

t /teslr,tten

lt:lir lct,ur
1

av Ingeborg Björklund

Becher

93 8

\*,

i en gantmal kyrka

-

genum stadigt rntracle

ualt, kom han hit; med Satans hela styrka
.rtod hatt uid högmri.rsart just hcir och lurade,

Dcirför att hon såg en .rtjcirna,
.rrtm cle

så skall lnan aisa på den plats en dag,

andra inte

såg

må.rte strax poli.ren ttcirna

dar han, 'der Friltrer" låg på
och ingen grauuård, ingen sarkofag
skall ofras ltonont, .rjcilua trappans stöd

magert, di;c/,

.tta,teil. Fara förelåg,

IJteshden gick hort ut.ta.ttt,
oclt stenen tiger, som han skred

att bjuda blodiga

-

dcir hon fArut t,arit kcind,

på, då han gick

c/rtintde 0m ert ucirld getnensctttt,

ltan1ren uecklas ttt,

den trappan gick han ofta fare slagert.

liu.r

At, honont cir det inget kaar, nej, slut
ar atltihap, man tranpar platsen något ögonblick;
mail .rciger: )ch har låg han dad på ntageu .l

Jakob, den garnle patriarken, gjorde en god gärning när han satte det slagordet in i världen: Jag
släpper dig icke med mindre du välsignar mig. Det
kan gott, säger Grönbech, vara ett valspråk för all
i motsats till kättaräkta fiendskap i världen
hatet, som blott vill utrota och förödmjuka en motståndare. Därför blir en ärlig fiendskap, menar han,
fylld av det som i gamla dagar kallades högsinthet
ädelmod. Den segrande följer sin fiende
och adel
till graven och visar honom den sista hedern med
samma innerlighet som en vän, om också innerligheten är nog så egenartad till sitt innehåll.
Men moralisten säger: att visa högsinthet är det.
samma som att sudda ut värdena i tillvaron. Därför
måste kampen slutföras i tillintetgörelse och förhå4

och grcind,

Stjcirnan .stiger. Snart kan alla
.rt

cle.r.r

himmelskt renA

Hon, sont såg

Svensk tolkning av Ingehorg Björkhrncl

ser brottas mcd varandra och växer gellom kampen.

för anen!

grat,en

rlen

t,ilar sina

nelse. Den döde fiendens

påle genom sin kropp

i

.rken.

för.rt,

i kalla

ben.

kropp skall ha en förgiftacl
graven, så att han ir-rte går

igen.

Grönbech svarar: I kärieken är det ju två världar som genomlever händelser och skeenden med
varandra, var på sitt sätt, men i skapande harmoni.
Om moralisten fordrar att de två skall bli ett, och
förargas över att de inte blir det, så gläder sig humoristen över att två människor blir två nya människor.

Till detta år våI inget att tillägga. Blott en förmodan: om humorn är oss människor given som ell
utan vilken själva livets
livets oundgängliga gåva
så gäller kanske detsamma om
glans dör bort

-

högsinthet, om ädelmod.

Honorine Hermelin Grönbecb

Birgit Carlsson:

"

Follecns I:rtdskonär intc ctt mött

grcss

i Wien

Folkens fredskongress

mt'd diplomatcr
dclcgatcrna har inga

andra krcditivbrcv
än t'olkcns '-ilja till
t'rcd

."

(Kvinnlig dclcgat
f

Millun.. o.l', itcr milj<;ucr trtiinniskor r'ärlclen över haclc
knutit sina rncst brinnandc förhoppr-ringar till Folkcns lrrcdskongrcss i Vicn. Aldrig tidigarc l'radc cn sådarr kallelsc gått
kallclscn att mötes till crr fri
ut ör,cr r'ärlden sotn dcurra
-

diskussion om fredcus problcm.
I professor Juliot-Curics brcv tillförsäkredcs varjc dclcgat,
gäst cllcr obscrvatör riittcn att intc cndast tala på kongrcsscn, utxrl iivcn rätten att deltega i dc olika kommissioncrnas
erl'rctc. Ingcn skullc hcller bchör'a binda sig ev bcslut sorn
vcderbörandc ickc var bcrcdcl att pcrsonligen undcrtcckna.
Infriaclc kongrcsscn clc förhoppniusar som miljorrcr frccisiilskanclc människor ställt? Ja, clcn infriadc clcm! Skullc intc
hiir frcdcns partis:rncr mötas på nytt? Jo, mcn Vicnkongrcsscn blcv viclir mer iin cn kongrcss r-ncd frcdc,ns partisaner, dct
ble v cn lcrklig folkens f rcdskorrgrcss. F{ur r'äl bekräftedcs
intc cletta av cr1 red framträclandc pcrsonlighctcr i kongressen. Dc-rt känclc libcralc politikcrn Giuscppc Nitti och cicn
kristnc clcmokratcn Rephaclc Tcrranot'a, sonr båda represcntcr;rdc dcn i Itelicn lerksemme Parlamcntariska Gruppcn för
Irrccl. Där dcltog clcn vrirldsbckantc frenslic författarcn JcanPaul Sartrc, förrc pre sidcnten i Sparrska rcpublike ns råd
Josö Giral, dcn f rrrmträdandc rcprcscl'lt.u-lten för Englands
livinnor mrs Monica Fclton, dcn framståcncie tuecllcmmen lv
Indicns Nationclia I{ongrcssparti Dr S. D. Kitchlew och förrc
tyskc riksk:lnslcm Joscph Virth. Uppräkningcn skullc kunna
fortsätte .Iv rlarnrl på pcrsonlighctcr sorn iir kända bland dc
cnkla människorna r'ärldcn övcr. Mcn dct rir intc uamncn i
och för sig son'r iir clct viktigastc, utan clct viktigastc var,

Ingcn frcd tfi,trt nationcll frihct.

På kongrcsscns c{agordning stod som första punkt frågan
om rrationcrnas självstänclighct. I sitt stora irTlcdningstal till
kongrcsscn slog professor Irrcdcric Juliot-Curic fast:
"Sedan det andra r'ärlclskrigcts slut har fler och flcr flagranta övergrcpp mot dct nationclla obcroendct ägt rum i

Pakistan)

en triumf för freden
liongrcsscns största, rcstc lrllklrlgclscr ittte b:rre ntot rlctt A-pakt
i vilkcn de dregits itt, tttitn iivcn t't.tot Atnerik:rs ckottomiske

och kulturclle aggrcssion.
I(ongrcsscn iignaclc dcn ty'ska frågan clctt största trpplrriirksamhet. Rcdan i Juliot-Curics tal togs clcn tyska frågan upp:
"En frcdlig lösning av clen tyska frågan ilcllol'l't ör'crcnskommcisc mellen dc fyra storuraktcrna och T1'skland kommcr att utgöra ctt första stcg mot vcrklig kollcktiv säkerhet"'
Profcss.or Juliot-Curie r'ärclcraclc högt rcsultatct :tv clen
internationclla konfcrcnscn för cn frccllig lösning av dcn tyskl
frågan som hållits i Bcrlin cn månad förc 'Vicn-kongrcssctt.
Den tyska clelcg:rtioncr.l! sonl lidclsefullt liinclc sig cmot ett
USA i samarbctc rrred Väst-t1'sklancls rcaktionärastc clctlrcnt
åtcruppriittar den tyska militaris,mctt, fremlaclc vid kongrcsscrl gcuom c{cn liist-tyskc clcle gatcn, förre borgmästarcn i

Miinchcn-Gladbach Vilhclm h,lfcs ett 6-punktsprogram för
lösning av clcn tyska frågan. Dctta program gick ut på:

1. Gcmcnsan kamp not Bonnt'ördragct ocb

varic

slag av militära allianscr.

2. I{ontcrcns mcllan dc t'yrrt

stormaletcrna t'ör att

förbercda ctt lrcdslördrag mcd Tl,skland.
3. Åtarupprättandct Ltv ctt cnat T1'5pland, all-tvsk
rcgcring och ctt parlamcnt tillkomrnct på grund-,tal av
t'ri, liha och bcmlig rösträtt.
4. Upprättandct do ett dcnokratiskt systurt i T1'sk-

ett här möttcs rcprcscntantcr för skilcla rörclscr, uppfattningar och rcligiös tro ut:u1 rrågon som hclst Arll'lAn förcbild
iin r,iljan till frcd.

Innanför dcn vackcrt pryclcla frrsaclcn på tVicns konserthus
möttcs alle i cn ancla ar. r'arm förståclsc och stor hängivcnhct
för frcc{crrs sak. Dct iir intc lätt att mcd hjälp av skrivmaskin
och pappcr gc uttryck åt c{cn äkta r.änskap som strönrmadc
alla till mötcs gcllom ctt blixtrandc lccndc från dcn svartc
clelcgatcn från Ekvatorial-Afrika, genom kincsiskans graciösa
och r.ärdiga bugning, gcnom en blick från dcn garnlc prästnrallncns <igon cllcr gcnom ctt fast handslag från dcn ungc
viirlclsförbärtrercn. I all sin litcrrhct kändc marr sig här clock
sorn crl länk i crr oänclligt lång och stark kcdja.

rån

Iand.

5. Att ctt f rcdsf ördrag slu.tcs mcd danna all-tysha
rcgcring att frtdst'ördrag som garantuar dct lramtida
T),sbland tcrritoricll intcgritct och politisb och chonomish själaständigbct.
6. Tillbabadragandc av alla. ctckupatiorrsstyrfto, Sro,

varjc dcl av

7-1'5PlarrL.

Mot bakgrundcn av clctr roll sorn Tyskland spclat i dct
förgångna känns dct löftcsrikt att ta dcl av slutappcllcrr i det
framlagda 6-punktsprogrammct där det hcter:
"I.åt oss tainga stormahtcrnd dtt respehtera dct tyslea lollects
längtan till cnbet ocb självständigbct.
Öaer ella skiljaletigheter i rcligiös örxrtygclsc, öztcr alla
politiska uppfattningar, övcr alla landgränscr rächcr vi vår
hand till folhcn i dcn nationclla sarnbörigbetcrt's och lredcns
n&inn,"

många länder."

Och vilka länclcr gäller det? Irrågen blev sanneriigen intc
Där kour cle land cfter land och reste anklagelser.
I)är korrr cl.'lcgaterrr,r frårr Irrankrikc och Italicn och ,utclra
Väst-curopciska 1äucler sonr tvintats irr i niilitä-ra pakter, r'ilkrr
so!u en dclegrrt irttryclitc clet, "riktar sig tnot folke,n i cless,r
lärrclcr". l)c fretrskrr och italicnskl clelegrrti,Jtternlt, sorll \rr1r

obesvaracl.

Stoppa dc pågåcnde hrigen!

I)cn andra frågan på liongr."ssens dagordning gällde atr få
ctt srr,rhbr slut på dc pågåenclc krigen. Stoppd hriget i Korca
löd clen irrträng,aude uppmanirrgen i inledningsr-lclrn.r fr-äg,r sotn hijlls av I(inas vice prenriärnrinistcr
li orts. å sid. 1I .

ctnt.e'dtl.bart

t;rlct

till

Rut Hillarp:

Intryck fran Wien-kongressen
\Tienkongressen var en storslagen manifestation, en
stimulerande upplevelse för alla sina deltagare, som
for hem fulla av ny entusiasm inför sitt arbete i freja, var det detta den ville vara, då har.
dens tjänst
- lyckats.
den säkerligen
Kanske var redan detta vårL
det uppbåd av krafter som kongressen kostat. Att
-stärka folkopinionen mot amer-ikansk aggressivitet och
imperialism, det är väl också en uppgift som kongles-

sen f.yllt. En viktig uppgift inte minst här r-rppe i den

tingstenska nord där atlant'"'indarna dagligen viner i
spalterna. Ingen torde ha iämnat kongressen, oberörd
av dess tvåtusenhövdade övertygelse om USA som fredens fiende nr 1. Och jag hoppas att mina delegationsl<amrater
av vilka endast
minoritet var kommu- fortsätta med attenvara
nister
ska
så antiamerikanska
som möjligt
och hålta oss utanför Atlantpakten.
Men denna förenkling av verkligheten, var den nödvändig, är den i längden håilbar? Denna formei: USA
vill krig, Sovjet vill fred. Kan det vara möiligt att så
många människor av så skilda slag och med så skilda
politiska åskådningar val' sii fundamentalt eniga?
Hur förhöll det sig egentligen rned denna enighet?
Jag satt en middag vid ett australiskt bord i Wiens
rådhuskällare. Det var mest fackföreningsmän där, de
var inte kommunister och såg ut som mycket hederliga
engeismän. Jag kom med min vanliga kritik av kongressen: "Här förekommer ju ingen diskussion!" De
svarade mig, förvånade och kanske lite överseende med

min naiva intellektualism: "Inte har vi kommit hit för
att slåss! Vi har just beundrat kongressens förmåga att
undvika alla tvistepunkter och hålla sig till det som
enar oss. Det har vi Iärt mycket av som vi kommer att
ha användning för där hemma."
Ett annat svar på min kritik ger sig av sig självt:
apparaten var för tungrodd. Varje tal måste vara in-

lämnat minst en dag i förväg för översättning till olika
språk. I allmänhet var väl talen nerskrivna innan delegaterna anlände, och alla länder skulle få komma till
tals. Om man författade sitt inlägg under kongressens
lopp riskerade man att inte få hålla det förrän en av
de sista dagarna, då programmet var så fulltecknat att
något svar på eventuella utmaningar inte skulle ha
fått plats. För att avhiälpa denna tekniska brist kan
man knappast tänka sig något annat än en helt annan
sorts konferens, med mindre antal delegater och mindre
språklig förbistring, så att endast en direkt tolkning
hade behövts.
Man hade nu visserligen möjlighet
- med ett tal utan
att ingripa direkt
tolkning, men det
förekom aldrig.
Jag vill också understryka att fränvaron av diskussion inte betydde tillvaron 3y påtryckning och censur.
Det f anns ju verkligen diskussionsinlägg, fastän de tillhörde undantagen. Och vem som ville fick yttra sig,
rned den praktiska begränsningen att varje delegation
iick en för: den- avpassad tid till sitt förfogande. Detta
tillhördc dc villkor sorn dcn italienska dclcgationcn

6

hade ställt för sitt deitagande, liksom att alla tal skulle

i kongresstidningen. Denna tidning kom ut
dagen efter de där behandlade sessionerna och var i det
längsta pålitlig, docl< med refererandc bitar i textcn.
I de sista numren är emellertid talen så summariskt
hopdt'agna att intrycket kan bli missvisande. Sessiopubliceras

nerna höll på halva nättelna vid det lagct, sii dct är'
förklarligt.
Jag nämnde att det tanns undantag, inlägg som bröt
av. Det första gjordes av "den italienska lärarinnan",
som alla sa "tänk på", när man kverulerade. Hon
hette Alessandra Piaggio och var representant för en
kristlig fredsrörelse. I hennes tal förekom ett par direkta frågor till Sovjet, t. ex. varför Vyshinskij hade
förkastat det indiska medlingsförslaget för Korea.
Undei: kongressens sista dagar förekom också enstaka
inlägg av tredje-ståndpunkts-karaktär, t. ex. Erik
Blombergs och den danska- riksdagskvinnan Elin
Appels. Vid denna tid var emellertiC uppmärksamheten
ytterst förströdd odh kongressmedlemmarna splittrade
i kommissionsarbete. Det är sådana tal som den svensl<a pressen noterat med förtjusning, samtidigt som den
kallat kongressen kommuniststyrd. Allt t;'cks ju vara
användbart när det har udden åt öster: det är detta
llaktum som gör balansen så svår för tledie ståndpunktens företrädare. De viil gripa in för den evigt
misstrodde. En god återställale av balansen är emellertid ett besök på en fredskongress av denna art: man
bestyrks i sin skepsis åt böcta håtlen. Den som alitid
ska ha rätt vill man se ställd mot en vägg och tvingad
att besvara obehagliga frågot'. Och den evigt angripne

vill man se försvara sig.
För faktum kvarstår: det fanns ingen debatt, alia
talade med varandra, eller lörbi varandra. Från väst-

blockets stater och mer eller mindre koloniala länder
förekom endast opposition och denna endast västerut.
Joliot-Curies inledningstal var utmärkt och nästan uttömmande, en stor procent av de följande talen var
endast begränsade och sämre formulerade varianter på
detta. Som det ju måste bli när talen är färdiga på
förhand.
Från östblockets stater förekom ingen opposition österut,
och behövdes inget försvar, eftersom
de inte blev angripna. Även de riktade sig västerut,
med angrepp. Deras talare var i avgjord minoritet.
Ändå fanns det bevisiigen företrädare för allehanda

politiska riktningar. Man kan inte säja
heten

i

att ensidig-

deras uttalanden berodde på kongressledningen
eller världsfredsrådet: felet Iåg hos delegaterna själva.
De hade en möjlighet att ställa även Ryssland mot väggen, och därvid större chanser att få svar på tal än när

det gäIlde USA, vars officiella politik inte hade någon
representant på kongressen, men de använde inte denna möjlighet. Trots att Sovjet har solidariserat sig med
lredsrörelsen oeh måste t'ara känsligarc för dess :rttaeket- än USA, sonr baru l<an piivcrkas indirel<t, genorrr
folkopinioncrr.
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Man hade en chans,
men man tog den in-

te.. Varför? Det ver'kade som om de fles-

ta aldrig hade tänkt
sig att kongressen
kunde vara annorlunda än den var.
Dock lyckades jag
hitta en indisk kommunist som var föt'-

tjust i Erik

Blom-

bergs ta1 och ville ha

haft mycket mera sådant.

Ofta fick jag till

sval': ''Men här: finns

ju alla möjliga meRut Hillarp.

ningar." Och det var
nog sant pai sitt sätt.

Det fanns t. ex.

en

varje talale: "Hon säjer att klig är' r'uskigt", "han påstår att han är fredlig". Men även grånade presidiekämpar lär ha viskat till varandra i korridorerna:
"Tala inte med mig om fred!"
I kotnntissionerna skulle det diskuteras hade man
sagt mig redan vid kongressens början, och när jag

inte orkade med flera predikningar skickades jag i
kommission av vår' omtänksamma ledare.
Jag kom först till en som behandlade "nationernas
oberoende och säkerhet". Ett utkast till resolution ha*
de författats av en smärre kommitt6, och detta kritipå engelska och franska, med hjälp av
snabba tolkar. Alla inlägg var skickliga och intelligentä, man avverkade en rad formuleringsändringar i
bästa vilja till samförstånd. Det sista stycket i resolutionen handlade om de koloniala länderna, och Ilja
Ehrenburg påpekade att ett par av meningarna visserligen innehöll riktiga och bra påståenden men inte
hö1l sig till saken. Han fick genast medhåll av sansade europöer, och man undersökte hur man skulle gå
fram med blåpennan. Men då tog det fyr söderut. Den
serades hu,

hel del pacifister sorn deklar.erade sin pacisfism. Men
hur skulle denna kunna lösa världens akuta kris?
Pacifismen löser individuella problem, inte politiska.

ena småväxta personen efter den andra försvarade

Den måste betraktas som utopisk så länge de styran-

bord med tyskar, av statsmannapondus. Vi såg på varandra och log, resignerat, men också en liten smula
desperat. Hur skulle det ha gått om man verkligen
hade fått se lössläppta alla de olika meningar som fanns
på denna kongress! Om man t. ex. i resolutionen inte
hade nöjt sig med att påpeka alla foiks r'ätt tili sjäIvständighet utan också kommit in på frågan hur de ska
skaffa sig sitt oberoende:'har de rätt att gripa till vapen för det eller inte? Och ulLka länder kan kallas

de eller folkmaioriteten i stormakterna inte kar-r
tänkas omfatta den inorn rimlig tid. Detta hindral
givetvis inte att en pacifist kan ha goda förslag om
hur man på den konkreta förhandlingsvägen ska
l<omma någon vart. Men han bör då hålla sig till
dessa och inte uppta tiden med timslånga skildringar
av det enligt Gandhi naturenliga levnadssättet. Sådant
l<an dock \:ara åitminstonc niutbart genom att vala
pittoreskt, värre är de vanliga aidrig-mera-krig-frasel'na. Principiella utredninger om varför man inte vill
ha krig saknar enligt min mening intresse inför ett
auditorium där ingen vill ha krig. Det var ibland som
om talarna trodde sig stå inför en hord amerikanska
lustningsmagnater och inte inför de fredligaste fredsdelegater, Om man hade fått lika energiska och atlsidiga utredningar av vartör det btir krig!
Ja, nog fanns det olika sorters folk och meningar.
Det fanns en iransk eminens som steg upp för att
meddela att han under hela kongresstiden skuile fasta.
Han var förtiusande.

Det fanns en präst som hade de andra prästerna att

gå fram och skriva under en resolution om fred i
Korea.

Det fanns en dam som skildrade Mohammeds (han
som levde på 600-talet) insatser
älskande liv och lära.

för freden, hans freds-

Det fanns en engelska som ville att kongressdeltagarna med tanke på den stundande julen skulle svära
att aldrig döda varandra.
Detta är naturligtvis försvinnande detaljer, och jag
vill med dem inte dra 1öje över hela kongressen. Jag
vill bara ge exempel pri hur det avvikande i många
fall avvek åt det kuriösa hållet, det menlösa. Och inte
är' jag den som vill beklaga dessa fläktar av egenart.
,Ia, .jag var en besvärlig delegat. Medan mina kamrater skrerr oeh skrev. bek.ymr.aelc över vad de gick
rrriste om när' det intc fanns någcln svensl< cller norsl<
tollining. satt jarg hädisl< och antccknade en rad för'

upprört dessa vackra och sanna meningar, utan tanke
på att ingen bestritt deras riktighet. Jag satt vid ett

osjälvständiga?

Senare satt jag i en kommission där man bl. a. diskr-rterade bannlysning av massförintelsevapen. Även
här gällde det att kritisera ett utkast till resolution,
och debatten var intressantare här. Skuile man skriva
"bakteriekrig används i Korea" eller "en vetenskaplig

kommitt6 har konstaterat att. . ."? Det fanns vägande
taktiska skäl för båda formuleringarna: om saken var
man ense.
En av de första dagarna uppträdde en fransman och
viile ha mera diskussion. Han fick svar från presidiet
deis att vem som ville fick taia utan tolk, på villkor
att han kom med förslag som kunde behandlas i kommissionerna, dels att vi måste betänka att kongressen
var de just nu krigshärjade ländernas enda plattform
mot världen. Redan det enkla faktum att någon hörde
på dem, var en hjälp. Detta är naturligtvis riktigt, och

ingen förmenar dessa människor att skaffa sina länder personliga sympatier, som ju alltid är en stark
drivkraft för fredsarbete. Men det blev för mycket av
denna art, och det motverkade därför sitt eget syfte:
man avtrubbades.
Och det tog tid.

Liksom andra inlägg

i

upplysande syfte. Nästan en

hel förmiddag ägnades t. ex. åt bakteriekriget. Den
ena vetenskapsmannen cft,er den andra skildrade sina
rön. Det kunde ha r'äckt med en av dem. och en hänvisning tiII utställningen.
I{rigsskildl'at'na satt ocksä otta fast i cn av rnanss;urnh:illcts scntirncnlal-hcroisl<a lilyschor, som rna;tc
l'0rtt. n tt,tst,t std.

rf;
+:+

irritera cn kritisl< åhörare. Den nämligen att kviunor',
barn och åldringar är' "oskyldiga" som drabbas. Som
om de arma soldaterna. som tiil och med är tvungna
att slöss, inte skuile vara krigets värsta offer. Detta
är ju det enda försonande med modern krigföring att
den går ut över alla sorters människor och inte bara
en viss generation av män. Om man får väIia mellan
50.000 döda soldater och 50.000 döda av alla slag, då
ser man problemet klart. Väljer man de döda solda-

fi

+Ia

terna, måste det antingen bero på oförmåga till logiskt
tänkande eller på principiellt accepterande av vapenmakt som argument, en bristande insikt i krigets fr-rndamentala vanvett, som heter "den som dödar bäst han

+"

+

har rätt".

Naturligtvis skulie ingen l<onglessdeltagarc ha

Frå,gespalten
Pii denna spalt hal vi tänkt för'söka oss pir
lite vardagspsykologi i frågor och svar'. Det ät'
ni själva, våra läsare, som skall komma med era
frågor, och en förståndig och människovänlig själ
som skall försöka svara. Om ni har bekymmel
med era barn elier med make (maka), eller i arellel om ni känner er ensam och längtat'
betet
e'fter -l<ontakt. eller om ni bara viil anförtro et'
ait en utomstående person, så kan ni skriva era
frågor och fundelingar tiil "FrågespaIten", Vi
Kvinnor, Box 18073, Stockholm 1B'
Till att börja med ;har vi bett en fru sotn kla-

gade över att hon inte hade tid att läsa Vi Kvinnor att framställa sitt problem. Så här' blev det:
"Jag brukar köpa Vi kvinnor därför att min
man vill det. men faktiskt har jag aldrig tid att
läsa den. Ibland hinner jag kanske med novelIen, för den är mest lättläst, men annars blir det
inte av. Min man tycker att jag skall "följa
med". men det är inte lätt när man har hushåtlet för man och två barn i skolåldern. Han
läser tidningar varje dag, men det är lätterre för

en karl. han får sätta sig när han kommer hem
från arbetet. Jag hinner knappast sätta mig annat än för att stoppa strumpor och sticka jumpers, ör'rig tid går titl städning och matlagning
och lite prat med andra fruar. Vad kan man göra
för att få tiden att räcka till? Margal'eta."
Svar:

Jo, kära Margareta, ta tidningen med och Iäs
upp en bit för någon av fruarna. Säg: - Här
ska du få höra! Vad tycker du om det? -_ Och
tycker thon inte som ni, kan ni ju få en lolig
diskussion. En annan chans att få tid är att aldrig sticka på jumpern när man är ensam. Spar
den till sällskapliga stunder med familjen eller

radion. Jag sköter all hushållslagning

och

strumpstoppning vid radioprogram som jag viil
lyssna till. Har ni en syjunta kan ni använda
tidningen på samma sätt: en läser högt, de andra
handaibetår. Under kaffedrickningen kan ni
släppa pratet löst och säga er mening om det
lästa. * Det är viktigt att kvinnorna följer med
och vet vad som göres för freden i världen, och
det försöker vi i vår tidning tala om. Er make
som sjäIrr läser tidningar, kommer då att kunna
prata med er om sådana frågor som intresserar
Lonom, och ibland kanske ni har hittat någon
sak i Vi l(vinnor, som han inte sett i dagstidningarna. Att läsa är som det mesta här i vär'lden en träningssak. Börja träna, och ni skall få
se så r'oligt det blir. Arbetet kommet' att gå unclarr, oCh ni kommer alltid att hitta en lugu stund
rrreclan barnetl

s(ililr
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dtrgcr'!

är'i

sl<olall

--

ol-l Iiisstr"rnd. l'tit'-

Solic

et:-

känt en sådan inställning. Alit mynnade iu ut i ett fördömande av våld som medel att lösa tvister; det var
en av dessa allmänna fol'muleringar som alla kundc
gå med på därför att ingen betraktade den som riktad
'bcmot just honom. Enigheten vanns på precisionens
kostnad.

Men vad vann man då, utom just enighet och uppI(an dessa allmänna fraser om fred och frihet ha någon praktisk betl'delse i det nuvarande läget? Låt oss hoppas det. Mir de skeptiska försöka trösta
sig med att man pii diskussionsvägen kanske inte ens
byggetse?

skulle ha nått uppbyggelse, troligen inte enighet.
Sista kvällen {rågade iag vår presidiemedlem om
iag bolde stanna kvar tiudet' natten för' att vara med

om röstningen på r'esolutionerna. "Nej det behöver dtt
inte", svarade han, "de är så ailmänt hållna att ingen
l<an ha något att invända mot dem."
Resolutionerna innehöll i koncentrat de klav som
brukade framstäiias i talen på konglessen. Att ett tiotal personer nedlade sina röster torde inte ha berott
på vad som stod i dem utan på vad som inte stod där.
Härom vet jag dock inget. Reservanterna lär ha befunnit sig i franska och engelska delegationerna.

En fredspakt mellan de fem stormakterna
skulle inte önsl<a det, och vem vågar hoppas att vårt
förslag ska ha någon verkatr eller att en ny världs-

fredsorganisation måste leda till större resttltat än den
redan existerande, Förenta Nationerna?
De andra kraven är lika vackra och utopiska: slut

i främmande länders analla militärpakter, all ockupation, all

på alia krig, ail inblandning
gelägenheter'.

upprustning. Fram för nationellt oberoende, för kuitu-

reilt och materiellt utbyte mellan länderna. Exempli-

fieringen gäller krig och ockupation; när det talas om
militärpakter och främmande inblandning, står det vat
och en fritt att finna sina egna exempel.
Mina delegatior-rskamrater beklagade inte att de bat'a
fick sova cn timme den sista natten: det hadc varit
en underbar upplevelsc när rcsolutionerna antogs. Jag
var glad att jag siapp denna upplevelse, 'hadc sett litc
grann av den sorten under kongressens lopp och känt

mig generad, nästan ängslig, inför ordets makt att berusa en folkmassa. Den är mig främmande, liksom
hela kongressen egentligcn var mig främmande och
fängsladc mig mest som ett skådespel.
l)ock stärktc dcrr alldclcs eivg.iot't rnitt. politiska ittl,r'essc. sorl .yttcrligalc har <'kat itv att .iag ägnat ctt
l'ecl<a rit att 1äsa igcnotn i<ongl'csstidningarna, 1ör atl,

o

RATTAI\
IYouell ar) Jascha Goloruanjuk
Och så flög fågchr sin väg för att bjucla clc anclra
invårrama i parken. Råttan, som kände sig sällskapssjuk, satr tysr en lång stund, gnagc{e lite på ctt
potatisskal och beslöt så att Så på festen. F:[on hac{e
ingcnting annar atr göra.
För ovanlighetens skull var alla fäglar vakna clen
narren, och därför ljöd frän varje buske, varje grcr-r
och kvi:st ell tusenstämmig kör av röster. Men månen strålade också så skarpt och klart att det nästan
vrr som om solen hade lysr. Det prasslade i alla
btrskar, bakom varje grässtrå, det viskade i träden

till festen.
Är det ingen risk för atr man blir överfallen
lrer
och på marken, hela skogen skulle

I

Lrtkantcrl Av clt ganrmal park, just c1är clen gick
över i skogen, låg en sror sophög. I den bodde en

rårta. E,n härlig sommarnatt sarr hon mitr på sopmätt och belåten.
Så underbart här är, tänkte hon, en sån härlig doft av avf alI och ruttenhet, bara att gräva sig
in och så har jag allt vad jag behöver.
Hon hade just ätit upp en liten ostkant tiil dessert
och blivit svärmisk och längtade efter sällskap. Månen seglade upp på den ljusa sommarhimlen, och
sophögerr ångade ut värme av solen som hela dagen
sassar på den. Plörsligt hörde råttan er-r liten fågel
sonr satt på cn kvist.
- Det blir stor fest i skogen i natt, sjöng clen.
Alla är inbjudna, allt som kan flyga, gå eilcr krypa.
Du är också välkomrnen.
Finns där någon ost? frågade räuan.
- N.j,
men det blir dans och musik, näktergalarna ska sjunga både duetter och kvartetter, och
blomrnorna ska tävia i doft med linnean och pyrolan. Alvoma ska dansa i månskenet, och självaste
skogstrollet har lovat komma.
- N.j tack, sade råttan, en fest där man inte får
någon ost, är ingenting för mig.
- Det blir så vackert, sjöng fågeln, afi ingen
kommer att kunna tänka på mat. Kom vid midnatt!
l-rögen och slickade sig om nosen,

vara säker på att jag inte i denna uppsats skulle bygga
på alltför ytliga intryck. Och jag vill än en gång betona att det naturligtvis är av stor betydelse att skapa
en motvikt mot den amerikanska propagandan. Som
en sådan motvikt betraktar jag wienkongressen och
som en sådan fyllde den sin uppgift.
EJtertrgck utan för f attarinna,ns tillstå"nd förbiudes.

i natt? frågade rättan en liten skogsmus som sarr
på en stubbe och tvättade sig till festen.

- N.j, svarade musen, i natt är skogen förtrollacl, i natt ska alla kunna njuta av skogsfesten, all
gammal fiendskap är glömd.
Djupt, djupt inne i skogen, på en sror marr a av
linneor, skulle dansen och musicerander försiggå.
Platsen var redan omgiven av tusen och åter tusen
åskådarc, när råttan kom dit. Hon fick emellerticl
plats på en rutrerl och fuktig rrästr,rbbe, och clct passadc henne utrnärkt.

clet snart? frågade råttan.
- Börjar
Tsr, tala inte så högt, viskade de närmastc
grannanra, clet har redan börjat,

syrsorna håller

just på med uvertyrerl. Så snart cle slutat, börjar
clen egentliga föreställningen.

Plötsligt föll en stark månstråle in på linneorna,
och de lyfte upp sina små skära huvuden och började dofta så intensivt att hela skogen suckade av
välbehag. Runt om linneamattan stod nattvioler
och pyrola, och bakom dem rodnade en vildros av
blygsel över sin oansenliga doft. Snart kom fler
nrånstrålar, och när näktergalarna stämde upp sin
kör, uppenbarade sig självaste skogstrollet och satte
sig på linneamartan. Alla åskådarna böjde sig till
jorden och viskade välkomstord.
Skogstrollet satt där med knäna uppdragna ända

tiil

hakan och det spetsiga skägger, svansen låg i
ring kring hans hovar, som kvällen till åra var förgyllda med fosfor och lyste med mild glans. Hornen
i pannan var också förgyll da pä samma sätt, och
i deras spetsar glänste två karbunklar som han ärvt
9

sirr lnonlor skogsriict. H;rtr skrlrtttrclc tttccl sin
bredrr nlLul och klappecle i hiinclerna till teckerr att
förcställningen skulle b,-rrja. Hatrs röst var lik ugglans. Horl satt förrcstetr i en ganrmal ek och tittaclc
ner på skådespelet. Från träden hängde gamnral
mossa, som i mår'rskenet såg ut som genomskinliga
11v

gardiner.

Snart öppr-rade sig trädens stammar och grenar'
och på månstrålarna steg hundratals älvor ned och
började dansa kring trollet. De rörde sig ljudlöst,
klädda i genomskinliga kläder av dimma och månsken, de virvlade i luften, de rörde linneamattan så
försiktigt att iute en enda liten blomma blev skadad.
De virvlade runt så fort att deras gyllene hår fladdrade kring deras leende ansikten och genomskinliga, opalfärgade kroppar.
börjar den här festen? frågade råttan.
- När
Den har redan börjat, viskade alla.
Sommarvinden förde med sig alla möjliga vällukter som kom de små linneorna att uppbjuda all
sin förmåga för att överglänsa dem, medan de blygt

N.j, nej, det går inte, kaprifolium doftar
bättre, alla blommor doft ar båttre än vi, vi är så
små, så obetydliga.
andra en glädje.

Vi kan

bara dofta

för att

göra

Äskådarna applåderade förtjust, både åt älvomas
clarrs och linneornas anspråkslöshet. Nattfjärilar flög
iivcr älvornas huvuden och fastr-rade i deras hår som
clär rnecl

av krausar av narcisser, men de fastnacle
flit, för de visste att älvorna älskadc att

ha dem i sitt hår.
Några ormbunkar, som stocl i närheten, öppnade
sina fjäderliknande blad och visade eu kuopp som
skulle slå ut just den kvällen på hundraårsdagen.
Snart öppnar ormbur-rken sin sällsynta blomnra, viskade alla. Titta, den rör sig.
Asch, sade råttan, ormbunken biommar aldrig.
Jo, det gör den visst det. Vart hundrade år.
Dess blomma år ett underverk av skönhet med
hundratusen ståndare och en enda pistill, i vilken
finns en droppe scharlakansfärgad gyllene saft. Den
som dricker den droppen blir odödlig.
Nu öppnar den sig, t1u, t1u, viskade alla. Se
lrur droppen lyser i mörkret! Men akra er för att
dricka den. FIur urrderbart livet än ät, så vägat
dock ingen önska att det ska vara för evigt.
Asch såna dumheter! sade räu.an och gäspade.
-En gul orm, i vars huvud satt två stora rubiner,
hängde ned från en gren över skogstrollets horniga
huvud och svängde sin glänsande kropp i takt rned
älvornas dans. Små skogstroil satt i ring närmast
10

i vilke

cle

lagt sruå kisclsten'.1r.

Itn källar i närheten plaskacle, och grorltlnt;r s;rnt
clär och gurglacle sig i halsen för att kunua sjunga
riktigt fint rrär turen kom till dem. Dryaderna

i

träden, och gnolade små vemodiga sånger'
ocl-r när de då och då böjde sig ned mot trollet,
liknade cleras hår hängbjörken i den tidiga vårcn.

hängde

fågel vars fjädrar lyste som rent guld'
sjöng en enda ton, enformig och trist. F{an hadc
fått guld på kroppen bara, inte i struperl. En annau
fågel med turkosblå fjadrar och grön stjärt satt pir
skogstrollets axel och viskade vackra sagor i hans
öra, mest om ensamhetens lycka och frid. Fågeln
:ilskade bara sig själv och sina sagor.
Små alfer kom springande från hålet i en gammal
ck. De bar en krans av liliekonvalier och rosor' sonl
E,rr eusam

cle virade kring trollets panna. De

var

alldeles

nakna, bara en liten blåklocka på huvudet hade c{e.
När börjar föreställningen egentligen? frågadc

-

råttar-r återigen.

är ju

viskade:

pryclcles

r{e rlrrtts,"trttlc iilvorna och sli,rk,rde t()l'tll'l'lil niitskll

i full gång, sade alla.

- Den
Och älvorna fortsatte att dansa, än på jorden,
rin i luften, än bildade de en ring krirrg trollet, än

vilade de på jorden vid hans hovar eller begrov
sina ansikten

i

linneornas famn.

Det rådde en underbar stän-rning av glädje och
lycka, själva nattmaran höll sig gömcl i sin hålrr
men stönade ibland så tungt att marken skakade. Då
bet myggan henne i hennes fula vårtiga atrsikte firr
att hon skulle gräva sig djupare ned i jorden.
Snart stämde alla skogens fåglar upp en kör, och
clet lät så lustigt att självaste skogstrollet började
vifta med svansen och försökte fånga älvorna mecl
sina håriga händer, men cle försvarrn n-rellan hans
fingrar som dimma.
De första kantarellerna stack upp sina iockiga
gula huvuden för afi se bättre, och fiugsvampen
stod på ett ben och viftade med sir-r röda hatt. Dc
svärmiska furorna prasslade med barreu, och hängbjörken böjde sig allt djupare ned mot den doftande jorden. Ailt som hade liv tog del i festeu,
och aila njöt av den förtrollade natten.
Råttan satt och gnagde på sin nakna svans och
försökte dölja sina gäspningar. Hon längtade hem
men kunde inte komma ut, så stor var trängscln
på skogens ofantliga amfiteater.
Är det inte slut snart? frågade hon.
- Så snart daggen faller år det slut, svarade
Iysrnaskarna, som den natten tänt alla lyktor.
Plötsligt klappade trollet i händerna och dansen
och sången slutade.

fttrts. t'r, sid' 5.
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slut på krigc'n i Yicr-Nam och Mailr-rr.
Ert uppmärksanmat fr.rnträd.lnde \icl bch,'rncllingcn ar- clcn
korcrnska f rågan rjordc den incliska .1cle getioncn. Lcclarcn
för d.'n incliska delegationen - framståcncle mcdlcm av lu.lie'rrs N:rtioncill Kongr.'ssp:rrti Dr Saifuddin Kitchlcn',
r!-ste elc'r uppm;irksanlmadc påståenclct :'ttt l1m(.rik:lnarnås
borrbning :rr' .|;rlr.r-flo.lc'n rrr-såg ltt fördröj.r, helst :rtt omöj-

Nu häncler det rrågot, sacle råttan för sig själr',
clet en bit ost med stora saftiga hål som
marl kan sticka in hela nosen i.
I4en det var något helt al1r1at som här'rde. Upp
ur jorclen kom en liren tomre med ett skrin som han
överlämnade till trollet. Sen försvann iran med efr
knall. Trollet öppnade skriner och tog fram en bägare av renr guld ka'tad med ticlelsreltar, och den'a
satte han ned på marken efter att törst själv ha
.lruckir cn klunk. Sen kom alla fyriora djur ocl'r
fåglar, ormar och insekter för att clricka ur bägarerl. Den blev aidrig tom. De som inte kunde lyfta

nu liomn"ler

den till munrler1, stack näbben i den eller slickade av
en clroppe på utsidan. När det blev råttans tur, lr-rktade hon på bägaren, gjorde en grimtrs och r'ände
tillbaka till sin plats. Men aila andra som smakat på
drycken suckade av r'älbehag och gick vacklancle av
salighet därifrån.
Vacl var det i bägaren? frågacle råttan.

-

Skönhetens drvck, svarade e l'I liten vcssla,
clen clrvcken är den mest berusande i hela världen.
Råttan såg hur hela skogen plötsligt böriade röra
sig. Virrden, som också smakat på bägarens innehåll
virr,lade r.rpp i trädtopp;rrua och försvann till stjärllorna för att dansa av sig sitt rus. Älvorrla svingade
sig allt högre och högre upp och förenade sig nred
de lätta skyarna som segiade på den safirblå himlen.
Drvaderna gömde sig sedrrn de först kvsst på fingrarna åt skogstrollet, och fåglarna flög skrikande
och sjungande bort melian träden och försökte finn;r
sirra bon. Alla var berusade av skör-rhetelts dryck.
Så började daggen faila och glänste på gräset
sor-n opaler och månsteuar. Rått:rn skakacle av sig
tlaggen och sk1'ndade till sin sophög, hon orkade
inte se slutet på festen. ciet allra ståtligaste, clå skogstrollet själv dansade och r.inderjordens alla invår'rare

visade sig några mittuter, iklädda alla världerrs
iidelster-rar. N.j, hon orkacle absolut ir-rte stanrla',
hon måste tiilbaka till sin sophög. F{on harrn hem
just clå den första solstrålen föll på jorden.
Hon grär'de sig ir-r i det varnla. årrgancle avfallet,
insöp begärligt den ruttna statrkeu och i clet horr
srävde viskade hon:
Äntligen hemnta! En s;in cloftl

-

iggöra clc pågicnclc f r..clsf örhandlin g,rrnir. F{an kr.i\ rlc r- idarc
rlanlrl:
Förbud mot atn:ändandct aa ndpÅltttl,ontbcr ocb ,tndrt b.trbariska rnctoder t'ar krigf aring.
Att Fl,{ måstc sluta tncd att stödia St'ng-man Rbt'c-rcgimcn

l

i den indisk;r clciegatiou.-ns

i

S1,d-Korca.

sont lörbjudcr ntortl 1t,i krigstilladc att i dcssa t'r,igor t'inns ichc

Att de intcrnatiott.clla lag,tr
fångar at'terleves ocb ban

ntcnitgar i Indicn.
Som rcpresentant för I{or.'es nrartcraclc folk taiaclc en taPper korcansk kr-inna lVLnc Kim Yen Sou. Ffennes tal r-ar bittert och hon nndanhöll inte kougr.'ssen sanningcrt om de illgärning:rr som FN-st1'rkorna och då f rän-rst rrme rikanarna
clagligcn begår i henncs hemland. Flcnncs tal gar- clcc korcanska dramat i ohygglig niirbild, tncn så talade hon också på
r'.isnar al hundratuscntals och åter Jrnndratuscntals stupaclc
kor.",r.r, av tiotuscnclcn ihj:ilbombade ål.iringar, av hunclratuscnden korcanska kvinnor som mist sina män och sina barn,
,rv hunclratuscnden r'ärnlösa och oskr-lcliga barn som mörclats
av de amerikanska inkräktarr-ra. Obarmhärtigt slct iron maskcn av clen propaganda som sökcr fremställa clcn amcrikantz',?

ska aggressiorrcn som försr-ar irr' uågonting anr-rat iin in-rperialismcns profitintrcsscn och militärstratcgiska bcräkningar.
FIon lämrradc ingcn plats för unclanfll'kter och cic fakta hon
lcr-crcrade r-ar så klara att clc borcle ktrnna uppfattas av dct
kalla krigets mcst cländiga offer också i r'årt land. tr4me Kim
Ycn Sou appcllerade till Amcrikas kvinnor: "stoppa scinelande't av cra män ocb söncr till Korca ocb kalla bcm dem sonz
rcdan är där".
Dc r'äldiga ovationcr och omfamningirr sot-t-t nröttc korcauskan då hon länrnade talarstole-n taiade sitt n clliga språk om
rrrt henncs tal gått direkt till kongrcssdclegatcrnas irjärtan.
Dc leristna'i:ädiar om t'red

Etr av

kongr.'sseus

i

Korca.

ncst högtidliga ögonblick uppls-clc vi

ay clcn koreanska frågan då den cngelskc
prästmanncn Stanly Evaus scnt en kr'äll bcsteg talarstolcn.

uncler behandlingen

FIan inleddc med att tala om cle kristnas alrs\-ar inför
miinskligircten, orn prästcrskapcts plikt att ör-crn'sa r-ästcrlirnclcts kristna om :1tt hcla r-rirlclcn iir i fara om intc krigct
i Korca förcs till ctt snabbt slut.
I sitt tal, som också måste ha ctt stort intressc för Sr-crigcs
liristna, 1't:radc clcn cngelskc priistmanncn:
"Ingcn kristcn kan ha en minuts fred i sitt cgct samvctc så länge clctta bittra och barbariska krig pågår;
ingcn kristen som har mcdkänsia mcd Korcas svåra
liamp kan fira julcns högtid i dess rätta bctl'dclsc."
Pilstor Er-ans omtalade att 111:In mortagit cn appell till viirlclens kristna som utsänts a\: cn konfcrcns i Pjongjang mcd
korcrrnska kristna. Pastor Er-ans bcrättade att cl1 racl cngelsli:r
prästr-niin och andra reiigiösa ledarc sigucrlt ctt trPproP sonl
stöd för clc korcanska brödcmas maning och sonr r'äcljar till
alla krisrnir ett i sitt julbudskap om Fred på jorc{cn inrl'mrrra
ctt kr,rv om frccl åt Koreas plågadc folk.
Då pastor Evans slutade sitt t,'ri rncd orcicn: "Vcm lill rtn
liomma f r:'rm och unclcrtcckna clctta upprop?" utbröt kongrcsscns

dittills

st,rrkaste olittiouer

ntr.l.r rler att

pr.rstn-riin

och religiösa lcclarc strömmadc fram till talertribtincn för att
nrcd sina narnll instiimma i uppropct.
Dctt"t är r'ägut till ircd i Korc,t.
Dc försleg som profcssor Krlo }lo Jo st.illde till lösnirtg av
.lcn korcanska frågan \-r.nlI ';crrk)rrrg på kongrcsscn och gick
r.rr på följanclc:
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1. Att a/it titilit)irt oPt't'.1tiot/tt'ttl/ lntt{;' till siöss ocl:
i lrtt'tr'it gcl,tst ul)Pl)l;r,
2. Att ir,ig,tit oni rcp'rtt'it'rittgctt tt' bt i3: i'itt3trii-r b;ittsbit:tcs till cn "Kctr]titissiotr iör ircJlig lösttitt14;tt',lr'it korr''tttsb;t
t'rågait", cn lösniitg i öt't'rcitsst,itrtrttal:r' tt;t',1 Gt'ttör'r'-,1:c>itNtiz'

N[e

it

i-

Efter ser.r-rnrl pripcipcr iijlcslr,gs c1 f.isnilg er' 1'orlflil<tcrrl;r
i \,-ict-Nlnr oclt \lal.rr''r'
ntilioitcr l,tl:oiit krtct't p'i c'tt ir,'c{sptl:t
liolgrcsscls trc.l. j.- h',rr-r-rclf rågrr g.illde att ist,r.1konl111i1 i1\-sp;inning i clen intc.rnrrtion.-ile situetior.rcn. Den ccntrale ocil

ar-görar-rclc fråg,rrr iir cliirr-id ett tlingr fretl clcn fr.'clsprkt
mellar-r clc fcm srorntektcmil sonr rccl,rrt 600 nliljoncr lll.inlliskor
rlccl sin,r lt,tt.ttu,,tttclersirrift.'r resC liril\-ct onl. Itoiker-rs I'rcclsliopgr.'ss ,:jor(.lc c1 dirckt h,irrr-iipcle 1sc till storurekte nTas rcgc-

ringer d.ir clct förcslås att förhendlirrgar sliail inlcCes'
Prof t':sor L D. Bt'rntl, sottt inlct{,/c clcnna iråga, pt'kaJc
p"i ttötlt',itt(l;e/)(.tL,it.7r,ctL åtcrg.ittg till Förc'nta littiottt'r'tas
stttlgt ocb ttt Iiiitt ocb tttdrt lint!cr, sorn äitttit st,it trtanför,

intc liitrgr: f or,;,,igras tilltr,idc ti // fN. Orncr{albar ncdsleärntrtS;
a-c allt r;:,;titiir':,'rt', f örb'trl trtot tttontb'''ntbcit ocb an'{ra n7lssiörirttclsct..tpcit, cifcktiL,t förbl(l nctt r;tic sltg a,; lcrig,s?ropagattd,t, t,:r/gtrl btttdcl ,tclltrt i)sr oclt '-,ist, ökn /:rtltitrrllt
ocb itlrotts!igt t:tb.^,'tc ocl: fr)rittt,ttt,lt',t't'ilt.1'.('tt ont ijrnrid'iit
t

till

dc..,,ttr,<,r.it.. attt,isttittg.ti'1t.1

till

lt,sttirtg at- dcit itt-

tr;tt! io,7r'!i.t : p.'i,t'ti't 3, tt.

cif

I ciiskussioncrr gjor.lcs t,rlrilia inliig* fr.ir.r rrer,rtrelistcr. 1',.ristcr och re ligiösrr. Si f rantf ijr.1c crcntpci\is Dr H,,rSrr

Iir;rr.rrcr fririt Selr,', eiz slrlpttnlitil.l ollr ctt llcLltflrlt och r'lta'liiiL'
Atlatrt-pelitctr strctr.lc turoprr trlc.l, cliot.totllislie ocli kulttlr'tii'r

rcletionci:

nre,-J l'.}i.1c

r-iist och ösr. Från SYcrigc clelto:

+tr.

i |(orea

Pris 2lirouor.

6CC

h,)rt/c,

,

och Kina

i

i

L^.? .t
'
"i'v'$"J

Bak teriekriU

tiottctt.

3. Att ,rllt tttl)ind:k.t tt'ttp PL't', ittbcr.ikir.rt ,/1 ft177s'risl t
t'ill ga, t !lbtl: il r t gc :,

j,eg'åii

-.,r&

i

ciisliussiorr,:ir fijrflttrrrel Erik Blontbcrg sonl ingåcrltlc llttrti1'cracle .lc slertsk;r r-rer.ttr.rlistcl'11its tlppilirtr-rirlq. Ell it,t"iicrlsli
clclegrrt \lr-uc Pi:rggio franförtle clt'r.r ntctringcn. att r-irl ett

ntöte urelllr-r clc iertr storttt.rliterue iilcrl Inciit'rl skullc cleltell:r
sorrr likrbcr.'ittig.rcl p.rrt.
f)cn liotttt'ttission sonl arbct,r.lc nlcci iri'1'"11
ncil avsp,irtnit'rg r-rrr iullst:'indigt crrig liring
rctl.'Ln ltr'lilits i rcir'rltt't ar- professtlr IJcrrr:r'ls

Unrle rsökn ingsk ommission.'us ar-slöj;rt-rclcn urgör

vilnrinS

för

ell a

folk. ocksi för vårt. Liis

elt

bolicn och

l,'rt andre lrisa den!

Dcn 19 clt-ct-nrbcr, u.irrr rtriclr'ratt går kongresscn tili aYslutr-.'irtliq finrrl till clcss inlednir-rg och förlopp. I{ornr-ring
- cn
r-r-rissioncrnrr frru-n1iin'ruar sine rapportr'r. I varjc dclegation l,rL

mln till on.rrijstnitrg ont rr'solutioncrllx. Varjc clclcgat Lrckriiftar t.nccL sin ltit1.n1rt!'clinins sitt stiillningstagancic. Bifalls'.
rop, ler.en och eppli,,lcr tillkiinn:rgcr cnighetcn. Giuscpp'r.
Nitri bcstigcr telarstolcn f ör s1ntorcl. Hirtr tlckal' r-;rrtlt allrr
dclcgatcr. FIan 91öumcr intc dcm sour sYar;1t för att org-rrrisltiou och ecl"nirristt:ttiorr f ttrrge rtt pe rf kt I'icl liongrcsscrl. Oc1',
Nitti forrsritttr: "l)clrra liougrcss her blilit ctl stor fraplqårrq"
Yir,r siijrstrr fö-.'hopprrirrglr 1-rar ör-ertriifflts." Ff;1n crinr;1r
oi1 rltr lilr och..rr icrrlig|cr ntccl Juliot-Curics 1öftc flitt
fitt fr,tmföra sil urcping. Hen fcircslår utgiva;rr.lc't av ctr "'i;
/ro,L irrnehåtianc{c alll konqresscns ti1l. "\ri har arbctat gotl
ocl.r lilr.r li.initrr oss riilfr:..ds. Freclcn l'r..v,tr;ts inte biott tttcti
cliplonr.rtislirr,.loiir-rnrcrrt och i juridiskr fr;rscr. Irör att segr;r
ntjstc nr.tn tril L.e iderrl. He ti11it. Är-.'tt oll r-år kerlrp biiL
ling och sr-,ir sklll r-i triltulfcrrr" - slutaclc Nitti' Or''rtitritr.rll:1 i-.iscr tiil orlir'rn. Iiongrc-sser"L jublrrr. Dclcgation etr.'r
e

.lelcq,rtiou stlintnt..'r r.rpp sin;r sång..r. Helrr kongrcssen sjr-tngeL
pi err r-nin;gi,rl.1 el spr;ik. I{opct: "Lct-c frccleul" ijr-r.lur p'r
tr.rnslil. enqclsii.r, liirtcsislitr, itllicrtska, rr-ska, tr-sk.r. pcllsk'r'
s.'.:rska ocl'r nt,ingr auclr.t språk. Folkens Frctlskongress.ir
rrvsLutecl. l'-r-r

tritrnrf fiir frcclert. Frcclsrörc1st'u iir oör-ervirlrlliiq'

I)ess m.iL iir folkr.ns biiste och iicllastc förhoppnirlgilr - ltrr
r.iild.r m,irtsklighctcn från krig, ett g.: fr..tl it follicn, IIii.irerna och blrne'tt världcrt civcr.
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