
\)l krlln,nor

]< * * * * I * * * * * * * * * "i:'d #'iq

l-,,t,,r1r,ilro t,i oiir )?r(,it t t t

Iv-r. 2, Arg, 2.

Mar.; 1950

LTnrru okr.cLtlskt

\) &rld"sförlyund
t:j(-F.X

u[i, y ,

Kii//,,,

" l(r'irrrrorrrrr rrritstt' inse

,,,'J, all ,[,'inlt'

K,,//rr il:: MOI)RAR

;rtt .1.' 1,.,, ('r) g('r))('r)siir)l ll,'t,,[,' i krigt't

lir gi)r;r ,lel rrriijligl trtrut orrr0jligl"

Lli,, \\',i,r,,.,r, \'i,, Å,,t[lot'frr



FINNS DTT MAKTATT HAVDA FRTDTNT
Det är en orolig tid vi leva i. Det måste kanske så vara efter två världskrig. Man ville ha hoppats

på mera politisk vidsyn. Visserligen har den s. k. Marshallplanen avslöjat sig på de flesta håll såsom

mindre fördelaktig än man väntat, kanske rent av motsatsen, och de länder, som med eller mot sin

vilja fastnat i Atlantpaktens garn, börja se sig om efter friheten. I Sverige ha vi visserligen rätt att

tillsvidare hålla fast vid att vi stå utanför Atlan tpakten. Men det är en sådan olustkänsla, som smyger

sig in över världen.

Folken vill inte ha krig. Sovjetunionen vill int e ha krig. Inte heller det nya Kina, som återfått sitt

land. Hur är det med den övriga delen av världe n ? De förtryckta vilja bli fria. Men hur många äro de

högröstade, som ivra för ett starkt >försvar> d. v. s. krig ! Och det skall tillverkas vapen, det ena

värre än det andra ! Finns det makt därtill ? Elle r finns det makt för en fredlig värld att - trots på-

var, generaler, vätebomber m. hävda freden? - varför inte?
ELISABETH TAMM.

EVA PALMAR:

Ht,
b[n iog

frnrlrarbetnre?
Hu" blev man sådan man blev. - Vad var det

som gjorde att man i unga år tog ställning till sam-
hällsproblemen, en ställning som man aldrig re-
viderat.

Jag växte upp i en akademisk, frisinnad miljö.
Jag skyndar mig dock att tillägga att orden iiberal
och frisinnad på den tiden inte på något sätt har
beröring med begreppet folkpartiet av i dag. -- Det
var självklart att mina systrar och jag skulle taga
studenten och i sinom tid studera vidare' Den nya
tiden var för oss närmast liktydig med kvinnans rätt
till akademiska studier, och skam den som inte ut-
nyttjade den rätten. Men när man vuxit upp dröide
det inte så r'ärst länge förrän man anade att rätten
till studier dock bara var ett delproblem av cn härva
olösla sociala frägor.

Jag var barn under första världskriget och okto-
berrevolutionen, men under arbetslöshetsperioden i
början av tjugutalet var iag nästan vuxen' Och den

oavbrutna kön av dörrtiggare hemma på östermalm
gjorde ctt outplånligt och dystert intryck.

De l.,lassiska kvinnofrågorna eller snarare famil-
jcfrågorna törefölI mig allt olösligare. Det var ju
gott och r'ä1 att man studerade, men hur skulle man
förcna yrkesarltetc och moderskap? Vi var entusias-
tiska för kotlektivhus siäIv ägnar jag dem f. ö.

alltjämt en platonisk kärlek - men förstod ändå

att det inte löstc kvinnornas livsfrågor. Kunde de

överhuvudtaget lösas inom ramen för det bestående
samhället ? -- Kunde frcden tryggas så länge värl-

)

den var uppdelad i intressesfärer, kolonialpolitiken
fiorerade och länderna kämpade om marknader? -Och den ohyggliga arbetslösheten? Skulle den kunna
botas endast genom att >>förtroendet> återställdes
eller genom kapprustningar?

Ja, de där frågorna förde naturiigtvis ganska snart
tili att man satt med Kommunistiska Manifestet i
handen och började treva sig igenom Das Kapital.

1927 reste min syster till Sovjetunionen och kom
hem fylld av entusiasm och intryck. Hon hade fått
se åtskilligt av återuppbyggnadsarbetet, hon hade
sett de ryska kvinnorna i sina nyvunna positioner
och hon hade gripits av den friska, okuvliga fram-
åtandan.

Hennes intryck blev kanske det mest avgörande
för mitt slutliga ställningstagande, vilket förresten
inte kostade mig några så förfärliga själskval. Det
tycktes mig mycket enkelt att ta ståndpunkt, lik-
som det alltiämt tycks mig.

Ho.t"n 1931 sökte iag och fick plats på ett forsk-
ningsinstitut i Moskva, jag arbetade där under åtta
månader. Det var under den första femårsplanens
sista år. Alla spände sina krafter till det yttersta
för att planen skuile fullföljas, om möiiigt på kor-
tare tici än fcm år. Vi vet alla nu att det lyckades,
men de som var nred på den tiden minns nog hur
denna plan utmålades som ett vanvettigt och brotts-
ligt fantasteri av hela den borgerliga pressen.

Ja, vad gjorde annars det starkaste intr5'cket?
Kvinnornas självklara likställighet och lugna trygg-
het. Omvårdnaden och ömheten mot barnen. Jag
minns den ryska barnbyn, förevigad i filmen >Vägen
till livet>, där f. d. vilda barn levde i ett fritt och

lyckligt kollektiv.
Vinterna 1931- 32 var besvärlig i många avsecn-

den i Moskva, men sovjetmänniskornas orubbliga
tro på framtiden, frihet från kverulans och osvrkiiga
soiidaritet tjusade mig omåttligt. Jag fick ocl; ä en

liten inblick i hur skadegörarc arbetar, det var gott
om dem i den kcmiska industrin. Man kände att



Mou
Tröst h,ar sft underltga utigar har Moa
Martinson satt som motto för sin sista
bok, som hon kallat LIVETS FEST.

Moas frodiga berättarkonst ger oss här många
festliga avsnitt ur svenskt folkliv kring sekelskiftet.
Festlig i sitt slag är den undersköna Blanka, den
kultiverade konsulsdottern i Vävar-staden och
Skröan, som går omkring i gårdarna och i hög grad
talar med Moas röst. Hur pass festligt det blir för
dct lätta gardet - - som Moa inte tvekar att nämna
vid namn som på den tiden bara viskades - - i Bom-
ullshuset, när år och skönhet gä1t, det får man också
veta innan man komrnit fram till sidan f1-rahundra.

Men den oemotståndligt moderliga Moa gcr kan-
ske ändå sitl allra bästa i avsnittct om Vävar-Lisa.

- Några oförglömrncliga månadcr nredan
mor levde hade dc haft eget rum. lin bergl<nailc
sky'mdc fönstrc1, mcn cn liten n1'satt s)'rcn blon-r-
made n-red tva rrita klasar framför bersknallt'n.

Men Vävar-Lisas mor Vävar-Gunda slet sis döds-
trött undcr hiirda villkor för sil t barn och gick
ocir hängde sig i cn av takbjälkarna utanför deras
lilla vindsrum.

Trcdje morgonen efter modcrns död står sl<olkant-
raterna och väntar på den lilla skolflickan Lisa som
sakla närmar sig. Utanl'ör k.r'rkslallarna star nagra
män samlade omkring något man söker sk1,'la.

- 'Dc är mor din de har där, de ska skär:a opp na'
och se eftcr om ho har taje gift, innan hon hängde
sej. De är stassläkarn och länsman . . .

Åren går och Lisa har blivit 13 år och skall kon-
firmeras. Hon har fått ledigt från torparns där hon
tjänar.

det fanns krafter som satte pinnar i hjulen emellan-
åt. Dct var cn n5'ttig lärdom, dc tidigarc och följan-
de proccssernA ble'r' inle så oircgripliga för mig, som
dc 1örefa llit f ör mansa.

D et allt överskugganclc problemet i dag är frecls-
frågan och i den frågan behör'er man väl knappt
motivera sitt ställningstagandc. Jag har inte upp-
levt kriget sjäir', jag har inte bchövt fly med mina
barn cller mista någon av mina kära, men jag har
i alla fall strax efter vapenstilleståndct sett ruiner-
na i Normandic och de trc små patetiska envånings-
hus som var vad som åtcrstod av Stalingrad, före
kriget en av Sovjetunionens störsl a och modernaste
städer.

Att till det yttersta kämpa för fred och förståelse
mellan folken, det är den viktigaste av alla uppgiftcr
för människorna just nu. Men det måste göras ge-

nast, i morgon kan det vara för sent. Vi måste stödia
den stora fredsrörelse som gripit hundratals miljo-
ner människor från öst och väst. En överväldigande
majoritet av mänskligheten vill fred, det gäller bara
att övertyga dem om att freden ligger inom räck-
hå11, att kriget inte är ett oundvikligt ont, mot vil-
ket vi står maktlösa. Det gäller att ge människorna

Som en sovande går hon i lång svart kjol över
kyrkbacken. Kyrkan var blomsterklädd, men hon
hade inte fått vara med. 

- 
Inte tid med, sa torpar-

mor. Du skall göra rätt för kiänning och skor du
fått nya. Hon går igenom ceremonin. 

- 
Kristi leka-

men och blod, hör hon gång på gång. Ångesten går
i vågor över henne. Hon går med de andra ut på
kyrkbacken igen.

Kristi lekamen och blod! Hon ser tydligt framför
sig den tysta skaran kring en bänk, där mor 1åg och
skulle skäras upp. I{on och kamraterna hade blivit
stående just där. Mor, mor, vart skall jag gå? ro-
pade det inom henne. Mor, vart skall jag gå?

Hon springer sin väg, sä den iånga kjolen snärjer
kring benen, försvinner i cn krök, springer in i sko-
gen, och k1'rkfolket och kamraterna stair där t1sta.
Hon ligger i ctt snår hcla dagen, torparcn börjai'
tala om sl<al1gång igen, men s:i kom hon, frusen och
t)'st och borta i sinnct. - Vi har lagat fin r,rat tc
du skullc komma frirn k1'rkan, mcn du spra ]g scm
en tosszi, nu får: du mjölk och bröd, cn sån c'iir son"r
skämmcr ut cii för allt k5'rkfoll<et, sl<ullr intc ha
n a g o t, sägcr iorp:rrmor och gralei'. NTcn totpar-
far tar t1'st frar rr ost och kall t f liisl< ocit sntör ur
skäpet.

ri1 flicl<a, sti du fiir' l<rafler ocir liir hlen och
I<an sor-a, sägcr han lågt. Dri läggcr Vär'ar-Gundas
fiici<e nor silt huvud mot bordet oclr graitcr slilla.

- Grått r du när jag gcr dig rna1, säger torparr:n
och är ängsiig för gummans bistra lllicl<ar.

- Ja, dåir ser du vad lack cn har, va fjantar du
för, och llumman slänger in faten mcd ost och smör
i skåpet igen och slår igen skåpdörirarna så det
dänar.

Bröd och mjölk står kvar på irordet. Mcn Lisa ser
inte upp. Hon gräter stilla, sny'ftar. Ingen cnda har
varit snäll sen mor dog, mumiar hon. Ingen har stru-
kit över häret, tagit i famn eller givit cn prcsent.
Allt hon l'ick räknades ut på örct, alt hon förl jänat
tiil det. Ingen, ingen har jag, mumlar hon. Torpa-
rens vär-rlighet hade lossat tårarna, hindrat kram-
pen att komma. Hon förstod att det var så. - Ingen
ingen l-rar jag.

- Ta fram maten igcn, förbannade käring, sl<rel<
torparen, som uppfattat vad Lisa viskat. Han l<ände,
att flickan måster hjälpas på något sätt, han visste
icke rrad han skulle ta sis till, och han hadc ofta
haft ont av flickan, då hustrun flormat mod henne.

Scr du inte att flickan är sjuk, att hon är över-
siegiven för nägot vi intc förstt"rr: och som hon inte
kan tala om. - ' Du kunde vari1. lite vänligare mot
henne, fast du är som en \iarg mot mcj. Torparen
11'stnar och går ut. Han är rädd för vad han sagt. -\ränta du, dc blir en dag i möra ocksri och här
kommcr inge rner mat lram, säger gumman, just d:r
gubben stänger dörren.

Men Vävar-Lisa, rätar upp sig, tar cn bit irröd och
dricl<er: av den blaa rnjöJken. Dctta >>förbannade
käring>>, skänkte frid. Hon kiinde att torparcn gjort
något för henne, vagat något, fast han sjähz var
rädd för gumman. Hon vrsste att han sl<ulle ha stru-
kit henne om kinden, kanske tagit henne i famn, om
han bara förstått, att han skulle göra det. Själva
orden tänkte hon inte på, det var tonen, han var
upprörd, han röt åt hustrun för Lisas skull, fast han
var rädd för hustrun. Tröst har så underliga vägar.

Aldrig är Moa så bra, som när hon berättar om
barn. Hon vet hur fattig-Sverige sett ut och kan be-
rätta om det, som bara den kan, som inte varit lik-
giltig inför det.

Det är människor som Moa, med hjärtat på rätta
stället, som kan bli vägrödjare för nya tider, bli ro-
pande röster, när vi andra vill gIömma ansvaret,
glömma att vi alla måste arbeta för en framtid och
en värld för barn och vuxna >>att trivas t.r, 

.U. S.

bertittor

mod. EVA PALMNR.
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I FATTA MOD! Vi är inte ensatnma. Freden har
många tusen vänner. Och fredens sak är god. Att
arbeta för den det är att ha rätten på sin sida, livet
pä sin sida, mänsklighetens enda hopp på sin sida.
Arbeta därför hårdare än förut, sträva utan att för-
tröttas. Tvivla inte på att freden kan räddas och
bevaras ! Fatta mod I

Detta budskap bringar oss den inr.ernationella
kvinnodagen för freden. Den dagen bjuder oss en
styrkedryck, en sporre i arbetet, en stöt till handling.
Runt omkring oss står våra sy'strar ute i världen,
en r'äldig skara. Men i Sverige är fredens försvarare
få. Nu måste vi visa våra vänner här hemma att
ingen kan stå utanför kampen för freden, eftersom
ingen kommer undan ett krig.

* LIKGILTIGHFIT för freden har inte alltid varit
utmärkande för vårt land. Så sent som 1936 kunde
fnternationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
hos NF:s generalförsamling redovisa att 28 svenska
freds-, nykterhets- och arbetarorganisationer med
sammanlagt över 1 miljon medlemmar krävde en
aktion för att >hejda ökning av rustningarna och
avsluta ett universellt fördrag om omedelbar ned-
rustning som ett steg mot fullständig världsavrust-
ning>>. Detta var ett ied i en internationell aktion.

Borde vi inte nu, när det rustas med atomvapen
och till och med superatombomber, kunna vinna åt-
rninstone lika många för det blygsammare kravet
på nedrustning och förbud mot atomvapen? Alla vet
dock att det krig man nu rustar för skuile bli iångt
fruktansvärdare än det man ville förhindra 1936.

Man vet också att medan år 1936 14 miljoner män-
niskor från hcla världen r'ädjade t.ill NF så räknas
i dag fredens försvarare i 100-tals miljoner. Vi kan
därför inte tro att vårt folk skall stå utanför.

* KLARA ZETKIN, som tog initiativet till den
första internationella kvinnodagcn år 1907, var - -
säger Elin Wägner en av de stora kvinnliga pion-
järgestalter, som en ny frihetsrörelse alltid får. För
Klara Zetkin stod det fullt klart att kravet på fred
kunde växa till en världsopinion endast om det knöts
sitn-lnlan r-r-rcd liravct på ctt nytt samhällssystem, son"t

ecr arbetarna deras ekonomiska rättisheter och un-
clanr'öjcr nöden är'en i fredstid.

l)ctta samband meilan kampen för frede'n och
kampen för brödet förlorades i de följande decen-
niernas fredsrörelse. Därför fick dcn fredsrörelsen
aldrig något verkligt grepp om folkens stora massor.
Det var visserligen av rent mänskliga skäI för att
l-rindra lidandc och död - nran arbetade för freden.

I

Men dcn ckonomiskt förtr'5'cktc känner sig maktlös
och blir apatisk. Det får gå som de1 vill. Vad har
vi att förlora.

En verklig världssamling 1ör fred har därför blivit
till först nu när arbetarna i ett antal ländcr vunnit
sina ekonomiska rättigheter och när arbetarna i
andra länder inser att ett krig aldrig kan hjälpa
d e m utan endast en liten grupp maktinnehavare.
Denna insikt har skapat en fredsrörelse med en
dynamisk karaktär, som ingen tidigare fredsrörelse
haft. Starka krafter är likväl i rörelse för att dölja
verkliga sakförhållandet för arbetarna. I många fall
har man hittills lyckats. Därför måste vi med all
kraf t sträva a.tt göra sanningen känd. Utgången
beror på oss alla. Om tillräckligt många av oss för-
svarar freden så kan den räddas.

ANDREA ANDREEN

KDV:S SEKRETARIAT SKRIVER MED
ÄNLEDNING AV INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN:

Vi uet att alla folk, tndn oclt, kutnnor t hela
ucit'lden, uctrmt önskat' fred men ulla deltar ej ak-
tiut r fredskampen. Det cir uCu' plr,kt att Tr,jdlpa

mclnntskor au god utlja att förena stna anstt"ang-
ningat' med uåra för crtt i entgh,et byggo, en l)at"-
ctktig fred.

Varldsfredskommitt6n i Stockholm
Ijnder tiden 16 19 mars får Stockholm besök av

ett hundratal kända vetenskapsmän, konstnärer och
författare från olika delar av världen. Det är Världs-
Iredskommitten som under ordförandeskap av nobel-
pristagaren professor Joliot-Curie kommer att hålla
sin tredje session i vår huvudstad. De tidigare ses-
sionerna hölls i Paris i april 1949 i samband med den
konstituerande kongressen och i Rom i oktober 1949.

Det är den svenska kommitten för fredens försvar
som åtagit sig att svara för arrangemangcn i sam-
band med sessionen i Stockholm. Den har vänt sig
till ideella organisationer och fackföreningar i iandet
och vädjat om ekonomiska anslag till Svenska kom-
mitten för fredens försvar och uppmanat dem att
göra uttalanden för stöd åt kravct på omedelbar
minskning av rustningarna, förbud rnot atornvapen,
slut på de blodiga kolonialkrigen i Indokina och pä
Malacka samt åtgärder mot den svenske överbefäl-
havarens Atlantpakts- och krigspropaganda.

f samband med scssioncn i mars kommer. också en
del av dell.agarna att tala på offentliga möten i olika
delar a',, landet. Vi r'ädjar till SKV:s avdelningar och
medlemmar att hjälpa till med förberedelserna ar.'
dessa möten samt att ekonomiskt stödja Svenska
kommitt6n för fredens försvar genom anslag eller:
privata bidrag. Adressen är Box 681, Stockholm 1.
Postgironummer 37 0874.
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Vurt oclt, ett ux t:rtt'u tttLi'u btit't'i ttio tntntttLlet' i uår kropTt
,innu ofött t.tjnger def o.ss

En liussaltg bördu.
En lycka föi' oss, diir'föt' tttt ut, iit' k.'i'tirt"ot'.
Efter utirkurncts 'pittct höt' r:i h,änt'yckta dess f öi'strr" skliÄ',
E(t skctll det h,ct ntat och b3lttts pii och, kelas ntecl.

Det sparkat' tricket au sig ont, nutten,
ntor uaknar oclt löt,gger det ttllrcitta.
Äh, uad uarje barn tat' au en nrors kiirlek, ritt'nte oclt, ttt'bete.
Tintmat' som i,nte kan, t'tiknas.
Irarje dag. MfLngu, mfrnge år'.
Och,'.-i gör det m,ed stot' gliidje.
lVlen tnte för u,tt en dug höt'n fl'ygnttrskiner kotrttttrr
och, utit'cr, bcLrn gr(tttLnde roptz pr? oss

t,tt mor tnåste h,jrilpa ---
oclt så, cr,ldt'ig nter höra deras t'öster.
Nej, ut föder bcrt'tt,, f ör att de efter ut'rru, underburu' [rt' ltted tlettt
skall ucira tr,pp till gladtt mannxskor.
Men de flesta or,1 o,ss kuinnor går uarje dag

frfut, slaktaren till speceristen, från speceristen till grönsuk's'htuttlluren,
och fr(tn grönsctksh,andlaren h,ent, tr,ll u&ra egna' fyra uci,ggur

och, darnm,suget' och, tutittsr golu oclt, lctgctr ntctt oclt, diskcn'
och stop1tar struntpoi' ---
För att man och, barn skull ha det bru, och trtuas
urbetar de flesta o'v- oss f jorton tintntu,t' om, dygnet
och, iit' i alla fall dtTliga h,ustrttt' och d(tltga mödrar.
Martha, Mat'tha, du göt' dig bekamnter oclt' o1'o(11' dig lör ttt,ycket,
men e t t ti,r först och, frrimst nödurindi'gt.
Vad hjril'per" det din stora pojke
t;tt han har en 'uo,I'nt,, ulltg hem,masttckud lt,ctlsd'uk otrt, lt,cLlsen

nrh' ltan skalt ut i, skAttegro,uen -Vad hjalper det drn lilla tlicka
utt hon har fått all den leuertran kikaren ordinet'ttde
nar luf tucirnsstr enerna ur åIat' ?

De flestct rtu oss
talar ban'a med undra k'u-tnnor ont nttrtrece'pt or'lt, stir:kbeski'iurtr,ttgut'.
Men nar ut, bara ttinker p& hemmet
JörrtLder ui hemmet.
Utanför lr,emrnet sker saket'
som kan mörda man och barn
c.,m det fåt' lou att ltanda,
tliirför utt ui, i,nte har tid cLtt tiinka pft unnat än' syltttittgett.
Vad betUder ntånne ntest f ör dent ui h,ctr kd,t't'L:

Jem burkar iippelgelö ntet'u
eller att ntor går senlnTan med andra kuinnot' för utt kt'iiua f red?

Sök lörsf ocla frcintst detta endu,, sr? .skaZl allt d.et cLnd,rct tiluallct diet.

Men utan, Jretl skall ctllt tugas ifrfut dig.
TJtcLn lred nyttar inget uu dttt at"bete, inget uu din önfit,et.
Dtirlör an,g&l' os,s' tidningurn(t, sont fuller net' i b'rerlfLclcttt,
clrirför angitr oss da andras burn och, uacl sottt sker ntell, de'ttt,

rlcirf ör m.åste u*i reta ',*ilket samhiillssystent clet in'
tom skakar rarlden nted kriser och krig.
Det måste uu,rje kur,ntta ueta
som, gcirncl L-ill uclt'o en god h,ustt'u oclt, en god ntot'.
Det iir uiktigare an utt L*etcL ltur lange en stek skall sfekas f öt' utt ttli firt.
Endast genonr rttt ge racl d tr' kcLtt, i kamTsen, för freden,
q;tirncrt' tlu clinu kurcr.

Ll: |()lilil( )li\:l \
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"En eft"r erl brister
ASIENKONFERENSEN

>>Vi lever i en grandios epok av mänsklighetens
historia! En efter el) brister det sekelgamla förtryc-
kets kedjor.>> Med dessa triumferande ord börjar de
asiatiska kvinnornas appell till alla deras systrar på
den stora kontinent, där nu gammalt och nytt bytts
i en väldig historisk process, vars enda möjliga och
redan klart skönjbara resultat måste bli de asia-
tiska människomiljonernas frigörelse från kolonial-
förtrycket. Redan för ett år sedan fastslog Trl,gvt:
Lic faktum: >>Kolonialismens epok i Asien lidcr mot
sitt slut>. Sedan dess har den stora Kinesiska loik-
republiken uppråittat:;, vilkel inncbär dct hårdastc
slaget mot imperialismen sedan den r)-slia ol<1obc.r-
levolut.ionen.

Nlalacka och Vict-Nam, Indonesien och Burma, i
alla l<oloniala och halvkoloniala länder, kämpar fol-
ken mcd ökad st1'rka för' att bcfria sis lran l<olonial-
hcrralna, som i blodiga utrotningskrig eller med
häns1-nslös >>frcdlig penetration> påtvingat dem olje-
och gummitmsternas välde, plundrat dcm på bc-
gärliga jordbruksproduktcr och dcgraderat. de asia-
tiska folken till rättslösa slavar, billigare än maski-
ncr, cyniskt nedmcjade vid varje försök till rer,olt
för bröd och människovärde.

Asiens kvinnor - Asiens barn - hur skall vi nå-
gonsin kunna fatta vad dcras liv varit och är i de
länder som dcn utländska imporialismcn hållcr i
sitt grepp? Fråga l<vinnorna i Viet-Nam, där de
franska kolonialistcrna uppfört 20.000 fängclser
men där det knappt finns en skola för 20.000 barn?
Fråga modern till den 16-åriga vietnamitiska, som
stred på sitt folks sida, tillfångatogs, våldtogs av
17 franska soldater och scdan spetsades på bajonet-
ten . . . Fråga modern till den 16-årige indiskc poj-
ken Ram Raddy från Hyderabad som dörndes till
döden i n-raj förra året för att han deltagit i ett bon-
deuppror. Han har 70 kamrater i aldern 10- -16 år
som dömts till fängelse för att dc krävt möjligheter
att gå i skola . . . Eller fråga den iranska mor som
fött 12 barn till r'åirlden men inte kunnat rädda ett
enda från döden gcnom hunger och sjukdomar. tr'ör-
sök att förstå de iranska kvinnornas läge, de som i
landets grundlag jämställs med sinnessjuka: >>Sin-
ncssjuka och kvinnor har inte rösträtt>>, heter det
i det iandets lag. Tänk er in i hur de 1.500.000 kvin-
nor har det som arbetar på teplantagerna i Assam
och inte har rätt till arbetslön utan bara till dcn
smula mat som de ju måste få för att överhuvud-
taget kunna arbeta.

Analfabetismen är oerhörd i de koloniala län-
derna, som i århundraden >>förvaltats>> av >>kultur-
Iänderna>>. 87 proc. av fndiens folk är analfabeter,
i Iran har 90 proc. av barnen inte sett en skola, i
30,000 turkiska byar finns det ingen skola.

En grym utsugning av barnens arbetskraft äger
rum - 5-åringar börjar arbeta i textilfabriker och
på plantager och i gruvor. 400.000 japanska flickor
mellan 15 25 är är sålda till bordeller och spelhai-
lar, trots MacArthurs >>förbud>> mot prostitutionen

- det enda alternativ de annars har är ju hunger.
Barnen tvingas att tigga och stjäla och lagens arm
slår dem hårt: i syd-Korea som ockuperats av ame-
rikanerna, är 40 proc. av dem som dömts för sådana
brott, barn.

{)

ftirtryckets k"dlor"
MEN NU ÄR DEN STORA VÄNDPUNKTEN
KOMMEN

Trots repressaiier och okunnighet tränger vetska-
pen om att ett bättrc liv är möjligt fram tiil kolo-
niernas underkuvade kvinnor. I alla sovjetrepubli-
ker i Asien, i folkrepubiiken Mongoliet, i det demo-
kratiska Viet-Nam och den koreanska folkrepubli-
ken har kvinnornas och barnens liv förvandlats.
Grundlagen garanterar dem deras rättigheter som
kvinnor och mcdborgare. I alia sovjetrepubliker i
Ccntralasien sitter k'r'innor på ministerposter. Kvin-
norna har lika rätt till arbctc och yrkcsval, och den-
na rätt garant.cras av pral<1.isl<a omiiorger från sam-
hällets sida om kvinnorna som mödrar och arbcter-
skor.

Dcn konferens för Asiens ]<vinnor ,*,;om under
I(DV:s ledning hällits i Peiping i dct befriaclc Kina,
är av väldig bct5.'dclsc Iör att samla dc asiatiska
kriinnorna i cn bä11re organiscrad kamp för natio-
nellt obcroende och demoklat.i. 165 delegater från
23 länder i Asien och Alrika deitog (i detta antal
ingrlr är'en nirgra delegaler från USA och truropa).

>\ri, Asiens kvinnor, förklarar att vi kän-rpar och
kommer at.t kämpa mot de utländska kolonialherrar-
na och deras tjänare>, heter det i deras upprop. Det-
1a löfte från de asiatiska kvinnorna får sitt särskil-
da värde mot bakgrundcn av dc förhållanden under
vilka de kämpar. Många av delegaterna till Asien-
konferensen riskerade livet när de sökte sig ut över
gränsen från sina länder där polisstyrkorna enga-
geras mot frihetskampen, många hade måste leva
illegalt i månader för att l<unna ta sig ut.

Inför den Internationella kvinnodagen den 8 mars
har vi särskild anledning att klargöra för kvinnorna
hur de koloniala kvinnornas kamp, från Elfenbens-
kusten till Stilla havets övärld, är ctt med KDV:s
kamp, med vår egen och aila fredsälskandc kvinnors
kamp. Att stödja dem i solidaritct och genoln akti-
vare kamp för freden är ctt gemcnsamt intrcsse
för oss.

MARGIT LINDSTRöM

Tidningen Vi kvinnor
i demokratiskt världsförbund
Utgiuare: Andrea Andreen
Köpmantorget 2, Stockholm

Redakttonskon'tmttte: Elsa Svartengren,
Valborg Svensson.

Utkommer med nio nr per år.
Prenumerationspris per år: Kr. 2:50.

Lösnummer 35 öre (kommissionärer antagas).
Postgiro 51323.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund,
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IPA FOlRlBlt_j ND SMtolt-lElt-
Ett åttiotal medlemmar av Svenska Kvinnors

Vänsterförbund hade hörsammat kallelsen till årets
förbundsmöte den 5 febr. 1950 i Stockholm.

Förbundsordföranden öppnade mötet och berörde
i sitt hälsningstal riktlinjerna för förbundets verk-
samhet, varvid hon erinrade om att det var ännu
betydelsefullare för arbetet för freden, att förbundet
bibehöll sin karaktär av samarbetsplattform för
oliktänkande än blev en massorganisation.

Till mötesordförande valdes rektor Honorine Her-
melin Grönbech. Tjugofyra delegater var närvaran-
de, ombud för aderton lokalavdelningar. Av den upp-
Iästa verksamhetsberättelsen framgick bl. a. att tret-
ton lokalavdelningar nybildats förra året. Av tid-
skriften Vi Kvinnor hade 1949 utgivits 6 nummer och
upplagan successivt ökat från 1.000 till 3.100 ex-
emplar. Revisionsberättelsen, som upplästes av re-
visorn fröken Viran Wallström, godkändes, och frö-
ken Wallström riktade å revisorernas vägnar ett
särskilt tack till kassaförvaltaren fru Ulla Nilsson
för utomordentligt väl förda räkenskaper.

Därefter trehandlades styrelsens stadgekommitt6s
förslag till ändringar i Vänsterförbundets stadgar.
Ett skriftligt förslag från Sandviken att ändra S 1
så, att förbundets uppgift som kämpande fredsrörel-
se kraftigare underströkes, vann mötets enhälliga
bifall. Ett skriftligt yrkande från lokalavdel-
ningen i Huddinge - som gick ut på att uppdel-
ningen i riktningar inom förbundet skulle försvinna,
avstyrktes. I detta sammanhang upplyste dr Ada
Nilsson - då konstruktionen av Vänsterförbundet
kunde vara svår att förstå - att uppdelningen i
riktningar inom förbundet kommit till stånd, därför
att man velat söka förena olika åsiktsgrupper. Dr
Nilsson påpekade att en viss likhet förefanns mellan
Säkerhetsrådet och förbundsstyrelsen; båda sam-
arbetsorganen, bestående av oliktänkande, hade ett
grundmåI och beslut av politisk innebörd förutsatte
enighet.

Vid halvtretiden avbröts mötesförhandlingarna,
och deltagarna troppade in i Stadsmissionens säll-
skapsrum för att inta förfriskningar. Emellertid
kunde en intensiv pappersverksamhet spåras vid två
bord. Ty dels var en redigeringskommitt6 i arbete
med att formulera ett offentligt uttalande som för-
bundsmötet önskade göra, innan det upplöstes. Dels
var valkommitterade som skulle förbereda styrelse-
valet i full färd med att under solenna former åka
kana mot avgörandet . . . den stund de skulle vara
färdiga med sitt förslag närmade sig allt snabbare.
I spetsen för kanåkarna kommittöns ordförande dr
Ada Nilsson -- under den snabba farten på isen
ackurat som mr Pickwick välvilligt vinkande åt alla
hå11, gripen, ivrig, förtjust, värdig. En stund scnarc
visade det sig att valkommitteförslaget verkligcn
tillfredsställde alla parter.

Ffter paLlscn kom först frågan om stadgarna upp
1 lr avgörande. Med smärre ändringar godkändes sty-
relsens stadgekommitles förslag. Bl. a. fick det fö-
reslagna viktiga tillägget till S 4 i godkänt skick i1'-
delsen: >>Ingen r?siktsi'ikf ning f tir iigu den totcLlcr, nta-
joriteten inont förbundet>>. Ett ar, redigcringskom-
mitten utarbetat förslag till ändring arr ordalydelsen
i 

"s 
1 i enlighet med Sandvikcnsavdelningens av mö-

tet bifallna önskan upplästcs och godkändes. Berör-
da st5'gl<g i de nyantagna stadgarna uttrycker fast
och kort meningen med vårt förbund: >>Förbundet
'-uill uerka för scLmarbete mell&n demokrattska lu:in-
nor r alla kinder oclt, nted all kraft deltaga t, striiuutt-
dena f ör att up'pnfr, och, befrista en urruktig frecl, allt
framtidsarbetes g run dra\.>>

TilI förbundsordförande omvaldes Med. Dr. Andrea
Andreen. Två styrelsemedlemmar hade undanbett
sig återval. Den övriga styrelsen, bestående av 8
personer, omvaldes. Det förekom i allt 6 nyval.

Inom den nuvarande styrelsen för SKV finns fyra
riktningar representerade. Där är Andrea Andreen
och Elsa Svartengren, representerande socialdemo-
kratisk åskådning (ej partianslutna). Kommunister
är Gerda Linderot (nyvald som v. ordf.), Margit
Lindström, Valborg Svensson, Gerda Nilsson (ny-
vald), Eva Palmaer (nyvald). Till radikala gruppen
hör Honorine Hermelin Grönbech, Stina Skantze,
Elisabeth Tamm, Magda Bergström (nyvald), Ragna
Kellgren (nyvald). Den fria gruppen representeras
av Svea Johansson, Agnes Karlsson (nyvald), Nin-
nan Santesson (nyvald).

f anslutning till rapporter från KDV:s rådsmöte
i Moskva redogjorde förbundsordföranden för KDV:s
och dess nationella sektioners kamp för freden, ta-
lade fru Margit Lindström om växande arbetsiöshet
i kapitalistiska länder och i samband därmed om
försvar av kvinnornas ekonomiska rättigheter samt
slutligen redaktör Valborg Svensson om de demo-
kratiska kvinnotidningarna och deras uppgifter.

Under den diskussion som följde yttrade fröken
Magda Bergström, Stockholm, i direkt anslutning till
redaktör Svenssons anförande, att det gällde att ta
fasta på och införa i >Vi Kvinnor>> bra saker från
både väst och öst. Man skulle säga sanningen om
alla, vilka de vara må, när de gjorde något bra. Fru
Gerda Nilsson, Gävle, önskade att Vänsterförbundet
skarpare tog itu med praktiskt mer närliggande
uppgifter som att gå emot förslaget om att sänka
mödrahjäipen och som att undersöka hur långt skol-
barnsbespisningen blivit genomförd och i samband
därmed taga upp frågan om byggnadsstoppet; vidare
önskade fru Nilsson en kampanj mot radion. Fru
Karin Gustafsson, Kiruna, instämde i att det borde
riktas protester mot radion. Fru Elisabeth öije,
Stockholm, önskade att skolbarnen fick till uppsats-
ämne: Vad tänker du göra, när freden kommer?
Talarens åsikt var att när de vuxna inte kan lära sig
något, kan vi lära oss av våra barn. Fru Agnes
Karlsson, Västerås, ansåg att >Vi Kvinnor>> borde
taga upp frågan om skolagan. Fru Solveig lfansson,
Göteborg, uttalade bl. a., att vårt förbund var täm-
ligen litet känt bland de stora massorna och att pro-
pagandamaterialet var alltför begränsat; hon före-
slog att dagens offentliga uttalande skulle tryckas
som flygbtad. Därefter steg fru Ellen Eriksson
från Armbjörby fram och överlämnade 100 kr.
som bidrag till förbundets arbete, varefter hon
berättade att Norra Ny kvinnoklubb mest var känd
för sin revy. De aderton i den värmländska socknen
>stältde till ett svep över världen>> varje nyår. Då
>>tryckte>> de på sådana sakcr som de ville ha ordna-
dc. Bl. a. hade de cfterll'st cn tvättstugekommittö,
som inte låtit höra av sig på avsevärd tid. Men två
dagar efter revyn hade den uppenbarat sig med dcn
äran.

Förbundsor:dföranden avslutade mötet och ut-
trl-ckte sin glädje över den nya karaktär förbundct
fått. *- mcd mänga grupper över landet -- och över
de goda uppslag -qom kommit fram under dagen.

RAGNA KELLGREN

BLIV ]ITEDI,EM AV SVENSKA KVINNORS
VÄNSTERFöRBUND !

Se.kreteraren Fil. mag. Ragna Kcllgren, Bygg-
:nästarv. 23, Bromma, lämnar alla upplysningar.
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Krigsrustningarna försiggå i atltjämt stegrat tempo. Det senaste beviset härpå är cien

oi"der, som USA:s President, Mr Truman, nyss gett orn att väldiga summor skola ställas
tili förfogande för framställning av en superatombomb.

Vi instämma i Världsfredskommitt6ns appcll till alla folkvalda församlingar om med-
vc.rkan tiil:
a t. t man gör siut pa det fruktansvärda hotet om atombombardemang. Detta kan uppnås

genom att atornvapnen förbjudas.
a t t upprustningen, som hotar att ruinera folken och krossa varje hopp om välstånd, upp-

hör. Detta kan uppnås genom att krigsbudgeterna och militärstyrkorna nedskäras.
:r t t interventionskrigen mot folken i koloniala länder som Viet-Nam och Malacka upphöra.

Detta kan uppnås genom att direkta förht-rndlingar under internationellt överseende
omedelbart inledas.

a t t nervkriget upphör och förtroendet återställes. Detta kan uppnås genom att stormak-
terna inom ramen för Förenta Nationern:r, underteckna en fredspakt.
I Sverige finns en strömning, som yrkar på militär uppslutning till västblocket, vilket

skulle göra oss medansvariga i krigsförberedelserna.
Vi förklara att vi äro bestämda motståntlare till strävandena i vårt land från militärt

och civilt håll att göra oss tlelaktiga i Atlantpaliten och vi uttrycka vår förhoppning att
regeringen håller fast och genomför sin officietrlt deklarerade paktfria politik.

I: I I . II-rt,(L?tt lrtr ?l (u.tetltyrrus
Det krig, som förutsättes, skulle med all sannolikhet betyda en världsomspännande

sa,mmandrabbning, där generationers byggande och strävan, vår samtids fredliga arbete och
vära möjligheter att bereda våra barn en lyckligare framtid sätts på spel.

Men det är icke blott krigets krafter, som göra sig gällande i världen. En väidig mot-
ström har blivit alltmer märkbar. Det är de rniljoner och åter miljoner vanliga människor,
vilka bilda en oupphörligt växande fredsfront.

Vi protestera mot att denna mäktiga fredsr'örelse förtiges eller stämplas som parti-
politisk.

Kvinnorna måste framför allt vara med i denna fredsrörelse. Även i vårt land måste
kvinnornas fredsvilja komma till uttryck.

Sveriges kvinnor! Låt oss sluta oss samman! Kom med i världsfredsrörelsen! Låt oss
gernensamt bekämpa kriget! Ge oss ert stöd, ge er anslutning till eller samarbeta med
kvinnornas miljonhövdatle internationella fredsorganisation, Kvinnornas I)emokratiska
Världsförbund, och dess svenska sektion, Svenska Kvinnors Vänsterförbund!
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