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scm känner sitt ansvar. Ty ka,mpen
måste oförtrutet föras, amnarcs skjuts

För kvinnornos röttigheter!
L)

[ å kvinnornas internationella hög-

nodag:n instiftades. Och fortfarande

tidsdag, den 8 mars, dröjer våra tankar gärna vid dcm som gick före
oss, och vars mäl och sträv:rnden var
desamma sfm våra: Fred, rättvisa
åt kvinnorna, ett tryggat liv åt alla
barn. När för snart 46 är sedan den
Internationel a Kvinncd:r.gen instiftades, var det i huvudsak samma fr'ågor, liring vilka de då i l(öpenhamn

är det ett kär'nproblem för kvinn:rna i vårt cget land cch i cn rad anclra länder'. Under senafe år hal' dc"
rned ailt större styrha. rests av clc
f:rck:rgir.n:selade kvinnorna, bl. a.
vrd Bcl<lädnadsarbetareför'bundet:
licngress i sonras, då hela l<ongrcss:n cnadcs orrl att kräva snabba åtgärdel för ait få iil<alönspr:ncipen

församlade kv-nnorna fylkade sig,
som vi i dag brottas med. Men det
vore orätt att säga att vi inte kommit ett stycl<e framåt under tiden,
även om frågan om freden är lika
allvarlig för oss i dag som den var

genrmförd.

för hvinnorna 1910. Ja, kanske ännu
allvarligare, därför att den gången
fanns ännu icl<c atomvapen. . .
Sett i internationell måttstock har
kvinnorna gjort icke obetydl'ga cröv-

ringar s:dan 1910. I en rad länder
bl. a. i vårt eget land, har de sedan
dess fått rösträtt, vidgad rätt till
arbete och mycket annat. Och i flera
länder åtnjuter de i dag, tack vare
de sociala omvälvningar som skett,
samma rättigheter som männen på
alla områden
också när det gäller'
- utfört arbete, en sak
betalningen för
cch
som i andra delar av världen
- det
tycks vara
också i vårt land
:rl.ra svåraste att -komma fram till.
Det har sagfs att ett lan'ds sätt att
behandla s-na kvinnl'ga medborgare
är cn mätare på dess kulturnivå. Ju
lägre kulturen står desto mera undertryckt är kvinnan. Men i vår tid,
när orden >>kultur>> och >>'demohlati>>
halkar så lätt över allas läppar, existerar fortfaran'de principen om lön
efter kön i stora delar av världen.
Det är scm om en osYn.ig mur reste
sig just här: diskussioner cch utrcdningar slutar i välsv:rrvade fra,ser'
om atb >pr'ncip ellt är vi :rnhängare
men. . .
av likalönsprincipcn
men. . .> Och så kommer scm Pä ett
band ailzr förhindren: >>boltovarof rei',vens>>, >>kort:lre yrkesliv,;,, >bristande inLrcsse för' yrkesuLbildning> o. s.
V., o. s. v., som vi vid dct här lagct

hört till

leda.

Likn lön för

likzL :rrbetc

val ett av

V d SKV:s förbundsmr.ile i Stockhclm för några veckor s.tdan hade vi
g1äCjen se dr Ada Ni'sson ibland oss.

I ett privat samtal uttryckte hon sin
giäCje övcr att ha kunnat vara med.
Särskill glad var hcn över att det
var så många unga kvinncr som deltog. -- Eit siag såg det ut som om
inga nya fanns som var villiga att ta
rtpp manteln cft.er oss slm grnnat i
kampen för hvinnornas och barnens
r'ätlighetor, sade h,on. Men nu är jag
lu3n. Här ser jag att det har komnit en ny gencration av l<v.nnor scm
är vili ge att fortsätta kampen och

Vid Kvinnornas Världskongress i
I(öpenhamn antogs enhäIiigt Deklarationen om kvinnornas rättigheter.

Den är ett arbetsprogram för oss.
Och när på försommaren, enligt förljudan'de, kvinnor från hela världen
liommer att samlas till en facklig
kong;ress för att behandla frågan om
kvinnornas rättigheter i arbetslivet,
kommer utan tvivel denna deklara.
tion att röna allmän anslutning och
kampen för dess krav kommer att
intensifieras och breddas.
I dc länder där kvinnorna uPPnått
full jämställdhet med männen firas
Internationella Kvinnodagen under
delvis andra former än hos oss. Där

är den framför allt en festdag i hemmen och på arbetsplatserna. Kvinnorna uppvaktas med blommor och gåvor. Hos oss är och måste den framför allt ha karaktären av ökad uppslutning kring de krav vi ännu hårdnackat måste kämpa för. Och dock
känner vi den dagen kanske starkare

än annars samhörigheten med våra
systrar i alla länder, förenade som
vi är i våra strävanden för freden
grundvalen för allt framåtskridande.

Ttll .frrr uar fa, bn nen[
Mödrarnas internationella kommit-

t6 höll sitt första sanmanträie i
Lausanne 2- 4 f ebruarr 1956. Denna
hommitt6 har biidats cnligt ett beslut srm fatiades i jul, förra året pzi
Mödrarnas Världskcngress i Lausann:. De 62 deltagarna i :a;nmant::ädet
representerade 36 länder i Nord- och
Syda:nerik:r, i Mellersta och Fjärran
öslern, i Afrika och Eu:opa.
Deltaga:na företräCde o ika samhällslager och åsiktsriktningzrr'. En
s*,rr del av dem v:rr me'dlemmar av

kvinnoorganisationer såstm Internationella kvinnoförbunCet för fred och
fr het, Kooperativa kv-nnoförbundet

i Beigien, Federalistiska kvinncailiansen för fred, den amerikanska or'ganisaLirnen >>Save ,Jur sons)>, cn
grupp kvinnliga mctodister i österrikc, I(:rtolsk:i aktionen i Italien, den
pclska kato'ska crgan'saticnen
.>i--ax>>, Kvinnornas demokratisk:i
vär'ldsf ör'bund.

Illan:i ,Celt4garna var ett antal
flii.'r'r.slående kvinnt:'. Trc av dem
vårr regeringsnedlemtrlar i sina länd3l', tvä borgmäsiare i städet', gans',ra många riksdagsmedlemmar'.

rle främst:r kraven som formu.crades

Bland de närvarande märktes också

vid den kv'nnokonf erens i KöPenhamn 1910 då Internati:nella Kvin-

Kommitt6n skail arbeta för att
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våra krav och protllem åt sida,n.
Jz, kampen rnåste föras vidare.

örf :rttare, journalister, universitetsprofessorer, läkare och Iärarinncr'.

f

rädda barnen från l<r'ig, den skall
verka för nedrustning och för vänskap mellan folken, Det heter i den

deklaration som kommitt6n antog:
>>Alla ntödrar, aJla kui,nnor uet gettom erfarenhet uil,ka fruktanstsiirda
lidanden, kriget uå,llar... I denna
stund, hotas tå,ra barn au dnnu stör-

re faror

på, g1ru,rtcl

ar massförstörel-

sel:&pneTL.

Det iir rår plikt sorn mödrar ott
slut på, krigshotet och uå,r
rcitt att bli, hörda. Kui,tr,norna, som,
!/ellonl si,tl arbete med jorden eller i
fabri,kerna, i yrken eller i hemnr,ct i
fullt mått bi,drar ti,ll att skapa rikedom, rrll inte liingre linna stg r, att
dessa tillgångar slösas bort på" rustiirtgar och krigsförberedelser.
Vi iir öuertAgade onx att alla tr:istcr kan Zösas geno?n förhattdlingar 'i
r,:tt. ande, au riinskap och samarb,:te.
Vi krtfuer allmtirt, gtrogress'iu,ltraf tig och samtidig nedrustttntg sotn elt
rlrurtduillkor för mrnsknrng au den
otnedelbara krtgsfaran. Vi krci'.-er att
tiirldens ttllgå,ngar skall an'utitt das
för m,cinskltghetens och, frii,mst 1ör
barnens btista. Vr, krduer att rå,ra
barn skall uppfostras t ert anda au
t:iirtskap, riitt och fred.
Vi, '--tidiar till alla miinttiskor att
krii'-ua ett

IJnder cle församlades jubel öaerräckte
Andrca Andreen till Ada Nilsson förbundsmötcts gåaa: en ring av guld, ,symboliserande renbcte n och äletheten i denna

förening av systrdr jorden runt i

t'ö, hainnornas rättigbeter, t'ör

leamp
barnens

hälsa och t'ör freden".

Den konferens om samhället och l"rarnfamiljerna
som SI{V anordrrade i sarnband med sitt förbundsrnöte den 28-29 janua,ri inleddes a,v förbundsordföranden dr Andrea, Andreen.
I sitt ta,l, som vi här i korthet referera,r. erinrade hon
om a,tt vårt förbunds två
hedersmedlemm,a,r, Kerstin

Ile,sselgren och dr Ada
Nilsson, var med i den förs-

ta statliga, kommitt6 som
dnev igenom ett första erkåi,nnando av a,tt sta,ten
mlåsto gör a, något för kvinnorna, och barnen. f dag
kräver vi att krigsutgifterna skall sänka,s och a,nslagen till barnens bästa, ökas,
underströk hon.

Andrea Andrnen,

Våra barn skyddas inte med atombomber
lJet är så självklart att vi kvinnor,
vi mödrar älskar barnen. I varje fall
älskar vi våra barn. Man kan naturligtvis säga att det är ju inte bara
våra barn, det är ju lika mycket
männens barn. Men det är ändå något särskilt med mo,derskapet, med
detta att bära barnen fram till livet
och ta vård om dem från första
stund.

Och dock vet vi allesa,mmans att
vi räknar scm mödrar i verklig me-

ning inte bara dem som har egna
barn. Vi räknar alla kvinnor dit. Det
finns många kvinnor utan egna barn
som är andliga mödrar på ctt mera
stor:rrtat sätt än de fysiska mödrarna är.
Men f-nns det ändå någon anled-

ning att sä,ga, att kvinnor mer än
män har känsla för barnens välfärd ?
Jag tror vi har rätt att säga det.
Alva Myrdal sade en gång att kvinnorna i en helt annan grad än männen har hand om människomaterialet

för ökad förståelse, ökad riinskapr och ökat utbyte m,ellart xtirldens folk.ss
ctrbeta

Med anledning av hotet om nya
vätebombsexperiment beslöt kommitt6n att sän'da en skrivelse till rege-

ringarna i England, Förenta sta,terna

och Sovjetunionen. I denna skrivelse
kräver man att regeringarna skall
träffzr" en överenskommelse om att
instäIla alla dylika experiment med
hänvisning till att framstående vetenskapsmän anser dem utgöra en
dödt'g fara för mänskligheten.
Kommitt6ns ordförande är dr Andrea Andreen från Sverige och d,ess
sekreterare Madame Dora RusselGrace från England.

fr'ån vaggan till graven. Det är vi
som vårdar och uppfostrar barnen,
som sörjer för dem och sköter dem
när' de är sjuka och svaga. Och det
finns mycket flera män än kvinnor
som lever utan direkt kontakt med
människan. Därför väntar rnan sig
naturligt att kvinnor skall ha en särskild känsla för vad barnen behöver.

Vi har glädjen att se dr Ada Nilsson bland oss i dag. In,gen kunde
passat bättre här än hon. Hon var
nämligen den första i vårt land som
skapade ett program för barnens välfärd. Tack vare henne hade Frisinnade Kvinnor, vår moderförening,

ett program redan är 1922 i befoll<ningsfrågan, där det betonades att
en målmedveten befolkningspolitik
är' den riktiga vägen för att förhindra att dyrbara mänskliga krafter
förspilles tiil intet gagn. Och det vtrr
våra två hedersmedlemmar, Ada
Nrlsson och Kerstin Hesselgren, som
satt i den första statliga kommitt6
som gjorde något för mödrarna: moderskapssakkunni,ga av 1927, vars
ordförande Kerstin Hesselgren var.
Den fick igenom ett blygsamt men
dock första erkännande av att staten

bör göra något för kvinnorna och
barnen. Det var i en tid då man ännu
inte ens i vårt ganska välordnade
land kommit på den tanken att sta,.
ten behövde bekymra sig om barnen.

Man betraktade ännu människan
som den minst vil<tiga a.v samhällets

tiligångar, den som ändå alltid förnyades på ett eller annat sätt utan
att staten behövde bekymra sig om
det. Visserligen hade man redan tidigare kommit till en viss insikt om betydelsen av att bekämpa sjukdomar
och ge en viss uppfostran
åtminstone läs- och skrivkunnighet
det

-
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I l^lta ret, att krig i, uå,r tid ej
löser nå,gra ytroblem, och hotar
mtinskliglheten med, undergå,ny.
AIIa uet, at7 den enda möjli,gh,eten, att lösa mellanfolkliga
tur,ster iir förhandli,ng suiig en. Vt,
i, Suerige uet genom erfarenhet,

att denna förnuftiga utig iir
möjli,g att 0å.
Trots detta betraktas d,uen i,
Sueri,ge ett starkt lörsuar som
ett nödt;iindigt stöd lör tår
neutralitetspolitik. Vi kutnnor
har glenomskå,da1 ohå,llbarheten
au denna tankegå,ng oclt, öttskar
diirför, att uå,r regeri,ng må,tte
uerksamt bidraga til,I en allmdn
nedrusttttng.

Som ett lörsta steg r, denna

ri,ktni,ng kriiuer ut, alluarligt att

uå,ra ori,mltgt ltöga mili,tiirut-

gr,fter tcke ytterligare

ökas.

Den tanken,, att Suert,ge skulle
ti,lluerka eller importera utprd,glade anfallsuapen, framför

allt a,tomvapen) fyller oss med
fasa. Vi uttalar uå,r förui,ssrt'ing
om att regertngen, icke kommer
att tr,llåta ett så, ödesdtgert austeg frå,n uå.r fredsTtoh,tik.

Vi, uddjar d,uen till uå,r regering, att genonl S'--eriges delegater i FN eller på, annat ltimpIrgt siitt uerka lör att cle au
flera ld,ttder planerade uiitebom,bse.rperimentett må,tte i,nstiillas t, ud,ntan, på, en, öuerenskontmelse mellan alla stater om

lörbud, mot

massf örstörelse'"*a-

pen. Man, uet, cr,tt redan de hi,t-

tills gertontförda erperimentetr,
ökaX den radtoaktiua strå,lrtingert i, atmosltiren i, ett, grad, soffi
katt ittnebtira rtsk för arusskador.

Ytterligare

eccperiment

skulle öka dessa ri,sker. Sttdana

dtirlör ettli,gt t:å,r
g ett brott rnot komman-

experi,ment cir
m,enin

de sliikten.

(Enhälligt antagen av SKV:s
förbundsmöte den 28-29 jan.)
är ju nämligen viktigt för att få behövlig arbetskraft och en något så
när bra sådan. Men därvid stannade
det.

4

Egentligen var o,msorgen om skogen en mycket tidigare erkänd statlig angelägenhet i vårt land än omsorg,en om barnen. F ör all del, skogen har ju inte föräldrar, varför
jämförelsen som de flesta andra haltar, men ett faktum är att skogen
långt före barnen blev föremål för
statsmakternas omsorger.
Så kom ju den nya given på området i och med Alva Myrdals bok 1934
och den första befolkningskommissionen. Sedan dess har vi mött mera

förståelse för de här frågorna och
det har gått framåt. En viss tendens
till tillbakagång spårade vi i fjol och

förfjol, när man försökte försärnra

skolmåltiden. Den attacken avvärjdes lyckligtvis och vårt förbund och
dess avdelningar bidrog verksamt

till att så skedde.
Men nu, mitt i vår välgångs tid,
måste vi konstatera att det i alla fall
snarare går bakåt än framåt när det
gäller insatserna för barnens bästa.
Om man t. ex. jåimför utgifterna för
krigsändamål det som man så
vackert kallar för försvaret -- och
utgifterna för socialvården så finner
man att 1948 var socialdeparternentets utgifter ungefär dubbelt så stora
som försvarsutgifterna. 1955 var det
nätt och jämnt att socialutgifterna
översteg försvarsutgifterna. På ledarplats i Dagens Nyheter i dag görs
ett intressant avslöjande. Visst har
det byggts flera vägar, skolor och
sjukhus, säger tidningen, men fram-

för allt har vi investerat mera i utbyggnad av försvaret. fnte min'dre
än tre fjärdedelar av ökningen i de
statliga investeringarna har gått till
den militära utbyggnaden. Innevarande budgetår sker av allt att döma
en ytterligare kraftig förskjutning

till

försvarsinvester;ngarnas favör.
Medan statens investeringar för civilzr ändamål minskar stiger de militära med inte mindre än 6 procent.
Är 1935 sade Elin Wägner och frck
i en'petition 20.000 kvinnor i Sverige
att säga det med henne:

har genonx.skå,dat det ortmlt'ga i utt skydda alla. Vi utll i,nte
uarcr TLed om ett kallblo'di,gt urDal
au dem sonx skola rtiddas, ur, ur,ll
tnte uard, nled onl den brutala
Itamp för ltuet s'onx x farans ögonbltck må,ste blossa upp xnonx ctui,lbefolk'm,ngen och t, ur,lke'n de fattigcl oclt, suaga, må,ste g'å, under. Vr'
ur,ll inte prrsgiuas med uå,ra barn
å,t eld, oclt gift utanför öuerfyllda
>>Vi

skyddsrunx och tnte heller riidd,as
på and,ras bekostnad för att sed,an

sttga ut t, en ödelagd urirld. Det
rir detta ur, må,ste sciga tfrå,n i ttd.>
Det sade vi vid en tidpunkt när'
atomforskningen stod på ett sådant
stadlum att man nästan vågar säga

att ingen zrtombomb ännu ens var påtänkt. Men fortfarande lever man i
den fantastiska föreställningen att
ständigt ökade utgifter till krigsändamål måste ske
till >>barnens
skydd>! När po)itiker och generaler
talar och tänker som om vär'lden vore oförändrad, då är det hög tid att
vi kvinnor säger ifrån att det de sysslar med är rena vanvettet. Vi har genomskådat dårskapen i att söka
skydda våra barn genom krigsrustningar, därför arb,etar vi för nedrustning. Vi vill inte ha några flera vätebombsexperiment, vi vill inte ha några :rtomvapen, varken importerade
eller tillverkade i Sverige. Vi vill h:r
ner krigsutglfterna, som är vansrnnigt höga, och öka anslagen till sådant som tar sikte på våra barns
bästa. För att diskutera hur det bäst
kan ske har vår konferens här i dac'
anordnats.

Uttalando till regeringen:
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\ onferensen uttalar sin oro över

den porliLik, som lett till att

sam-

hälle,ts stöd åt barnfamiljerna starkt
efte,r:satLs samtiidigt som rus,tnings-

utglfterna isprungit i höjden. V,i

an-

ser att en sådan omläggning av bud-

getpolitiiken rnåste genomföras, att
vår'a bar,n, som är nat,ionens f,ramtrid, kommer i främsta rummet sarnt

mödrarnas intressen bättre ti,llvaratages. Den ständigt ökade mili-

tära utbyggnaden måste hejdas och
invesrteningar,na'inriktas på b'ostäder och soci'ala åtgärd,er, som kornmer familjerna tillgodo.
De allmänna barnbiidragen bör få
d'el ,av standardhöjningen. Även om
vi anser, att samhället vid beskattnrirng€rr bör kunnzr ta större hänsyn
till,familjernas försörjn'ing,sbörda,
vi,ll vi un'derstryka vikten av att
barnbidragen komrner i främst:r
rummet.

Nät;et av daghem, förskolor, lokaIer och insti'tutrioner ör barns och
ungdoms frrilidsverksamhet måste
utbyggas. Stud,iestipend,i'er bör utgå
til'l alrl ungdom, som iskaffar sig yrkesutbi'ldning på teo,retiska eller

prakt,iska linjer.

Hus'mödrarnas arbetsbörda måste

De rnåst,e få t'illgång til,l social hemhjälp vid sjukdom och stör-

dä,t'tas.

re tillfällen 'til,l semester, enslam
Utvecklingen visar, a,tt kvinnorna
i allt större utsträckning önskar förerller ti'llsammans med barn,en.

ena moderskapet med förvärvsarbete.
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KYINNOKOR

T956

Av GUNHILD TEGEN
(F

ramförd på SI(V:s förbundsmöte av Lisbeth Rubinstein)

Kör:

Lå,t ktirleken och, htinförelsen
utplå,na auund, och br,tterhet !
Lå,t oss gå, fram gemensamt
t, kcirlek tr,ll framtdden
uå,ra små, barns framtid!

I

en mörk uiirld
ui,lt ui, gå, fram nzed, klarhet.

I

en h,ård ucirld

ui,ll ui,

,Dd,ra,

godhet.

Ncir köld förlamar
ui,ll ui, trinda ucirmebå\.
Ncir mordlust skrtar
ur,ll ut, nTana frerl . . .

Solo:

Tag min hand u,tu,n tuekan,
li,ksom

Solo:

men få,r så litet

utan uerklighet.
Det goda,i oss
kcimpar med, d,et onda
och, inte alltid, ltka segerciltt.
Kör:
Men ur uå,r goda uitja

Au udn och fiende liirde ur,
att enr,ghet ger styrka.
Systrar, lå,t oss glömma de små, strider
som ut, haft med uarand,ra!

Sa.mhäll'et måste pl,anmässigt intressera sig för alt öpp,na nya fåiJt för
den kvinnliga ,arb,eLskraf,ten och f:l
d,elt,i,dsarbetet erkänt både ri rindu-

stri, ha'ndel och offent,lig tjänst.
Ensamstående mödrar bör få ett
socialt stö'd, som möjliggör för dem
att stanna hemma den första tiden

..

.

Några röster:

I

grynt"ngen

efter en lå,ng natt
slå,r ktirlek och go'dhet ut som blommor
och dådkraften siunger soln fågtlar
onx nLorgonen

redan sti,gxt dåd.
Med uåra htinders uerk
ui, skapat rörelse.
Ur kampen m,ellan lcraf t och suaghet
gå,r kraften uiimande
mot fram,tiden.

fällen till förvärvsarbete för. kvinnor. Deltidsarbetet, som är en
i
synrnerhet av mödrar med små barn
omtyckt form för förvärvsarbe- praktiseras i ring'a utsträcknring.
te,

-

oclt, ur, beluöuer al'[,a så, mycket

drömmar"

I stora delar av vårt 'land saknas
kvinnliga industrier och andra till-

di,n,!

Vet du att det iir synd, om md,nntskorna?
Ty kcirleken tir starkt rd,nsonerq,d

Vi, uill så, mycket
som ui, tnte kan.

Vi drömmer

jag tar

Syster! Kamrat!

och ur, bygger nya bon
och samlar gkidje oclt, kunskap
å,t dem som sr,tter r, skuggdn . . .
Kör:

Systrar, systrar,
en n?/ dag li,gger framför oss
d"en udntar på, uå,r iuer
och uå,r uthå,lh,ghet
att brira fram, ny lycka

3

å,t mcinntskorna,

efter ett barns födelse, om de

så

önskar.

I(onfer,ensen, som åt väl medveten om att ral,la åtgärder, som erfordras för att skapa ett familjcoch kvinnovän'ligt klimat I vårt
land, inte kan genomför'as på en
gång, hemstäl'ler Lill rcgeringen
utt redan vid denna riksdag framlägga förslag om at1 barnbidragens
realvärde måtte återstä1las.
(Enhälligt antagen av SKV:s konferens den 28 jan. om SamhäIlet och

barnfamiljerna.;

-

. Den, kolo'rerade pressen för
i ett clrömlancl, mert det
iir f alska dröm'mar. Oclrså, ri t:ill liira
kuittnortta drönt,tna, nt,en tå,ra drönt,m,ar skal,l bli uerkli,Jllt,et. Vår press
måste risa rarje ktitttta utt hettrtes
barns fu1cka oclt, u.txe cltlartdet er)
hettnes eget liu sont ku*inrru li,1lger i
h,enttes egna lftindcr och, att liuet kau,
L)a.ra skönare titt, dett tackraste
>>.

.

k"*i,ttnortta itt

drönt.>>

(Marie-Claude Vailiant-Cou-

turier i ett tal om den demokratiska kvinnopressens uppgifter.

)

Mar-c1r,t An,dersson:

Landsändan
med de stora barnkullarna
b e gränsade

utkomstmöiligheterna
och

M ar

git

Andcrsson, [.ulc,?

T)
f)tanA de för'slag till för'bättring av
barnfamiljer nas läge som lägges
fram i betänkandet om samhället
och barnfamiljerna är' det framför'
allt kravet på återställande av barnbidragens reaLvärde som kvinnorna
oförbehåilsamt ansluter sig till. Det
vittnar om at1 det är ett mångårigt
önskemål som titredningen satt på
pränt.

För befolkningen i Norrbotten h:rr'
denna fräga särskilt stor betydelsc,
därför att vi i allmänhe1 har så stora
barnkuilar i vår't län. Om vi just nn

jämför Norrbottens ungdomskullar

med övriga läns och med Stockholms
stads så tycks skillnaden inte så för'färligt stor, men då skall man kom-

ma ihåg att vi redan föru1 haft de
största ungdomskullarna i landet
därför är ökningen procentuelit sett
inte så stor.
En bättre samhäIlelig familjepolitik har givetvis sin stör'sta betydelse
för de områden av landet där inkomstmöJligheterna är. sämre än på
andra håll (både vad det gäller storleken av männens inkomsLer och tillgången på arbetstillfällen för kvin-

norna). Inom vårt distrikt är' det
inte bra ställt på den punkten. Vi
har ständigt ungefär 3.000 arbetslösa
varje år bara för säsongskalva.rna
inom olika arbetsomr'åden. Det eäl6

ler främst skogsarbetet. Men dessutom har vi arbetslöshet på grund
av att Norrbottens när"ingsliv är så
ensidigt uppbyggt. Vi saknar praktiskt taget industrier som kan sysselsätta kvinnlig arbetskraft. Vårt
SKV-distrikt har på olika sätt gjolt
framställningar i denna fr'åga, bl. a.
genom att uppvakta" riksdagen under
cless, r'estt i Norrbotten. Vi har kvinnliga ledamöter i Norrbottens landsting som tillhör SKV och som där'
gjort framställningar. om nödvändigheten zrv industrier för kvinnlig arbetskrafL. I Luleå h:rr vi uppvaktat
clrätselkammarens ordförande och
fr'.rmfört våra önskemål i frågan.
Likadant har SIKV-avdelningen i
Malmberget gjort.

Arbetslösheten år ett stort pro-

blem. Lägger miln därtill det för'hållandet at1 en stor del av befolkningen
cirka 41 procent
är
- att
knuten till jordbi'uksarbetet och
94 procent av de norrbottniska jordbluken är mindre än 10 hektar och
ger en mycket dålig utkomst (en
jordbrukare i Norrbotten hade ungetär 7/3 av nu utgående lantarbetarlön i inkomst år' 1955!) j:1, då förstår
man betydelsen av varje åtgärd som
syftar till att förbättra barnfamiljernas läge.

En central fr'åga för' oss är att få
fram ökade arbetsmöjligheter, så att
vi får behålla våra ungdomar i hembygden. Fram till 1965 väntar vi
40.000 nya ungdomar nt till produktionen. IIur skall dessa kunnzr tas
emot? Siffrorna över utflyttningen
från länet är verkiigt skrämmande,
men de ger 'samtidigt en anvisning
till de styrande. De visar nämligen
hur utflyttningsprocenten sjönk under de år Norrbottens Jernverk
byggdes ut och kunde ta emot ar'betssökande från skilda delar av länet. Men redan under förra året flyttade över 2.000 ungdcmar ut från
länet därför att arbetsmöjligheter
saknades. Fål detta fortsätta kommer det atl leda tiil en katastrof
först och främst för landsbygden.
Norrbotten kommer att få en död
landsbygd.

F'amiljeutredningen visar att varje

barn kostar en familj 290 kronor i
rnånaden. De 40.000 norrbottniska
ungdomar som inom det närmaste

årtiondet träder ut i produktionen
har alltså kostat drygt 2 miljarder
och den s'umman får läne1 avhända
sig om de inte kan få utkomstmöjligheter i hemorten. På det sättet
blir vårt län ett slags >>farm> för
uppfödande och utbildning av arbetskrafl åt övriga delar av landet. Det
är en ordning som vi kvinnor i Norr-

botten absolut inte vill finna osS i
längre och det är därför vi så hårdnackat kräver att industrier ofördröjligen skall skapas i länet för att
ge arbe,te och utkomst åt kvinnor
och ungdom. Vi vill nämligen behålla
vår'a ungdomar hos oss.
Det finns nu fyra centrala verk-

stadsskolor i Norrtrotten och ytter-

ligare två skall byggas. Men för att
alla ungdomar hos os,s skall kunna
beredas en riktig yrkesutbildning
skulle det krävas ytterligare 21
verkstadsskolor. Enligt vår mening
bör' de planeradg yrkesskolorna även

ge utbildning åt flickorna, så att de
får samma möjligheter s,om pojkarna att välja yrke. Det finns faktiskt
i en del kommunala yrkesskolor avdelningar som är öppna också för
men när det inte finns nåflickor
gon arbetsplals
för en flicka som
gått ut en metallku,rs eller bilreparatörskurs så har naturligtvis inte
des'sa möjligheter ut^nyttjats. Vem
lär sig väl ett yrke s'om inte bjuder
några utkomstmöjligheter på den
egna orten eller i omkringliggande
orter ?
Nor"rboftens län upptar en fjärde-

del av landets yta och har landets
största sammanhängande jordbruksdistrikt. IIos oss finns Sveriges starkaste kommun mätt i vattenkraft,
vi har 16 hektar skog per invåna,re

mot 3,8 för landet i genomsnitt
men ändå brottas vi med så svåra
problem för att finna utkomst åt
invånarna. Vårt län är stort och
förhållandena är mycket skiftande
i olika delar av länet. Den norrbott-

ni,ska bebyggelsen varierar från
lappbyar i fjällvärlden till shoppingcentra efter nyaste amerikanska
mönster i residens,staden Luleå
AIlt detta gör det svårare för oss att
konkretisera våra arbetsuppgifter i
SKV. Men vi börjar finna melodin,
och dagens ledmotiv i den heter mrdustri,er och utkomstmöjligh,eter för
Norrbottens kuutttor och unodom,.

ESTER DAHL'

Min broder

loE Hrrr
Tal hållet vitl festligheten till JOE
HILLS minne i Deutsches Teater
i Berlin den 18 december 1955.

I\T är mina
I \

bröder Paul och Joel

till Förenta staterna var jag femton år. Det är nu över
1902 emigrerade

femti år sedan, men de minnen jag
har av min barndom och av mitt
hem står mycket klara.
Min far dog när Joel
som sedan
blev känd i världen under
namnet
Joe Hill
var bara åtta år. Vår
barndo,m var mycket fattig, särskilt
sedan pappa dog. Men jag minns
den ändå med glädje, därför att
atmosfären hemma var så vacker.
Far hade själv byggt en orgel med
fyra oktaver', och alla vi syskon lär'de oss spela och sjunga. Alla bröderna ha,de vackra sångröster, och
så länge jag kan mi.nnas, sjöng
mamma oc'h vi b.rrn tillsammans på
vår fritid.
rSärskilt väl minns jag Joel. Han
var den mångsidigaste begåvningen.
Han nöjde sig inte med orgeln. Han
skaffa,de sig snart en gammal zittra,
ett gammalt dragspel, en hemmagjord gitarr och en fiol, och fiolen
blev till sist hans stora kärlek. I
början gick han på Frälsningsarm6n
för att snappa upp melodier', och till
de melodier'na diktade han raljanta
visor om oss syskon, som han sedan
sjöng. Vi visste inte då atL Joe Hill
levde i vår' familj, och allt detta
material har gått förlorat. FIan var'
otroligt retsam mot oss vngre, men
grundtonen var alltid vänlig och god,
och fast vi ibland blev arga på hans
nidvisor måste vi sklatta på samma
gång. Redan som 18-19-åring började han komponera egna melodier'.
Då ville han vara ensam, stängde in
sig i vårt enda rum och bad oss hålla
till i köket. >Gå ut på backen och
spela för råttorna>>, brukade mamma
säga till honom, när' han timtals
hållit på med samma löpning.
Jag sade redan att Joel var den
mångsidigaste begåvningen av oss.

Han tänkte också djupare än vi andra, och därför' betraktades han av
många som en dr'ömmare. Men mamma, som efter pappas död ensam

tvingades ttr verklighetens alla stötar, förstod vår Joel och h,ans intressen.

Det var fattigdomen hemma och
den utsiktslösa kampen för existensen som drev mina bröder Paul och
Joel till USA kort efter att mamma
dött 1902. Hon hade håI]i1 hemmet
samman. Efter hennes döcl skinerades vi.

Paul och Joel reste till Amelika,
säkerligen därför att de hoppades
att där' få en utbildning, som för'vägrades dem hemma. Det var en
illusion. Det frarngick tvdligt. av deras brev att den nöd de upplevde i
Arnerika var långt värre än den de
upplevt hemma i Sverigc. Med alt
säkerhel vat' det i denna hår'da
kamp, som Joel blev fullt medveten
om de sociala or'ättvisorna och för'stod att ha'n måste sätta in sin kraft
mot dessa orättvisor. Därför' föddes

den medvetna Joe Hill i Förenta
staterna och inte i hemlandet, som
han lämnat ung. Men det är med
stolthet jag tänker på att gltindstenen för' denna medvetenhet lades
hemma i Gävle.
Jag minn5 min bror som en säll-

Fru l:stcr Dabl vid ett be söle i Stockbolm. På bilden ses Adelyne CrossErikssons målning av Joe Hill.

synt fin personlighet och jag är'
mycket stolt över att jag är hans
syster. Inte alia hemma hade klart
föt' sig vilken skändlig komplott,
som Joe Hill föll offer för', detta
som i Amerika kallas för frameup.
Inte ens vi syskon i Sverige, som
var enkla albetande männis,kor,
kunde förestäila oss att kapitalismens rättsapparat kunde driva
oskyldiga i döden. Vad vi säkert
visste var att Joel aldrig skulle kunnat gör'a sig skvldig till ett våldsdåd,

Joe Hill skrev sina sånger' på
engel'ska, och sångerna blev översatta till svenska först på tjugotalet.
Vi, han's syskon, visste ingenting om
processen förr'än några veckor efter
arkebuseringen. Och vi visste ingenting om den stora roll Joel spelat i

arbetalrörelsen i Förenta staterna.
Ju mera jag fått inblick i hans verk,
ju mera älskar jag hans minne. Han

var värd etb bättre öde än att bli
offer för ett justitiemord.
En av hans sista ön:skningar var
att hans aska skulle sprida,s över'
jorden. Och så önskar jerg, hans
.yngstzr syster', att hans id6er om fred
och social rättvisa ska spridas över'
hela vår värld.
7
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S/a uoht om bn rlens rott
nu utbt[d"tngl

I rågan orn .s/;o/airs dentokratisehar varit ett av de mest debatterade ämnena" under senare år' i
vårt land. Det s. k. demokratiska
genombrottet efter det första vär'ldskr,iget, då det svenska folket efter
Iång och hårc1 kamp och mot bakgrunden av de stola sociala omväIvningarna lrte i väriden lyckades
vinna betydelsefulla demokratiska
r'ättigheter
allmän rösträtt, B-timmars arbetsdag
etc. -- lämnade den
svenska skolan tämligen obcrörd.
Den förblev vad den tidigare varit
-- en klasskola, med dels en folkskola för de breda folkskikten, dels
en >>finskola> (som Alva Myrd-ril i
skolkommissionen träffande kallade
den) d. v. s. läroverk och högre skolor för de väl'situerade. Med andra
ord, de väls,ituerade har haft och
har alltjämt i stor utsträckning ett
bildningsmonopol här' i landet. För
fattigmans barn gällde det att fortast möjligt komn'ra igenom folkskolans sex eller sju klasser och sedan
börja arbeta. för att tjäna sitt bröd.
Rikeman.s barn kunde där'emo1
hur torftigt de än kanske var utrustade å huvudets vägnar
alltid
hr'ångla sig fram tiil en studentexamen, som var inkörsportcn till de
högre skololna och därmed oftast till
samhällets n-vckelpositioner'. Än i
dag utgör vid vånt universitet antalet studelande från ar.betarklassen
en för'svinnande liten del.
Bortsett fr'ån de sociala rättvisesynpunkterna är' det ett faktum att
skolans lam för länge sedan blivit
alltför trång föl att kunna möta den
nya tidens krav. Vårt land har get"'Lttg

nomgått en snabb industriell utveck-

ling. Vi behöver allt större kadrer
av ingenjör'er och tekniker', allt
större krav ställs på arbetarnas teknlska knnnande, behovet av lärare,
läkare etc. växer, vi behöver folk
som kan sköta de alltmer omfattande statliga och kommunzrla förvaltningsuppgifterna" o. s. v. Skolväsend.ets utformning har där'för blivit en
fr'åga av stör'sta betydelse för hela
r'årt folk och dess framtid.

n

r-J en 26 maj 1950 beslöt riksdagen
införande av etthetsskola i landet.
Det var en reform som i mycket

präglades av de vårvindar som svepte
frarn över världen tiden närmast
efter demokratiernas seger i andra

världskriget. I skolpropos,itionen
framhölls dct: >>Barttet stå"r r, centrum med alla sina potentiella möjligheter, icke uppgiften att forma de
växande för mer eller mindre klassbestätnda framtidsmåI.>> Enhetssko-

lan skulle bli erl obliqatorisk nioB

Inom SKV :s f örbundsstyrelse tzllsattes hösten 1955 en skolkommtttö bestå,ende &u personer med scirsktld erfarenhet au
och tntresse för skolfrå,gor. Kommtttön har till uppgi,ft att
följa frå,gor som berör barnens och ungdomens fostran, föra
dem ut ti,ll diskussiorz t törbundet och pressen) uara idögi,uare
till i,nttiati,u sotn kutnnor !rå,n oltka håll kan sam,uerka för,
m,ed" d,et må,let för ögonen att bidra ttll ungdomens fostran ttll
demokratr, och fred,. Utgå,ngspunkten har uarit dels de aktuella
skolproblenlen soln förbundet tnte kan stå ouerksamt tnför,
dels uå,ra erfarenlteter frå,n kampanjerna lnot de då,h,ga serterna oclt, för bcittre ftlm, och lr,tteratur å,t ungdomen. Djupast
gå,r i,ntti,atzttet helt naturltgt tzllbaka på, uårt förbunds i,nsi,kt
uttryckt i, så,uriZ SKZ;s som KDV:s prograln
att prakti,sk
-handlr,ng för att bidra till ungdomens fostran-ti,ll samarbete
och fred cir en uiktig del au uå,r kamp för freden. Vid förbundsmötet höll fil.rnag. Margi,t Li,nd,ström som medlem au
kommtttön ett tnltigg om, skolans huuudproblem just nu, ui,lken 'hcir å,terges t, förltortat slu,ck.

årig bottenskola för alla barn, och
inga ekonomiska eller geografiska
spärrar skulle få hindra barnen från
att slå in på den lämpligaste studieoch utbildningsbanan,.

Skolkommissionen hade understrukit vikten av nya metoder i det
inre skolarbetet, varav helt naturligt
följde kravet på ökade resurser som
kunde möjliggöt'a en mer individualiserad, mer aktivitetsstimulerande
undervisning. Hit hör kraven på
bättre och flera lokaler, modern materiel, bättre skolbibliotek, Iaboratorieutrymmen, möjlighet att minska
klassernas elevantal. f vidare mening

kommer också kravet på bättre möjligheter för fritidssysselsättning in i
bilden. Men kommissionen under-

strök också att må,lsiittrti,ngen, för
skolarts arbete borde tindras. Det un-

derströks att

persou,li,ghet sf

ostran är

skolans angelägnaste uppgift: skolan skall vara en arbetsplats men

också ett gott hem, där personlighetsfostran ,och -utveckling skall
vara intimt förbundna med skolans
vardagsuppgitt att bibringa kunskaper och färdigheter. Skolarbetet bör
läggas så att det ger eleverna en
självständig inställning till arbetet
och lust att forsätta sina studier på
lämpligt omr'åde, det skall utveckla
deras samarbetsförmåga och förbeleda dem för live1 och uppgifterna i
det demokratiska samhäliet. Denna

samhälleliga fostran syftar alltså

djupast sett till att hos de unga
bygga upp ett medvetande om samhällsansvar och gemenskap, en levande känsla av medansvar, av respekt för människovärdet och det
kollektiva arbetet.
I_l
r-'r

| 'n grundtanke i enhetsskolan är
vidare att uarje barn, skall få, sin
chans ti,ll en utbildntn,g som iir anpassad för dess begå,uni,ngstygt, vare
sig den är teoretisk eller praktisk
eller mer odeciderad. De individuella
begåvningarna visar ju en oerhört
rik variation, det finns nästan oändliga kombinationsmöjligheter mellan
teoretisk och praktisk begåvning.
Att ta hänsyn till barnets speciella
läggning betyder ju att dess intresse
för skolarbetet hålls vid liv och utvecklas, och det betyder för sa,mhäIlets del att aIIa de olika begåvningstyperna kan tillvaratas och få
tiltfälle att göra sitt bästa i arbetslivet, där alla behövs.
Yrkesltnjen, som den tänkts ingå
i enhetsskolans arbete, är ett av de
viktigaste tillskotten till vår skola.
Genonr. anlagsprövning och yrkes,orienteling får eleven hjälp att pröys sig fram till ett område där han
känner att han kan trivas och kan
således tidigl påbörja sin utbildning.
Tyvärr har varken yrkesskolor eller

lärarna

fortsatt och ökat

elände

- inhysta i olämpliga tillmed klasser

fälliga lokaler, dubbleringar etc.
I idetta sammanhang kan ett par
ord ägnas särskilt frågan orn gymnastiksalar. Vid en uppvaktning hos
regeringen, i november 1955, av representanter för målsmännens, lärarnas och läkarnais stora organisationer, påpekades det att au landets
redot:isade 6.527 folkskolor inte mindre iin 4.882 saknar gymttasttksal'. I
dessa skolor sakn,ar 72;676 klasser
av 20.105 alla möjligheter till systematiskt bedrivna, ordnade kroppsövningar. Au omkring 600.00o barm i
folkskolan kommer cirka 60 procent
aldrig t, å,trt,jutande a,u regel,butt'den,
gy

mnast ikunderu isn irt g .

En utbyggnad av skollokalerna
aktualiseras ytterligare g"enom de

stora årskullarna. tr'rån 1920 stupade
födel,sekurvan nerå1 till bottenläget
1933 med en födelseårgång på 85.000
barn. Från 1935 ökade årskullarna,
men ännu 1941 års kull omfattade
endast 99.000 barn. Därefter kom
ökningen: 1944 föddes 35 procent
fler barn än tre år tidigare och 1945
nåddes kulmen med 135.000 levande
födda. Därefter sjönk födelsetalet
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igen för att 1954 vara

105.000.

lärlingsutbildning tillräcklig kapacitet för att ta emot eleverna från
enhetsskolans klass 9 y, varför en
utbyggnad av yrkesskoleväsendet är

Antalet barn i åldern 7-14 ät,
kulminera'r i år, 1956, men kommer
ännu 1961 att vara omkring 30.000
högre iin 1951. För åldersgruPPen
14-18 år infaller maximum 1961

H
f f ur ser nu resultatet ut av skol-

jämfört med 1955. Ännu 1965 kommer antalet ungdomar i dessa åldrar
att vara betydligt högre än för när-

högst angeläget och brådskande.

reformen, snart sex år efter riksda"gsbeslutet ? Hittills har endast få
skoldistrikt påbörjat s. k. försöksverksamhet, och man tycks nu räkna med att uppskjuta ett allmänt
genomförande av enhetsskolan till
år 1970.
Vilka huvudsakliga hinder anses
nu föreligga för enhetsskolans genomförande under de när'maste
åren? Man anför två huvudargument: Iärarbristen och brlsten på
skollokaler.

Först några ord om den

senare

fr'ågan. I sin utredning >>Skolan och
de stora årskullarna>> konstaterar
Skolöverstyrelsens planeringskom-

mitt6 (nov. 1955) att det år 1954
förelåg en brist på 4.500 klassrum i
folkskolan och nära 1.100 i de högre
skolorna, sammanlagt 5.600. Om tilldelningen av byggnadskvot blir densamma 1956 som 1955, säger kommitt6n, kommer lokalbristen att ytterligare ökas, till 6.600 skolrum,

under den närmaste tiden. Skolöverstyrelsen begärde för 1956 en höjning av kvoten för skolbyggen med

234 milj. kronor. Den 9 december i
fjol fastställde regeringen en budget

för tillståndsgivning för byggen
1956. Enligt denna kommer en ökmot
ning av enda,st 5 miljoner
på det allmänna
begärda 234
skolväsendet. Detta innebär alltså
praktiskl taget oförändrad -kvot för
skolbyggen under L956. Sko,lmyndig-

heternas på expertundersökningar
byggda krav har helt åsidosatts. De
som får sitta ernellan är barnen och

med en ökning på 135.000 ungdo'mar

Va,rande.

H
f I ur står' då den sven,ska skolan

rustad att ta emot dessa ungd,omar

?

Planeringskommitt6n konstaterar
att år 1954 avvisades 12.500 sökande
till realskolor, 1955 cirka 17.000 och
i år räknar man med att denna siffra
ytterligare skall öka för att 1957
vara över 22.000 awisade! >>Det nu'
rarande uttderut snitt g stsiisendet>>, säger kommitt6n, >>dr så,lunda klart uttderdr,mensr,oneraX för att kunna möta
de krau som d,e stora ungdomsku'l'
larna frå,n 1910-talets törsta d'r stiiller.>>
Genorn att fördröja genomf,örandet av riksdagsbeslutet av år 1950
om en enhetsskoler,eform har man
alltså försatt den svenska skolan i
ett allvarligt krisläge. Planeringskommittdn skriver:
>>Det skulle uara ett all'.-arltg ord'ttutsa mot barnen' i, de stora å'rskul-

larna frått, 7910-talet, offi de skulle

komma i ett, stimre bekigenhet i ut-

btld,ttingshcinseende iin 7930-talets
barn. Det skulle ocksd' enligl kom-

mtttöns mennt,g te sig Ytterst anmiirknutgsutirt on'L ungdometts utbr,ldni,ngsmöilt'gheter skulle försiimras å,ren ncirmast före införand,et a'.den, oblt,gatoriska nioårt'ga en'hetsskola, på, uilken skolplaneringen t'
öuerensstiimmelse med' 7950 å,rs riktlinjer för det suenska skolnsit'sendets
u,tueckh,ttl;1 ntr, iir tnrikta'rl. Tiotusen-

tals barn, riskerer nu, att g&

mi,ste

om möjli,gheten, att erhå,lla en skoltr,tbildning son1, gå7' utöoer 7-å,rig

folkskola. Ett mycket stort antal
urt,gd,omar stå,r bl. a. ttll föIjd au hrira,D inför hotet att utesttin'gas frå'n
den kuali,ftcerande utbtldntng sonl
gymnasiet skiinker.>>
Planeringskommitt6n understryker
i fortsättningen att denna utveck-

Iing inte bara innebär en orättvisa
mot enrskilda människor utan att allvarliga vådor kommer att följa för
hela samhällsutvecklingen, genom
att efterfrågan på teoretiskt skolad
arbetskraft icke kommer att kunna
tillgodoses på grund av den dåliga
skolutbildningen. Den kräver >>skärpt
uppmärksamhet på och prioritet åt
de krav som skolväsendet under åtskilliga år framåt måste ställa och
gör det i medvetandet om att vad
som nu göres eller underlåtes kommer att såväl beträffande enskilda
människors öden som hela samhälls-

utvecklingen ha verkningar som
sträcker sig långt framåt i tiden.>

Beträffande lärarbristen är det

uppenbart ett stort pro'blem. Bl.

a.

på grund av at1 rekryteringen till
universitet och högskolor skett från
ett alltför smalt samhällsskikt, står
vi nu inför en situation där bristen
på akademiskl utbildad arbetskraft
hotar att allvarligt hämma utvecklingen. Energiska, åtgärder måste
vidtas för att övervinna denna brist.
Man har svårt att tro att allt görs
som är' möjligt att göra, när man vet
t. ex. att hundratals studenter som
önskar studera de naturvetenskapjust det område där
liga ämnena
- särskilt markant
lärarbristen är
avvisas från våra universitet pft'
grttnd au brist på lokaler, utrustning
och ldrare. Vid Lunds universitet
avvisades 1955 ett 25-tal studenter
från kurser i zoologi och 60 i geografi --- av 722 anmålda till naturgeografi mottogs 60. I Upp,sala mottogs 68 av !25 anmälda i geografi,
37 av 51 i zoologi o. s. v, I Stock(Forts. ,li sid. zo)

Ltt ot'örglömLigt inslag i lörbundsmötet
aar Lisbeth Rubinsteins tolkning ap Gunhi.ld,-f egent 4i* "K.vinnohör r.9y6,. Pt7
brlden scr pi Gunhild Tegen t'lanherad
av- f örburulsordf öranden Andrca Andreen
ocb Lisberh Rubinsyein.
Valborg Svensson. Hon betonade att
förbundet sedan föregående för-

bundsmöte, som ägde rum i septernber 1953, marscherat framåt, ökat
sitt medlemstal med c:a 1.000 och
tidningen Vi Kvinnors upplaga med
över 3.000 ex. I den nu pågående jubileumskampanjen har hittills 10 nya
avde^ningar bildats. Det mest glädiande är, sade hon, att jämsides meC

denna organisatoriska förstärkning

ETT FöRBUNDS1UöTN I
en 28-29 januari genomförde

Svenska Kvinnors Vänslerförbund

sitt förbundsmöte i Medborgarhuset
i Stockholm. I den festligt prydda
lokalen samlades på lördagsmcrgo-

nen 139 valda ombud, representerande
103 lokalavdelningar, förbundsstyrelsens medlemmar, utländska gäster
samt drygt e,Lt 100-tal åhörare, där'a,v flera från långt avlägsna distrikt.
DeL rådde en festl:g stämning när
förbundets ordförande, dr Andrea
Antlreen. hälsade de församlade välkomna och ultryckte s.n glädje över

F

av förbundet blir avdeln-ngarnas
verksamhet alltmera utåtriktad,
man får kontakter med andra organisationer och enskilda till fromma
för gemensamma intressen. Det stora intresse SKV-avdelningarna i flera år ägnat frågan om kampen mot
serieeländet och den underhaltiga
barn- och ungdomsfilmen bär frukt.
Runtom i landet skapas barnfilmklubbar för att i någon rnån tillgodose behovet av bättre film speciellt
för barnen. Här har våra av-delnin-

RAMGANGEIT

sta hedersmedlem, Kerstin flesselgren, som på ,grund av s:n vacklande

hälsa icke kunnat komma till förbundsmötet.
Förmrddagens förhandlingar ägnades åt den föreliggande verksamhetsberättelsen s:orn kommenterades av

S TECI(E]T

gar ett gott samarbete med ÄBF och
en rad andra organisationer. på de

lokala platserna har många goda ak-

tioner genomförts av våra avdelningar i frågor som ligger kvinnorna.
om hjärtat, ofta i samarbete med andra organisationer.

att samtliga systerorganisationer i
Norden sänt representanter till förbundsmötet. Från den norska KDVsel<tionen deltcg dess ordförande, fru
Birgit Schiötz och dess sekre,terare

fru Siri Sverdrup Lunden, från Danmark hade fru Ka,ren Helmstedt,
medlem av Danmarks Demokratiske

Kvindeforbunds landsstyrelse kcmmit
cch från Finland sekreteraren i Finlands Demokrat'ska Kvinnoförbund,
fru AiIi flacklund. I varma ordalag
erinrade Andrea Andreen om de tva
stora jubileer som förbundet just fi-

rar: SKV:s 25-årsdag och 10-årsminnet av KDV:s bildande. Ifon erinrade om KDV:s betydelse och dess
insatser för att svetsa kvinnorna i
hela världen samman till försvar för
fre'den, för kvinnornas och barnens
rättigheter. Vårt förbund, som i maj

kan fira 1O-årsdagen av sin anslutning till KDV besjälas av densamma
strävan, i förvissnin,gen om att det
som enar kvinnorna är långt starkare och betydelsefullare än allt som
skilier.
På förslag a.v An'drea An'dreen be-

slutade förbundsmötet sända en tele-

grafisk hä'sning till förbundets för-

l0

Ln dcl au den stord ,uästsvcnska dcle gationen pitl t'örbuntlsmt)tct.

På eftermi'ddagen genomfördes en
konferens med speciellt inbjudna
kr-ng frågan om samhällets stöd till
barnfamiljerna. Referat av inledningarna, som hölls av dr Andrea,

Andreen och fil. lic. Brita, Åkerma,n
Johansson, återges på annan plats

i

detta nummer, liksom också utdrag
ur debattinläggen. Bland dem som
var närvarande vid denna konferens
märktes dr Ada Nilsson, en av vårt
förbun"ds grundare och hedersmedlem

i SKV. Hon blev föremål för livliga
hyllningar och på förbundsmötets
vägnar överräckte Andrea Andreen
en liten minnesgåva till henne, varvid
hon bl. a. yttrade:
>>Ada Nilsson var en av dem som

bildade Frisinnade l(vinnors förening
1914, den förening från vilken vi härstammar och hon var med och stred
oförtröttligt under de första 25 ären
:rv vår historia. Hon är ver,kligen en
symbol för vår vilja och våra strävanden. Den lilla gåva jag här på
förbundsmötets vägnar överlämnar

till Ada Nilsson å.r symbol'sk för
smal guldring. Den är smal därför
att den krets av systrar jorden runt
som den symboliserar ännu inte är
s.å bred som den borde vara, men
den symboliserar ändå enheten och
äktheten i denna förening av systrar
.jorden runt i kamp för kvinnornas
rättigheter, för barnens hälsa och
för fre'den.>>
K,onferensen ulmynnade i ett förslag till uttalande, avsett att tillställ:rs sta.tsministern. Uttalandet, som
antogs enhäll;gt, återges på annan
plats i detta nummer.
När söndagseftermiddagens för.hennes arbete och för oss: en liten

handlingar skulle inledas fick för-

bundsmötet ännu ett kärt besök:
Gerda Linderot, som sedan tre månader varit allvarligt sjuk, korn för
att under några timmar närvara. vid

förbundsmötet. Hon mottogs med
varma hyllningar och förbundsordfö_

randen gav i några enkla varmhjärtade ord uttryck för allas glåidje över
återseendet och erinrade om Gerda

Linderots mångåriga trägna arbete

för förbundet och den betydelse hon

haft och har för vårt arbete.
Så fortsatte förhandlingarna med
diskussron kring verksamhetsberättelsen och familjebetänkandet. En

rad uppmärksammade inlägg hölls

om enhetsskolan, om sambeskattningen, de allmänna barnbidragen, den
halvöppna barnavården, olika lokala

problem och naturligtvis om distrik_
tens och avdelningarnas verksamhet
och de erfarenheter scm vunnits i ar_
betet sedan föregående förbundsmöle. En del av inläggen publiceras i

något förkortad form i detta och
nästföljande nummer av vår t:dning.
Även en del av eftermidda,gen ägn:rdes ät diskussion, därefter godkändes verksamhets- och revisions-

berättelserna och val förrättades. Un_

der varma hyllningar omvaldes dr
Andrea An.dreen tiil förbundets ordförande, varpå övrig styrelse och revisorer valdes. Från redaktionskommitt6n förelades förslag till uttalanden, riktade till regeringen: dels ett
uttalande i frågan om planerna på
atomvapen i den svensk:r försvar.smakten, dels ett om enhetsskolan.
Uttalandena återges på annan plats
i detta nummer. Vidare beslutades
att hos här,adshövding fvar' öhman

lä.r; ger de försantladc sitt ot'örbahållsamma erhännandc åt den utredning Brita Aherman vcrleställt ont
barnt'amiljcrnas läge.

hemställa om att den utredning om
samvetsbetänkligheter mot civilför.svarstjänst som han på regeringens
uppdrag genomför i görligaste man
måtte påskyndas. En protest mot
Riksteaterns planer på att framför:r
Ibsens >Ett dockhem>> med en slutversion som den store dramatiker.n
mot sin vilja tvingades ge stycket
för att få det uppfört i Tyskland antogs också enhälligt.
Ett särskilt festl:gt och åtminstone
för förbundsstyrelsen överraskande
inslag kom då Rodny öhman på förbundsmedlemmarnas vägnar över.lämnade en jubileumsgåva pä 2.178

kronor till förbundscrdföranden.

Det är femt:oöringar, sade hon, som

vi samlat ihop för att för.bundet skalt
få en riktigt fin, modern duplikator..

Ännu har inte alla medlemmar hunnit

bidraga
men vi vet att de kommer. Samtidigt
passade hon på att
gratulera V:a Sveriges distrikt till
det str'ålande resultatet i förbundets
vårkampanj 1955, där västsvenskor-

na gick ut som etta. Under de församlades livliga applåder överlämn:r-

de hon vandringsfanan, som stockhol-

marna vid föregående förbundsmöte
skänkte förbundet och som de siälva,
erövrade i kampanjen för Vi Kvin-

nor vintern 1953-b4, till ordföranden i V:a Sveriges distrikt, Ffannl
Carlsson. Varpå stockholmskor och
västsvenskor. lovade varandra att

återerövra respektive behålla
(

l:ort

den

s. ,li sid. :o't
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DET l[R DYRT ATT
HA BAR}I

I

men bornen ör vÖrt

lolks lromtid
Darf ar måste samha[ets stöd ttl[
bornfo ilinrno betydltgt ohot.

ISlllTA ÅKI:RMAN i

talarstolcn.

Vid den konferens

hdllet
jerna

onL s a m-

och bar'nfamzl'

sonl, SKV d,nordnade

sambund med,

x

sttt förbundsmöte

Brr,ta Äkern't,a,n
Johansao'n en mycket utir-

gau fi,l. lic.

d,efull öuersr,kt ,örer den utred'nzng hon på, uppdrq'g au statsrådet Ulla Lr'ndström, och i samarbete med ett par erPerter uerk'
sttillt öuer barnfamt'liernas ltige.
Det tir gtuetuts omöih,gt att r' en
arttkel å,terge hela he'nnes nntressanta redogörelse öuer de resultat utrednr,ngen kommtt tin' ut'
få,r nöja oss med, att hiir i' ett
ytterst sammantrtingt referat ge
nå,gra au de utktt"gaste punkterna
i hennes tal.

*
Endast 40 procent av alia vuxna i
vår't land har minderåriga barn att
för'sörja. Om man kallar det stor försörjningsbörda när makar har minst

tre barn eller ensamstående minst
två barn, så är det bara 8 Procent av
aila vuxna som har stor försörjningsbörda. Men denna lilla grupp På 8
procent av den vuxna befolkningen
försörjer 38 procent av alla landets
barn under 16 år. En mYcket avsevärd del av den totala barnförsörjningsbördan bärs således av en ringa del av den :rrbetsföra befolkningen.

Verd kostar så

ett barn ? Med led-

nlng av socialstyrelsens levnadskostnadsundersökningar har utredningen
gjort viss:r beräkningar öYer -vad
bärn i olika åldrzrr kostar. Det kan
12

naturiigtvis bara röra sig om ett

ge-

de perscnliga förhållandena är' ju- så olika..

nomsnitt

Man har kommit fram till att i en
tvåbarnsfamilj kostar ett barn i förskoleåldern 260 kr i månaden och i
skolåldern 320 kronor. Då har man

räknat med bostadskostnaden, mat,
kläder och dylikt och husmoderns arnär barnen är små måsbetskraft
- avstå från inkomstbrinte hon ofta
gande förvärvsarbete och hon ät
hårt engagerad dYgnet om för deras
tillsyn. Räknar man med ett genomalltså både de i
snitt för alla barn
får
förskoleåldern och-skolåldern
- Per
man en barnkostnad På 290 kr
månad.

Större familjer tvingas knaPPa in

en hel del på utgifter, så där

blir den

kontanta kostnaden för barnen rnin-

dre. Men man ska inte tro att de
kostnader man har för vart och ett
barn kan Pressas ner så förfärligt
mycket när familjen växer. Deras
klädkonto kan förbilligas genom att
de får ärva av äldre sYskon, genom
att mamman får kläder av andra
s,rm hon syr om o, s. v. Men varje
barn äter s,na smörgåsar, dricker
sin mjötk, sliter sina strumPor och
skosulor, behöver sin bädd, drar ner
tvätt och måste för,ses med en hel del
grejor, särskilt när det blir äldre.
Trebarnsfamiljem skulle behöva
dubbelt så stor inkomst som
två barnlösa makar

Utredningen har gjort en beräkning över hur stor konsumti'on varje
familjemedlem får tillåta sig i skilda

familjetyper med samma inkomstläge. Man har då utgått ifrån att ett
barns förbrukning genomsnittligt är

drygt hälften åv en vuxens eller 60
proöent. Två makar utan barn och
med en inkomst På 10.000 kr får sedan skatten betalts 4'200 kr var att
förbruka för konsumtion. En familj i
samma inkomstläge och med ett
barn får per konsumtionsenhet 3.400
k1'., har familjen tre barn blir det
2.600 kr per konsumtionsenhet o. s. v.
Här är självfallet de allmänna barnb-dragen o. dyl. medräknade. För att
en familj me.d tre bzrrn skall komma
upp i samma standard som ett barnlöst par som har L0.000 kr i inkomst
skulle trebarnsf amiljen behöva ha
nästan 20.000 kr.
Det tillskott samhället för närva-

rande ger till barnfamiljerna betyder inte särskilt mycket. Är det rimligt att vi får en större utjämning?

På den frågan svarar utredningen
tveklöst ja.

Barnf arnil j ernas skattdbörtla,
år st'or

Hur kan man då bättre tillgodose
barnfamiljerna

?

Det finns rnånga olika möjligheter.

Man kan konstruera om skattesYstemet så att det tas hänsyn till för-

f ör barn.
Man kan öka de kontanta bidragen,
i första hand de allmänna 'barnbrdragen men ocl<så vissa bidrag som utgår för speciella ändamål och i speciella situationer. Och man kan slutligen bygga ut de samhällsinstitutioner ,som betjänar barnf amiljerna
eller sätta in familjevänliga åtgärder
i samband med produkt,on och allmän,samhällsplanering.
I fråga om beska,ttningen framhål-

sörjningsbör.dan

Ier utredningen att den i sin nuvarande utformning inte fördelar skattebördan efter >>bärkraft>>. En man
som gifter sig får lägre skatt med
hänsyn tili att han ska försörja
hustrun. Men hur många barn han
och hon sedan än får så är skatten
lika stor. När barnbidragen kom till
avskaffades barnavdragen på skatt
och vid den tidpunkten betalade den

stora massan av familjer ingen eller
rnycket liten skatt. Nu när inkomsterna stigit betalar barnfamiljerna
mycket stora belopp i skatt. Räknar

man samman det som trebarnsfamil_
jerna bctalade i skatt 1g4g finner
man att de fick tillbaka nästan lika
mycket i barnbidrag. Men nu betalar
de bortåt 50 procent mer i skatt än
de mottar i barnb:drag.

Fredens mosaih
Av Erih Knudsen
T.

Barnbidra,gen måste höjas

f r..l

Den mest näraliggande åtgärden
för att åstadkomma en ökad utjämning av barnkostnaderna är en höjning av barnbidragen, fastslår utredningen. Om de skulle höjas så
att penningvärdeförsämringen sedan
1947 kompenseras innebär det att de
måste ökas från 290 kronor till 400
kronor. Men om de skulle få samma
utjämnande effekt som ursprungligen, d. v. s. utgöra samma andel av

Fred _- dct iir bibliotck på Guldkusten,
en surrAnde filmappxrer i cn by på Nya Guinea.
Frecl
det är atomcncrgi för konstruktiva måI,
det iir- den gamla dcbatten om dc mänskliga rättighererna,

de faktiska barnkostnaderna. så mås-

te de höjas till 480 kronor.
Man kunde också tänka sig att
höja barnbidrag'en först från och
med andra eller tredje barnet. f så
fall måste de >ofullständiga familje,rna>> med ett barn (i huvudsak ensamstående mödrar med barn) räk-

det är åte.rppbyggelse' lv S;rnta sofia-kyrkan
det iir läseböcker åt Libcrias srnåskoleklesser.
Fred
det är floclreglering och färgkritor,
resor rakt igenom järn- och b;rmburidåer,
handelns brygga och sportens fält.

nas som tvåbarnsfamiljer.

Flera daghem och lekskolor,
r5,mligare bostäder åt barn-

Andra frågor som utredningen går
in på och där vidgade insats'er från
samhällets sida förordas är daghemmen och lekskolorna. fnte rnindre än
22.000 står i kö för platser vid dessa
institutioner. Vidare går man in på
frågan om upplysning och rådgivning till föräldrarna, hur den yttre
miljön för barnen behöver förbättras,
studiehjälpen till ungdomen, som är
alltför liten, arbetskrafts- och svssell4ttningsproblem som är speöitit u.
för barnfamiljerna. Ett annat områ-

växer den av vår tro.
Fred är tålamod och god vilja
trots dumhetens giftiga myter
och hatets avsikrer.

liga stödåtgärderna för sornmarkolonier, feriehem, husmorssemester. fe-

rieresor för barn och mödrar etc. Vidare hemhjälpen och hemarbetets rationalisering samt samhälls- och bo-

Fred dr vär bön
och en bön till oss:
I-åt inte tvivlet förlama
dina händer!
Var med
var med och plantera
fler blommor,
flera triid i förtvivlans öken!

stadsplanering med hänsyn tagen

till barnen. När det gäller bostädernas utrymme förordas åtgärder för
att öka familjebostadens storlek till
tre eller fyra rum. Bostadsvaneun-

dersökningar tyder nämligen på att
man först när familjerna får mer än
2 rum kan räkna med att barnens behov av u,trymme btir tillgodosedda.

Du

ser det

är möjligt:

Tusen är i gång _på Guldkusten, Nya Guinea,
i Moskva, New York, Köpcnhamn.

Ensamstående mödra,rnas lägo
skall undersökas

den.

Makedonien,

- av människohänder,
Planterad

de som ingående behandlas är de stat-

problem pågår som bäst på familjeutredningens initiativ en större intervjuundersökning av deras förhållan-

i

Det är kvinnokongresser och tekniske hjälpprogram,
skolor i Hellas och fiska rbyar i Indien.
Fred är ert munterr midsommarbål av gamla plakat:
"Tillträde förbjudet för kineser och hundar.o
Fred
det
bröd åt svältande miljoner.
- det är
Fred
är en olivlund i förtvivlans öken.

familjerna

tr'rågan om deltidsarbete för mödrar har utbrutits och en särskild utredning göres på den punkten. f fråg:a om de ensamstående mödrarnas

cler .rr iincllösa förhanclling:rr,

babyloniske
diskussioncr
i gener:rlförsamlinger, urskorr och kommittier.
Det är samtal men och man emellan,
på arbetsplatser och i FN:s roseng:irdxr och rtrrtle Bay.
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Ingen är överflödig, ingen står utanför.
Där du är verksam kan freden vinnas!
(()uers. t'rån tlanskd,n d,u Gunhild 'I'egen)
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I Ienriette skulle upp klockarl se:{,
men det var nästan omöjtligt att fti
henne vaken. I flera t,imrmar had'e
hon legat vaken äv r€rVo,Sirtet, ocil
nu var hon så sömnig aLt hon var
halvt medve'tslös. Ilennes far som
var på väg ti,ll arbetet mumlade,
med,an han drog fram cYkeln ur
ladan: >>Förbannat också, hon 'klarar
det aldrig>>. Östanvinden piskade regn,et från de svartblå rno,lnen ,i häftiga vindstötar. He'nr'iette kikade ut
genom fön'stre,t mot bykyrkaLn 'tret-

tio metellängre ner 'i gatan, men i
regrntjockan kunde ho,n knappast
skymta ur:skivan på tornet.
Ilennes mcr skYndade På henne
och grälade över vindstötarna scm
slog ner i skorstenen och hotade att
kväva elden ,i vinrankorna. M'edan
barnet åt, Iångsamt och utan aPtit,
s'log hernnes tre små bröder en ring
omkr,ing henne i respektfull tys'tna.d.
När hcn var färdig och kloc,kan slog
ha'lv gav mo'dern hen,ne det fina ruti-

gzr söndags,förklädet med puffärmarn:r, Det var en stcr d:rg 'som 'nu börj:rde, den allviirlrigaste dag hcrn nägonsi,n upplevat, och hon kände sig
bek,lämd om hjärtat när hon knäPP-

te förklädet.
Modern öppnadc dörrcn och

srtocl

ctL ögonblrck tYst och be'traktade

ovädret med händernår ri s,idorn:r, me-

dan stormen slet i hennes kjolur.
Katten kom 'springande och skakade
tassarna över tröskeln, den ena efter den andra, Från den otäta takrännan droppade stor:r 'droppar ned
på försrtustenen, i den branta gatan
svällde vattnet i rännstenarna med
ett drvt brus som om våre,n när snön
smälber och från rnuren kring den
terassformade trädgården pä an'dr:r
sldan ljöd ett klart porlzrnde fran
avloppshalen. I slottsparken ovanför

byn hörde mzrn granar,na sucka. När
btrrnet säg :rtt köksgolvets s,t'enprlat-

tor v:rr :rlldeles våta v:rr hon säker
på :r.tt regnet skulle varzr i timtal, j:r
kanske ,i dagar.
Modern suck:tde, gick fr:l.m till det

stora skäpet som fY'-lde he'la den
vägg av köket srm ve'tte ut mot
Itrd,an, öppnade det långsamt, och
tog fram en läng gulnad PaPPersrulle. Hon vecklade försikttig't upp
de,n och tog fram ett omåttligt långt
p:r,raply mcd inlagd Pärlemor Pri
skaftet. Det var cn bröl'lopsgävzr trv
frökn:rrnzr Mignot, som hon hade sytt
för srm ung fl,icka.

Du kan ta med dig det här, sa
hon till Henriette och samlade upp

n:rft:rrlinkulorna f,rån golvet, men du

måste vara rädd om det och hål'la
det rätt upp mot vinden så de,t inte
vränger sig. Cch glöm det för all del
inte.
He,nrie,tte begav

sig Pä väg. Hon
hade en timmes Promenad in til'l
st:rcien. I vänstr:r hande'n krarnadc
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hon paraplyet som var stort soln
ett tält. Horn hölrl det rätrt upp mot
den regnskur som trummade mot
tyget medan hon ri högra handen,
försiktigt för att 'inte spil'la, balanserade den korg rned lock över som
i'nnehöll henne,s middagsmat: Ett
s'tycke b,röd, en kastrull rne'd vi'ta
bönor och en I'i'ten f'laska tunt, surt
vin.

Henrielte äl,skade att gä med ansiktet mo't vinden, mo't de pi,skande
skurarna som kom,rner från d'et
fjärran väld,iga havet. Varken he,nnes far el,ler mor eller någon männ'is,ka ri värl'den hade 'en anflng om

dert. Det var ,en diuP

Hon älskade att möta

hem,ldghet.

rno'ts'tån'd och

nor i ,eLt halvmörkt vindsrum so'm
iluktade mögel. FIon var mycket försiktig med paraplYet och Pass,ade
på att blåsten inte vrängde det i
d,en gam'la stadens smal'a gränder.
Horn kände sig fortfarande mYcket

tirl,lfreds, därför a,Lt det regnacle

kraftigt och för att det lyckats bra
för henne. Ef termiddage'n gick
snabbt, från den ena cenisorn till
den andra. Att h n kl,arat sig övernaskad'e hen:ne inte, men hon blev
yr av ilycka när hon tick veta att
hon b,livit nummer ,e,t't. Det var det
rnål hon nu i över två år arbeta,t
fram emot med all s'in vilj'estYrka,
därför atL det var befingels'en för
att hennes fö,räldrar skul,le fortsätta

9oropluel
,\v

Q"orgut aogniol
svårigheter, att våga något, men
hon avsrlöjade det aldr,ig. Det var en

för det lydiga barn'et, en flykt från de tynga'nd,e plil<terna ,i det fattiga hemrnet rned de
många små syskonen. llennes tunga
huvud kändes redan lättare och henners rädsla försvan,n m'e'dan hon stre,til'lfredsstärllels'e

tade si,g framåt. Hon gick raskt och
kände sig 'lycklig vid ,ljudet av de
stora p,åsar, fyl[da med vatte'rl, so.ur

utgöt sitt innehål,l över he,nnes ba,ldakin, rlycklig över att rnärka vinden, som försökte 's'lå omkull henne,
och vattne't som sm'etade fast kjolen
mot hennes lår, lyckl,ig över att vara

ensam 'i ,detta I'ivtag rned natur'e,n'
rlfo,n hade al'lar,edan nåbt fram till
staden när en vagn ful'l av småf,licko,r från l,and,et körde ifatt henne.
De rnest vä,lsituer,ade Ied,s,ag,a'd'es av
sinzr mödrar. F{o'n måsLe upp i vagnen, hon ,måste tacka, hon måste

underhålrla sig med de andra. Det

vilr långtråkigt. Sko'lförestånderskan var inte med. Hcn hade re,st
in till staden kväIle,n förut.
Men så snart hon satt i examensen s,tor ljus s&l som hon
lo,kalen
k;ände
tilltalande
fann imycket
hon sig åter 'i si'tt äs,s'e. Hög,läs'ningen var inte svår och gramma,tik
och textförklaring visste hon med
sig själv att hon mi'nsann kunde
klara. Hon var rl,ite ängsrli,g för fallgropar, men lärarinn,an var hygglig
och hjä'lpte b'arnen med ett par upplysande ord på tavl,an när uPPgiiften föreföll henne oklar.
Vid middagsLiden regnade det
fortfarand,e. Henriebte gick hem til'l
näsra vänner för att ä,ta siina bö"

och arbeta för he'nne och

brirngåt

ännu flera cffe,r så att hon kunde
få fortsätta att läsa. Nu kunde hcn
bii ,lärar'inn,a. IIon 'skultle kunna läse

böcker hela livet. Hon kund,e studera allt som hon fick lust ,t,i,ll. Måhända s,ku,lle hon en gång få komm:r
ut och resa, under sommarferierna,
kans'ke f,lera gånger. Och hennes
föräldrar kunde komma och bo hcs
henne och hon kund:e görzr det ldte

trevligt för de,m På gamla dag'41.
Sjungande av glädje rsprang ho'n
hemåt mot byn. När hon nåd'de ut

\

Från Yåra aydelningan
CCz
D

lJ lanA ombuden vid vår.t förbundsmöte befann sig två trofasta med_
arbeta,re från l(iruna, där vi har vår
nordligaste avdelning. De två
ni
ser dem på omslagsbilden till -detta
nummer
var fruarna Miu Nyström och Emilia Holnta. Visserlgen
var det påfallande mycket unga
kvinnor som deltog i vårt förbundsmöte och de två från Kiruna var
nog de äIdsta deltagar.na, men de
för'svarar gott sin plats på förstasidan, för de är. ett föred.öme för. oss
alla i uthållighet och plikttrohet och
så är de så glada och vänliga att vi
alla var lyckliga över. att ha dem
ibland

oss.

Mia Nystr'öm är. ka,s,sör, i Kirunaavdelningen och i sitt tal på förbundsmötet gav hon glimtar från
avdelningens arbete. Kirunaavdelningen startade 1948 med 30 medlem'mar. I dag har den över. 200 medIemmar, trots att en del för ett par
månader sedan gjorde sig >>oavhängiga> och bildade egen avdelning i
på öppna landet uppdagade hon att
det slutat regna, solen stod stor
och röd bak kanal,ens popplar som

nu böjde ,sin,a huvuden från väst
ret had,e klarnat upp. Allting log
mot, henne från den rentväftade
brlanka gångshigen och de friska
gräsmattorna, från åkrarna med
val'lmo och blåklint där ovädret ,inte
mot öst. Vinden hade vän;t sig, väd-

förmåtrt s,lå ner

Vittangi, där de hör hemma. En
s'tor del av förtjänsten för att clen
nya avdelningen kcm till stånd har
för övrigt Mia Nyström och Emilia
F{olma, som enträget >>bear,betat>>
Vittangi med Vi kvinnor och annat
material för att bereda marken för
en SK,V-avdelning.
Säkert har vi alla en del att lär.a
av erfarenheterna från Kiruna och
det är därför vi på denna spalt återger en del av Mia Nyströms tal på
för'bundsmötet. Till allvarlig begr,un-

dan för dem som brottas med problemen: Hur få alla medlemrnar.
aktiva ? Hur få pengar i kassan ?
>>Eftersom jag är kassör i vår avdelning och har varit det i många
år faller det. sig naturligt att jerg
talar om vår' ekonomi och hur den
liksom blir grunden för vår verksamhet.

Vi hade en SKV-fest i februari i
fjol och en i november. Tiilsammans
gav de ett tillskott till kassan på
nära 2.000 kronor. Arbetet nnder.lättas mycket om det finns peng-ar.
i kassan. Men festerna har fetvtt
busken blommade och på den andrir
sidan av dörren bredde vinrankorna
ut sina skinzrnde våia brlad.
Ilenr,iette gick in. F{ennes mor va:
inte i köket, hon kunde höra henne
ovanpå. Nu böjde hon ,sig ut över

trappan. Ffennes uttryck var spör-

j,ande, oroligt och hon sade med
ängslig röst:
äntligen kommer du.

ännu rlätta sädesaxen, från telegraftrådarna längs
järnvägslinjen, där fåglarna muntert kviftrande putsade sin våta fjåderdräkt. Allting log från körsbärsp,lan,teringarna där g'renar,knäckts
under tyngde'n av de mogna bären
och hängde mot jorden som ett löfte
om att man kunde gripa lyckan.
Och al,ltf,ng tog från trädgårdarna

- ^I,å,
J&, mamma.
rkorn ,springande ner för
Modern
trappan och, utan ,att ,se att den lilla
flrickan rned sitt glädjestrålande ansikte gjorde 'en rörelse som för att
omf,amna henne, tittade hon sig oroligt omkri,ng:, från stol,arna titf distrbänken, från diskbänken t,ill alla kö-

sens b'lå och grön,a fönsterlucko,r var
som nymålade. Barnet skyndade srig

Då för,stod den iill,a flickan att
var ängslig, inte för hennes
ex&men me,n för sitt dyrbara paraply. Åh, var had,e hon glömt det ?
I 'sft91,a'11 förs,tås, inn,e 'i ,sbaden. trörebråels'erna haglade ner över henne
och ryckte h,enne ut ur hennes stråla,nde drömvärld, ,i,n det rtrygkan6s
t,rrisrta live,t. Utan ett'iord flydde hon
tut 'i ladan, ända in ,i de,n mörkaste
vrån,
där det rlåg ett fång hö till
kani,nerna. Där kastade hon sig ner,
begrov si,t,t ansi,kte ri höet och grät
som om h,ennes hjärta s,kul,le brista.

d,e

där trädgårdsarbetarna ,allaredan
tagit på sig sina ljusa stråhattar
och där kvin,norna med de vi,ta hättorna utstötte små skrin när de sk:tkade ärtrevor,na ,innan de börjacJe
plocka.
På kyrkogårds,muren lyste tegolst'enarna rödare än vanligt och hu-

upp längs huvudgatan. När ho,n
svängde om ett hörn såg hon på
vänster hand fr,amför sig det gamla
huset rmed srina avsk,alad,e rnurar,
med srirn förfallna hönsgård framför
det f,al,lfärdiga stallet, rn'en rosen-

kets vrår.
Du gode Gud, var har du gjort
av- det ?

mod,ern

ännu mycket lrlet,il för, oss. I sant_
band med dem har vi lvckats aktivi_
sera medlemmarna nästan hunclra_
procentigt. Vi har nämligen lärg av
erfarenheter.na.

Under de för,sta år.en tog vi br.:t
betalt föi. kaffet på våra rnöten.
Skulle det göras en insamting började vi >tigga>> på mötena, stärtade
Iotterier. på mötena o. s. v. Medlem_
mal'na visste att de vid så gott som
varje möte måste ut mecl pa,ngar.
Det där var inte bra, var.ken?ör äel_
tagarfrekvensen vid mötena eller när,
det gällde att värva nva medlem_

mar.

VI MÅ,STE HITTA PÅ
något nybt. Bland våra

med,lemmar

fin,ns jus't ,inte många förvärvsarbe_
tande, flertalet är husmödrar utan

egen inkomst. De är medvetna om
vår förenings betydelse och virl,liga
att göra en insats. Det var alltiå
styrelsetts sak att finna folmel för.
att utnyttja den stora fond av go,cl
v,ilja som finns hos våra medlöm_
mar. Det var då vi första gången
beslutade att vi skulle or,dna en fesf.
Lo'kalen som stod till vårt förfogan_
de var i,nte ,stor. För att f eJten,
även med r:lativt litet deitagaran_
tal, skulle gc ,en behållnins föi ktrs_
san kom vi överens rm ati ordna c,n
tombola.
Vi började med symö,ten, för rzi
skulle ha e,n to,mbo'la med hand,arbe-

ten och andra småsaker. Då blev det

fart. Det syddes och st,ick:rdes både
av nytt och gammalt. prydliga och
fina samlades handarbetena på hög.
Medlemmarna vände sig till hancllarna: 'Vi arbetar för freden, vi ska
or'dna ,en tombola för att fa pengar
trill vårt a;rbete och nu behöver vi
gåvor . . .' Det slcg brzr" ut, vår,t zrrbete bl,ev känt. De med,lemmar scrn
inte hade råd att skänka någo,t till
tombolan 'tiggde' en sak. Och vår.
första tombola blev en succes
och
sådant eggar.
MEN DET VAR
'in'te bara tombolan som gav eLt brr

netto. Vi bakade själva al,tt bröd till
kaffet och försökte på alla säLt gcnom eget arbete nedbringa kost,na-

der,na. Och vilka tror n,i hjälpte till ?
Det var inte bara de vanliga 'festkommitt6ledamöterna' utan många,
rnånga fler. Ja, räknar vi ihop allrr
som isytt och stickat eller 'tiggt' och
j:r, så är det nästan hela
bakat
ztvdelningcn.
Alla känner att de kzrn
hjälpa till och det har resuLterat i
ett ökat intresse för föreningen och
dess möten och en varm kdns,la av
samhör'ighet mellan medlemmarna.
De pengar vi på detta sätt får ihop
:rnvänder vi för avdelningens a,rbete.
Vi har också gett ekonomiska bidrag till fredskom,miLt6n, till föreningen Länkarna, vi hade en eg.cn
del'egat vid Mödrar,nas Vär,ldskongress i Lausanne, vi har kunnat ge
ett handtag åt en barnrik familj
i nödläge, ordnat barnfest, bjudit
medlemmar,na på kaffe vid mötena
och mycket annat. Och allt utan
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PIOIVIARER
vet inte dcn uppväxande ung-

domen vad ordct pionjärer betyder.
Och vad det innebär av risker, kamP,

lidanden och förföIjelse är också
snart fullständigt bortglömt. Ännu
lcver dock några som minns. Men
dessa gamla får sällan tillfälle att
berätta för de unga, som har brått
ut på bio för att se på Kalle Anka
eller vrlda-väs tern-slagsmål.

En och annåt"n bland dem

b:rrndoms- och ungdomsminnen som

gömmer så mycket av arbetarrörelscns första svår':r tid. Nu har hon i en
ny bok, Kamrater uta,n fana, gått
tillbaka till sina föräldrars och ännu
tidigare hå,gkomster och skildrat
bruksarbetarnas lrv på 1870-talet, då
de begåvade och solidariska arbekrrna betraktades som farliga element
av bruksherrarna cch därför avskedades och offrades åt fattigdom och
undergång.

Här skall vi inte referer:r roma"nens händelser, om dem bör alla int.resserade läsa själva i denna strålande bok, så varm och poetisk på

samma gång som realistisk och med
en stark inre sanning.

Tag med boken i läsecrrklar, läs
högt vissa kapitel på SKV:s möten!
extra utgifter för medlemmarna -och alla har vetat :rtt de hjälpt till.

VI HAR FöRSöKT ARBETA
cfter principen att man ska rta vara
på den goda viljan hos medlemm:rr-

na, 'uppmurntra dem och värdera alla
ins'atser lika, utgående ifrån att var
och en efter förrnåga gör ,sitt b'ästa.
Vi irehöver duktigzr representanter i
t. ex.'kvinnornas samarbetskommit-

t6, i FN-kommitt6n, iMålsmannaföreningen o. s. v. Vi behöver kvinnor som kan organisera och leda en
akt,ion, som kan sätta i gång en petifionsrörelse. Och vi behöver

dem

som skapar trivs'el och underhå,lrining
på våra möt,en, dem som säljer vår

tidni,ng och värvar prenumeranter,
dem som,in,kasserar medlemsavgiften och dern som med sina händers
a"rb,ete hjälper upp vår ekonomi så
vi kan bedriva en god verksamhet.
När det gäl'le,r lösnummerförsärljning'en av vår tidning sker redovisnin-

gen genom avdedningens kassör och

det ger 'en utmärkt kontrolrl. Då vet
vi att vår tidning får det den skall ha.
Och alla ins,atser bl,ir 'lika värdefulla när drivkraften hos alla är omtanken om kvinnornas och barnens
bäs,ta och viljan att försvara fre16

och spel<ulerar med bruken och derils avkastning, medan de roar sig

Det är som en saga för vuxnåL männ:skor, bräddad med alla livets mör'ka och ijusa ingredienser och skriven

på ett språk som är klart, ljust och
uttrycksfullt. En i våra dagar ovanligt charmfull prosa!

Maj Hirdman: Kamrater utan
fana. Arbetarkultur. Pris
12:50.

på iyxhotell på Bahamaöarna. tr'ör-

fattarinnan har använt hela den >>nya
stilens>> arsenal när hon angripit sitt

ämne. Modern, komprimerad och
fantasifull prosa som gett henne pris
i Bonniers Litterära Magasin 1954
där Pansarkryssaren publicerades
som novcll. Nu har den blivit bok
hos Rab6n och Sjögren/Vi 1955. Pris

7:50'

Gunhikl regen

som

minns är också benådad författai'e,
scm kan berätta i störi'e skala och
ge sin:r hågkomstcr bokens varaktighet. En av dem är Mrij Hirdman.
Hon har redan ofla skrivit om sina

den.>>

lin annan form av pionjärarbete är
Moily Johnsons Pansa,rkryssa'ren'
som också hämtar motiv från ett
järnbruk. Hon kombinerar skickligt
och livfullt de enkla bruksarbetarna
med de stora finansmän, so'm äger

ATOM\APNET
ETT ANFALLSVAPEN
Bland dem som t, å,rets remissdebatt tog ttll orda mot planerna
på, dtt utrusta den suenska försu&rsnla"kten me'd atonxuapen uo'r

Georg BravLtxng. Han höll
ett uppmrirkscLmTnd,t r'nltigg dtir
han tillbakaut'sude högerledaren

herr H jahnursons krau om att uårt
land skall kigga st'g ttll med, atom't)dryen och på'utsade att det skulle
betyda en fullsttindi,g omltiggnzng
u,'t) landets försuarsPlan'er. USA,
som, uari,t frcimsta nL(rkten t'frå,ga
onL detta n!/a Dapen, har ul'd'rt'g be-

traktat d,et som ett försuarsuapen'
utan uteslutande ausett det för
anf all. Drirför har USA inrdttat
baser tusentals mzl frå'n hemlan'
d,et och frå,n dessa baser td'nker
Tnan sxg att anuiind,a uaPnet.
Vi, å,terger hcir nå,gra ausnitt ur
Georg Branttngs tal:
>. .. Vad är' nu meningcn, när' man
här I Sverige reser krav På att vi
skall skaff:r oss dessa vapen ? Är det
menlngen zrtt vi fullständigt sl<all
iägg:r om alla våra försvarsPlaner
och gå in för en alldeles nY tankegång, nämligen att vårt land skulle
för'svara sig genom angrepp långt
borta på fr'ämmande territorier ?
Skulle detta däremot icke vara
meningen, utan man vidhållel att
det här bara är fråga om ett nYtt,
mycket effektivt försvarsvapen, ja'
låt oss då, mina damer och herrar,
ett ögonblick tänka oss saken konkret. Låt oss t. ex. föreställa oss en
situation lil<nande den vi såg inför
oss under kriget, nämlrgen att fien-

i det fallet nazisttrupperna --- ha
brutit in över Danmark och
skulle
därifrån erövrat Skåne strmt att den
svenska försvarslinjen etablerat slg
någonstans i smålandsskogarna. IIu,r
skulle vi då haft användning för desden

sa takLiska atomvapen ? Skulle vi
bombarderat Skåne med atombomber ? Eller skulle vi bombarderat utfartshamnarna för de tyska truppero&, nämligen de danska städerna ?
Eller låt oss tänka oss en annan fien-

de, österifrån: Skulle vi, om man på
det hållet använde sig av finska
utfartshamnar, kunna tänka oss ett
atombombardemang av Finland ?
Man behöver bara ställa dessa frågor för att se vilka orimliga problem
som reser s.g om man skulle försöka
använda detta s. k. försvarsvapen

rtnder våra grundförhållanden.

Situationen blir sjäIvklart full-

ständigt annorlunda, ifall hela strategin läggs upp på det amerikanska

sättet. Där har man först inrättat

baser tusentals mil från hemlandet,

och så tänker man s'g att använd:r
ifrrigavarande vapen därifrån.
Vi hörde i går hans excellens herr
sttrtsministern ge en bred skildltng
av de lysande möjligheter som den

nya tekniken erbjuder hela värt
folkhushåIl. Vi åhörde denna fram-

ställning med stort intresse och kände den positiva fläkt som bar upp anförandet. Men vi måste ju komma
ihäg att denna nya teknik ocl<så har
en frånsida, och det är den fruktansvärda möjiigheten av ett atomkrig.
Vi får, mina damer och herrar, försöka sätta oss in i det nYa Problemet. Detta är inte om Sverige skall
skaffa sig atomvapen eller inte, utan
det nya problemet är på vad sätt vi
aila skall försöka finna en form för
fredlig samlevnad mellan de civiliselade nationerna...)>

Barnens egen sida

Den Iill e prrnsen
III.

törsten och döden. Det fanns på en

D
t

å femte dagen upptäckte j^g
tack vare fåret" d.n iijle prinsåns
hemlighet. Han sa helt plötsligt
till mig: uOm ett får äter buskar
så äter det väl också blommor?"
"Ett fär äter allt det kommer

över.t'Inte blommor, det tror
j^g inre." J.g höll just på art
skruva loss en bult på min motor
som satt mycket hårt. Jag var be-

kymr:rd, för mitt motorfel såg ellvarligt ut och dricksvattnet höll
på att ta slut, så jag svarade inte.
Den lille prinsen störde nrig igen:
-.
"Och du tror att blommoi . .)>

stjärna, på min planet, jordeh, en
liten prins som behövde tröst. Jrg
tog honom i famn och sa till honom: oDet är ingen fara för din
älskade blomma. Iae ska rita en
munkorg åt ditt få;.:.,'

*

Jag blev snart bekant med den
här blomman. Det hade alltid funnits vanliga enkla blommor på den

sig långsamt och ordnade sina

prinsens planet, de tog ingen

Hon ville inte stige ut skrynklig

lille

plats och störde ingen. Do.viside
sig en morgon

i

gräset och vissnade
på kvällen. Men denna hade vuxit
upp Llr ett frö som kommit någon
stans ifrån och den lille prinsen

hade noga vakat över dettå skott

Wöi
"'w

ilå

som inte såg ut som de andra. Det
kunde vara en ny sorts kalebassträd. Men den ilutade snart arr
växa. och började göra i ordning
en blomma. Den lille prinsen så[
den enorma knoppen och försod
att den skulle bli något underbart.
Men blomman blev aldrig ferdig
med att göra sig vacker inne i sin
gröna kammare. Hon valde sina

fdrger med omsorg. Hon klädde

blomblad det ena efter der andra.

som en vallmo.

T:rl hon var mvcHännes toalett iog
rnånga dagar. Och så en morgon
just i soluppgången visade hon iig.
Hon som hade arbetat så systematiskt_ gäspade litet och sa: ,Ä, jag
har knappt vaknat, ni får ursäkta
-ig, j.g dr så rufsig." Den lille
prinsen kunde inte lägga band på
sin beundran: "Så vaöker du äi!"
,rJa, inte sant>>, sa blomman litet
lCtr, "och jag ar född på samma
gäng som solen,,. Den lille prinsen
förstod nog arr hon inte just var anspråkslös men hon var så rörande!
"Jag tror att det är frukostdags,,

ket kokett!

*,.,,

tror ingenting, jag har viktiga
att tänka på" Men då blev
de n lille prinsen verkligen för1rg.ad. Han skakade på sitt guldlockig:r huvud och sa: nÄi det
inte viktigt om jag känner en enda
blomm;r i v.irlden sorn finns brra
på min planet och som ett får kan
oJag

saker

äta upp

i

en munsbit utan etr vetx

vad det gör, är det inte vikrigt?"
Han rodnade och så fortsatte han:
"Om någon älskar en blomme som
är den enda på miljoner och miljoner stjärnor så räcker det för att
han ska vara lycklig, men om fåret
äter upp blomman så känr-rs det för
honom som om alla stiärnor skulle

slockna med en gång! Och det
skulle inte vara viktigt."
Han kunde inte säga mer. Han
började gräta. Jag ia ner mina
verktyg. Jag struntade i bulten och

w,

s&*
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tillade hon, "skulle du vilja vara
så vänlig och tänka på mig." Och
clen lillJ prinsen gick helt förvirrad

Bornbidrogen mÖste

öterlö $tt reoluöirde

och sökte reda på en vxttenkanna

med friskt vatten och serveradc

hlomm:rn

*

det adr en ros t'örBlomman
- bonom en smula
stås plågade
med sin t'åt'änga. Hon skröt med
sina t'yra tdggdr som kunde hålla
tigrar på aastånd. Och bon uar så
ömtålig. Den l:lle prinsen måste

sätta ipp en shärm som sleulle
shydda henne t'ör drag. Ocb På
kaällen skulle bon täckas med en
glasklocka till sk1,dd mgt rwttkylan. Trots dtt den lille Prinsen
älsleade blomman giorde bon bonom rätt olycklig ocb ban beslöt
att t'ara sin vä9.
åt

På morgonen innan han skulle
resa gjorde han i ordning på planeten. Han sotade sina två vulkaner i verksamhet. FIan hade två
verksamma vulkaner. Det var
mycket praktiskt när man skulle

v.trma sin frukostmat. Han hade
också en slocknad vulkan. Men,
som han sa: ,Man vet aldrig,'. Så
han sotade den slocknade vulkanen också. Om vulkaner är väl
sotade brinner de iämt och ordent-

ligt utan avbrott.
iii

som soteld. Men

Vulkanutbrott

vi på jorden

är

förstås alldeles för små f ör att
kunna sota våre vulkaner. Därför

vi sådant bekyrnmer med dem.
Den lille prinien ryckte också
upp de sista skotten av kalebassträd. Han kände sig sorgsen, han

har

trodde att han aldrig skulie kom-

ma tillbaka. När han för

sista

sånsen vrttnade sin blomma hade

f,an"lust :rtt gråta. "Adjön, sa han

till blomrnan. Men hon svaradc
inte. "Adjö", sa han igen. "Jag har
varit dum,r, sa hon tili sist, "jag
ber dig om förlåtelse". F{an stod
där helt förvirrad med glasklockan
i handen. ''Ja, jag älskar digr, sa
blomman till honom. 'rDet var fel
:rv mig att inte låtsa om det. Men
du har också varit dum. Försök
att vara lycklig. Ta bort klockan.
Jag vill inte ha den mer.>> ,Men
blåsten då?" "Jeg är inte så ömtålig. Förresten söla inte när du nu
har-beslutat att fara. Gå din väg!"
För hon ville intc att han skulle se
henne gråta. Hon Yar en mycket
stolt blomma.

IB

I mr,tten clu ianuari, öuerltimnade 9KV till rege.r'ingen si/t
remissyttrande till 1951 å,rs familieutredrtings betiittkattde Sam,htillet och, barnfami,! jerna. Vi å,ter91er det tiisetttliga au yttratdet.
Den viktigaste uppgdfte,n när det

gäl'ler samhäll,ets stöd åt barnfamiljerna är, enl'igt vår meni'ng, att de
allmänna barnbidragen höjes isamt

att skat,teporlitiken så utt-ormas att
hänsy,n tages till den skattskyrld,iges
såväl i,nkomstförhållanden som försörjningsbörda.

När de allmänna barnbidragen infördes avsågs ju främst att man
sku,lle uppnå en viss avvägning i
barn,famriljernas,ekon,ormiiska status

i förhå'llande ti'll andra fami'ljetyper
och enskilda samt att ,ansvaret för
barn'en ri större utsträckning skulie
delas merllan ;samhället och f,amilje'r'n,3.

Med de senaste årens pris,stegringar och penningvärdesför,sämriing
har, som utredningen visar, den ursprungliga avsikten med 'dernna
stödform ej förverkligats. De,tta motiverar, enligt vår mening, att barnbidragen höjes så att de,t ursprungliga realvärdet återställes och så att
barnf,am,i'ljerna får del &v den a,llmänna standardhöjningen.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund
delar utredni'ngens synpu,nkter om
att fl'erbarnsfam'irljer'na främst är i
behov 'av stöd, men hävdar såImtidigt att enbarnsfamiljerna inte bör
ställas utanför en höjning av barnbridragen. En different,iering: som tar
sikte på en höjning endast fr. o. rn.
trndra barnet anser vi vara e,n orriktig och föga rättvis fami,ljeporlri'tik,
bl. a. av det enkrla skäle,t att det föt'sta barnet i en f,ami'lj rnedför stora kosfnadsökningar. Härvid måste
även beaktas att nära nog hälften
av alla barnfamiljer skul'le undandras den standar'dhöjning som en
ökning av bidragen skulle medföra.
Däremot skulle förbundert rned tillfredsställelse hälsa en differentiering, som utöver den generella höjningen kunde ge ett ökat stöd åt
större barnfamilier och ensamstående mödrar.
F

örbundet anser dessut'om atl

bar'nbidragen ;i likhet rned folkpen-

sio,nerna borde bl;i :indexregl'erade
sårrrrt att åldersgränsen borde höjas

till 18 år.
Ett ökat stöd åt de större barnfamriljerna 'skulle också kunna ges
om skattesystemet om-

skattevägen,
arbetades ,efter de r,iktli'njer som ut-

och där hänsyn
till försörjningsbördan 'tage,s. Vi ger
vår fulla 'anslutning: ;tirll ,sYnPun'kten
om att förvärvsavdraget för förvärvsarbetand,e gift kvinna rned
hemm,avarande b,ar,n borde höjas
från 1.000 tirl,l 5.000 kronor. I fråga
rednringe'n anvisar

om sambeskattnringen vil,l förbundet
ins,tämma i utredningens slutsats
beträffande nödvändighe,ten'av a.tt
revidera de be,stämrmelser efter vilka äkta makar beskattas.
I detta sammanhang aktualiseras

läget för en ii många

avseenden

de
rnissgynnad grupp ri samhället
ensamma mödrarna. I de nuvarande

beskattningsreglerna för ensamstå-

ende rned ,bar,n stadgas att sammil
or,tsavdrag Sorrr för gift man ,endast
kan påräknas om husföreståndarin-

na finnes anställd. Vi instämrner i
u'tredningens krav om att e'ndast
förekomsten av barn som krävelr
vård och trillsyn skall var,a utslagsgivand,e.

I fråga om familjebostadsbidr:r-

gen virll vi kraftigt understryka ut-

redningens kr,av om at't även ensarns,tående mödrar med ett miinderår,igt
barn 'skal,l komma [ åtnjutande av
de statliga bidragen. Redan 1951 års

bostadsutredning ställde detta

ele-

men'tära rättvisekrav, som skyndsamt bör förverkl'igas.

öKAT STATLIGT STöD ÅT
SKOLMÅLTIDSVERKSAMHETEN
Skolmåltid,sverksamheten är ett

område av familjepolri'tiken där
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
utvecklat ,stor aktivitet. Bl. a. har

våra 'lokala organ,is,ationer på en rad
platser verksam't bidragit till den
opinion som kommit till uttryck för

vidgad sko,lmålt'idsverksamhet och
mort de försök som gjor'ts på ski'lda
håll för att försämra kos,ten där
skolmåltider varit 'införda. Utredningens uppgift att rinte ,mindre än
200.000 folkskolebarn alltjämrt saknar skolmål,tider visar hur ,angeläget det ät aLL den'na reform konsekvent genomföres. Vi t'ror i ikhet
med utredningen att vissa korrnmu,ners negativa rinställn'ing till denna betydelseful'la verksamhet bl. a.
måste här'ledas ur det faktum att
,statens andel iav kostnade,rna på
detta om,råde minskat från nära
häIf,ten till en fjärdede,l under tiden
1948-1953. Förbundet anser att de
statl,iga bridragen till skolmåltidsverksamhete,n bör höjas så att refo,rmen kan genomföras i snabbare
takt.

FLERA DAGHEM OCH
LEKSKOLOR

Aft ;stor brist råder i fråga om
småbarnsinstitut.io,ner är etit av alla
kvinnor välkänt förhållande och be-

Av TYGRESTER
OCh

BROKIGT GARN

Mest ser man den väl i österrike
och Schweiz, den l'illa alpluvan, ofta
skönt broderad. Släktingar har den
för övrigt rlängr,e österut, 'i fl,er'a av
sovjetrepublikerna. Särsk'i'lt den lilla
>,fyrhör,niga>> t'ingest som usb'ek,erna
bär är beröm'd, ,inte mrinst för de
sköna brodrer,ierna of,ta år hel.r
>bibetejkan>, som ,ryssarna kallar
den, ett end,a korsstygnsbrod'erri 6sh
med stygn så små att man baxnar.
Men oc,kså här hemma börjar alpluvan och tibetejkan dyka upp, a/r-

tagligen beroende på att fol,k alltmer börjat resa utomlands på s,ernestrarna och har dem med i pacl<ningen hem. Behänd,iga är d,e onel<ligen, de håller frisyren i ordning
och värmer skij'nt över hjässan om
de är fodrade med något tätt tyg.

hovet av vidgade åtgärder på detta
område har bl,ivit väl belyst betän'i Svenkandet. f den dagliga'kont,ak,t

ska Kvinnors Vänsterförbund har
med förvärvsarbetande rnödr,ar och
husmödrar möter vi alltför ofta problemet: Var göra av barnen den trid

vi arbetar ? U,tredningerns kons,t,ater.ande att mödrar 'i alilmänhet föred,rar att få sina barn placerade på

daghem då det gäller heldagsvistelse
sam,manfal,l,er helt med Vår,a erfar,enhe:te,r

bl. a". från lokala under-

sökningar som Bjor't,s av våra av-

deln'ingar.

När det gäller värd,erringe,n av
förskolan (lekskolan) sorn ins,,tritu-

Här har ni en av det gl,ada och
klädsamrna slaget, avsedd för en
flrickunge. Bäst bl,ir resultatet orn
man använder elt fast ylletyg, men
har ni'exempelvis en bit mörk sammet passar den också utmärkt. Luvan är inte svår att s5r, rrr,€n lrråo
måste naturligtvis vara noggrann.
Den består av fyra ,likformiga delar
(se det lilla trekantiga tillskärnings-

mönstret

nedan I . Varje ciel är. 12
cm. hög och
på bredaste stälIet
L2 cm, bred). I(lripp samti'digt
till -fodret. De fyra delarna sys samman, och över varje söm syr man en
rad kedjestygn ri samrma färg som
tyget. Broderriet kan m,an sedan ,arrangena som man finner bäst och sy
det i stjä'lk,- kedje ell,er plattsöm.

tio,n delar förbundet helt

ut,r,ednin-

gens synpunkter rifråga om dess pe_
dagogiska 'insaLser. Utredningens
siff'ermaterial ,orn 12.000 avrriiade
söka.nde barn visar emellerLid de
a"llvanlriga brristerna på detta ornråde. Tar man i betrakta"nde ai,t rnånga familjer, medvetna om platsbris-

ten, avstått från aLt söka ter sig
b,risten ännu 'större än vad siff,errnateriialet utvi,sar.
Värdet av dess,a
försko,lor är så stort ,att det från
ansvar'lga statliga och kommunala
i:nstarrser borde tas särskilda Li"nitiativ för att popuilariser,a dem, så aLt
de för flertalet barn kunde b,l,i en
naturl,ig förb'ered,else för de,n s,ko,l-

gång som börjar vid sju år5 ålder.
önskvärt vore att ,lekskolornas tider
kunde '&Dp&SS&s ,så att de bättre svarade till rnånga husmödr,ars behov

av deltidsarb'ete.
ökat statl,igt stöd är förutsättningen för förverkligandet av ett v,itt
utgrenat nät 'av såväl daghem sorn
försko,lor.
Ehuru utredn,ingen icke tagit
ställning titl,l frågan om de påtagl,iga
kval'itetsförsämringar som jämsides
rned p,ri,sstegringen äger rum, bl. a.
när det gäller bar,nkläder, och då vi
&nser d'et vara av st,or betydeilse för
barnfam,iljerna ti'llåter vi osis uttrycka vår förhoppning att åtgä,rder
19

S/a ,rrh.t om

.

(Forts. t'r. sid.

fl
holm avvisades höstlerminen 1955
35 studenter från kurser i matematik, 14 i fysik, 3 i kemi, 4 i botanik,
20 r zoologi, 3 i geografi. För alla
fyra högskolorna är siffran för avvisade inom det naturvetenskapliga
studieområdet omkring 250 år 1955
(vilket innebär en stegring från omkring 100 år 1953 och 200 år 1954).

n

r-J slfs är i korthet några av de
viktigaste frågorna på skolans ornråde. Enhetsskolan är en statsunderstödd kommunal skola, och det
ankommer på kommunerna att ta
initiativ till dess påbörjande. Det
gäller alltså att väcka opinion i frågan, verkligen göra föräldrarna landet runt medvetna orn vikten av att
göra något nu. Det gäller at1 göra
i denn'a viktiga f,råga vidtages snarast möjligt.
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
hemstäl'ler att sbatsmakterna sk5rndsamt vidtar åtgärder för att lösa
barnfamiljernas problem i. s,amma
porsitiva and'a sorm präglat familjeutredningens arbete.

Vi hemställer således
a t t de ,allmåinna barnbidragen höjes så att det ursprungliga realvärdet återsrtätrles och så att barnfamirlj'erna får del av den allmänna
standardhöjningen;
a

t t skattesystemet så utformas

KDY:s vieepresident
talman i franska dePuteradekammaren
För första gången i Frankrikes

historia har en kvinna tagit plats i
deputeradekammarens talmansstol.

Det är I(DV:s vicepresident och dess
tidigare generalsekreterare under

nära 10 är, Marte-Claude VaillantCouturderr som nu i den nya dePuteradekammaren är en av de sex vice

att även ,ensamståen e möd,rar
med et,t minderårigt barn får åtnjuta statligt fami'ljebostadsbidrag;
a t t de st,atl'iga bidrage,n ökas så
att al,la skolbarn erhårl'ler skolmå.I'tid,er och nätet av daghem och förskolor kan utbyggas.
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öriildraoptnionen akti,u på denna
punkt. I ett alldeles färskt betåinkande från ecklesiastikdepartementet (Realskolan under övergångstiden) sägs det: >Utvecklingen bestäms f. n. i första hand av samhällets förmåga att tillhandahåIla lärata, Iokaler . . . Visserligen iir det
mycket möjh,gt, att trAcket frå'n för'
f

iililraoptnionen i, liingden framtui'ng-

ar btittre utllkor. Men det tar sin
tid.>>

Lå1 oss se till att myndigheterna
får känna av den opinionen så att
enhetsskolans fullständiga genomförande blir betydligt
kortare än den man nu på ansvarigt
håll tycks räkna med. På alla orter

tidsfristen för

ijvgrallt kan vi
kan vi ta initiativ
- för föräldrarna
klargöra situationen
så att de slår vakt om en av barnens
grundläggande rättigheter, rätten
till en så god utbildning som möjligt.
Skolan tir en, hjtirtpunkt i uå'rt san1,hd,ll,sarbete!

Förbundsrnötet
(Forts. t'r. sid. rr)
vackra fanan. Den stora norrbottensdelegationen sade ingenting, men av
ansiktena kunde man utläsa att nog
får både Stockholm och V:a Sverige

ligga i åtskilligt om de skall kunna
förhindra att vandringsfanan följer
me'd norrbottensdelegationen hem ef-
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ter nästa förbundsmöte. Att de mindre distrikten tänker ta upp kampen
på allvar med de tre största gav förbundsmötet många vittnesbörd om

liksom också de rapporter som under
den pågående kampanjen strömmat
in. Ty förbundet är på frammarsch
och fram till den 8 mars skall alla
distrikt ha fyllt planen i jubileumskampanjen, det var det församlade
förbundsmötets fasta beslut.
å+

På lördagskvällen genomförde
Stockholmsdistriktet en utomordentligt lyckad fest i Han'delsskolans
aula. Sångerskan Molly Åsbrink

framförde ett betagande folkviseprogram, en liten indiska gav prov på

utsökt indisk

till ecklesiastikministern

Enhetsskolan måste

talmännen.

aLt hän,syn tages ti,l,l den skattskyldiges såväl dnkomstförhållanden som
försörjningsbörda;

Skrivelse

dan,s,

distriktets ama-

törgrupp medverkade på ett förtjänstfullt sätt och förbundets tombola, sammanställd av gåvor från
hela landet, gick åt som smör och
gav förbundsk'assan ett vackert och
välbehöviigt tillskott.

r..

I t'

r]raer Rl,tgas

q

lJ uettskd l(r'inmors

I
;

Viittster-

förbunds förbuttd"smöte uttalar
sitt stöd å,t den på,qående skolreformen, son1, med den ni'oå,ri,ga enhetsskolans utf örande

syftar tr,ll att ge alla barn i
uå,rt land,, oberoende au förd,ld-

rarnas ekonomtska

stiillning

och bostadsort, möjh,ghet ttll, en
god utbildntng. Vi, instrimmerl

de prr,nciper sonl ligger till
grund, Iör enhetsskoletankett':
att barnen jtimte kon'kreta
kunskaper skall bibringas ett
leuande meduetande on'L si,tt
samhtillsansla,r och lostras tiII

samarbete och sjiilusttindi,ghet.
Detta iir helt t, ltnje med uå'rt
förbmtds striiuan att uerka lör
barnens och, ungdon'Lens lostran

ttll demokrd,ti och freil,.
De suå,rr,gheter sor/u tornat
upp sig i enhetsskolans Dtig
må,ste skyndsamt bemiistras.
Nå,gra utigande skiil lör att
uppskjuta d,ess utbyggnad, i full'
utstrtickning till, 7970-talet f ö'
religger enligt uå,r mening icke.

Ett snabbt

genomlörande

a1)

enhetsskoleref ormen ii,r desto
angeld,gna,re son1, hela uå'rt underur,sningsuiisen nu std'r inför

en aVuarlig kns. De stora å'rs-

kullarna frå,n 7910-talet stöZZs
nu inför perspekttuet au
en siimre belögenhet i utbt'ld-

red,on

ningshiinseende

tin

7980-talets

barn, en ortittuisa som i,nte en'
bart drabbar den enski'lde utan
son1, kommer att ha menliga

föIjiler för hela uå'rt samhiille
under l&ng tid framå't.
Som representanter lör en

omtattande f öriildraoPi,ni,on
kriiuer ui, ett alluarli,gt beaktande e,u skolmynd,igheternas
kron på, ökning au skolbygg-

nad,skuoten sarnt energiska å't-

giirder för att öueruinna liirar-

bristen. Vi anser att tnte nå'got
d,essa problem iir olösligt i

au

dagens liige. Vr, betraktar enhetsskolan sont en au de uikti-

gaste reformerna efter det de-

mokrattska, genombrottet i oå,rt
lond. De resurser sonl' nu må'ste
stiiJlas til,l förfogande för reforrnens genomförand,e i, praktiken

iir en tnuestering au oöuerskådltgt uiirde för uarie medborga-

res och hela u&rX folks framtid.

