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VI. DT FOREI\ADE NATIOI\ERNA
- SASOM GODA GRAI\NAR

aldrig i ett krig mot en stormal<t. Truppen får ej hellct'

sändas till något land vars hlimat är allt för olika virlt
cget, så att det vore för truppen hälsovärdligt'

Riksdagens beslut i denna sak fordras för' var'.it'

gång. Slutsatsen, säger hr Vor-rgt, blir således den, att

mycket ringa sannolikhet föreiigger Iör att cie svensl<a

statsmakterna skullc g:i nrecl på att titsända svcnsli

tr:upp i nuvarande läge.

Varför, kan l"nan då med skäl fr'åga, gc sig in i

slika äventyr? Lå|. css hoppas' att om en dylik k' prop'

skulle föreläggas riksdagen, valda ombud för Sveriges

foll< bestärnt avvisar ett sådant förslag. f)esstttom -
vart skulle en såclan trilpp sändas? storlnakterna skulle

vara eniga, och truppen fiir ej sändas annat än iill ett

land med ett klimat något liknande vårt eget. vill<et

land? Kan det Vara Island? Stackars värnpliktigal
Skall de cYkla till Isiand?

Elisabeth Tamm

I a rn"tt läser denna början på Förenta Nationernas
stadga, erinrar man sig de förhoppningar om "aldrig
mera krig" som föddes efter andra världskrigets slut,

det vill säga när Hitler kapitulerat. Dessa förhopp-
ningar har ej infriats. Förenta Nationerna synes ej ha

iakttagit sin stadgas föreskrifter under de år som gått

sedan dess, de har ej inskränkt sin verksamhet till att
organisera vissa poiisiära styrkor som skulle finnas till
hands för eventuell internationell hjälp. De har ej ut-
gått ifrån att alla konflikter ovillkoriigen måste lösas

på fredlig väg. Även om förutsättningarna härför hos

jordens folk ännu ej förefinnas, har FN dock knappast
tagit detta som sin uppgift och sitt mål.

Folk som anse sig som civiliserade' har under se-

nastc år i stäliet ökat sina rustningar och till och med
' tvingat andra Iänder att göra så med.

FN består av en Generalförsamling, där alla med-
lemsstater har var sin röst, och ett Säkerhetsråd med

några ständiga och några för vissa år valda medlem-
mar - med vetorätt för de ständiga medlemsstaterna'
FN:s uppgift är att söka bevara freden genom för-
handlingar, ev. sanktioner och dylikt. Men enligt stad-
gans artikel 43 kan säkerhetsrådet även träffa särskilda
avtal med FN:s medlemsstater att ställa viss väpnad
styrka till FN:s förfogande'

Artikel 43 har hittills aldrig blivit tilJ-ämpad' När

krigct i Korea utbröt lyckades emellertid USA att
övcrftira säkerhetsrådets rätt av art. 43 till generalför-

samlingen, vilket betydde att frågan om väpnade styr-
kor endast krävde majoritetsbeslut och ej kunde hind-
ras av vetorätten i säkerhetsrådet.

Den 3i11 1950 yttrade svenske utrikesministern att
detta besh,rt - om vederbörande medlemsstat samtyc-
]rer där'ti1l - tikväl strider mot Sveriges värnpliktslag,
som förbjuder användandet av värnpliktiga utanför
Sveriges gränser. Sverige måste därför i den punkten

av generalförsamiingens rekommendation rösta nej'

I alla fail uppdrog svenska regeringen åt försvars-
ministern att låta arm6chefen utreda saken. Hans för-
slag föranledde dock inte till någon Kungl. Maj:ts
åtgärd.

Den 12i10 1951 bemyndigade Kungl. Maj:t försvars-

ministern att tilikalla en sakkunnig för att fortsätta
utredningen. Denne blev landshövding Vougt. Han åbe-

ropar, att om en svensk styrka skali stäiias till FN:s

förfogande, måste värnpliktslagen - som utrikesminis-
tern förut framhållit - utvidgas. Hr Vougt anser ej

att en särskild kår för detta ändamål skall upprättas,
ej heller bör detta ske på frivillighetens väg, ty den

hanske ej kunde vinna anslutning. Han föreslår i stäl-
let en cykeltrupp av värnpliktiga. Men denna trupp
får ej tagas i bruk om landets möjlighet till siälvförsvar
därigenom minskas. Hr Vougt påminner om att Sve-

rige tänkt sig att en sådan trupp endast skulle an-
vänclas i ett krig där de fem stora vore eniga. Således
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Det döda barnet
aa Birgit Leksön

En gång såo iao ctt di)tt hant

Iiqqande hrossat i l'lod f'å qoturt,

ctt aa trafihdödt:rt'r olt'tr
Dct z,or irttL: ntilt l'artr,

men dct littttlt hu:uril
Liittgc ,ri)r jdc iarl ncd l'orttcl't trtt'r,

sttutr, och okiind. f ör h,:ttne '

Pti tttitltirtttutt hadc bildcn f a'stnal

crzt dcn' sPiirlo barnahrol'Pctt,

liatös sonr en ncdtrantf ocl ltlotnnn'

Iag så,g också, iincJlösa rader aa andra nt,ödrars barn,,

bdd,e de leaartde oclt, dc clöda'

Aa oro ehar r"tirldens ilfidro'rs lt'jrirtan'

Ett le hancle barn har dödats i att fredlogt land,

med,an, run't ortt' t, zti.irlden nr,illion'cr lnhmor

sörier döda barn, r, krigshiiriadc liinrler'

Chanff ören grctt f örtaivlat ztid barttets lik'
Krtg sansttftarno qråt er al driq.
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att Presentera
vi fått oss till-i Uaa. en dikt och en novell, som

I sända från iäsekrctsen.
I

I

Red.



Alexandra Michuj lovna Kollontqr

Bud.t från Moskva orlr Alcxanclra Koilontays bortgång
nådde oss just under förberedelserna till en resa, vars
mål var att pä hcnncs stundande 8O-årsdag frambåra
hennes svenska vänne rs hyllning, vårt tack och vår
kärlek.

ALEXANDRA KOLLONTAYS namn år för alla
tider inskrivet på historiens blad. l)ct är oändligt svårt
att i några korta rader fånga hcnnes rika och varma
personlighet ellcr redogöra för hcnncs intensiva arbete
i framåtskridandets, kvinnosakens och frcdens tjänst.

I hennes självbiografi (Dcn första erappen, Bonnier
1945) får man följa det lilla cnsamrna barnets utveck-
Iing från det ombonade, lyckliga och välsituerade gene-
ralshcmmet i St. Petersburg till den landsflyktiga, okuv-
liga och hårt arbetande rcvolutionären. Det var, säger
hon själv, dc fattiga finska torparna som i barndomen
lärde henne insc den sociala orättvisan i deras eländiga
lott. Somrarna tillbringade nän-rligen hennes föräldrar i
finska Karelen på morfaderns gård Kuusa.

Alexandras morfar vAr en finsk trävaruhandlare och
hette Alerander Masalin. Han var från Karelen och gift
med en rysk adelsda.m. Alexandras mor, dcn blonda,
bildsköna och handlingskraftiga Alexandra Alcxandrov-
na, y^r först gift mcd en ingenjör, Mravinsky och hade
med honom tre barn. Hon träffade senare en gardesoffi-
cer, med tidcn general Domontovitch som redan före
hcnnes första giftcrmål tjusats av hcnnes skönhet. Han
hade då blott sett hcnne på operan. Men när de senare
träffades uppstod en våldsam ömsesidig förälskelse. Hon
skilde sig, cn då för tiden ovanlig händelse, och gifte
sig med sin officer, som tillhörde en gammal adlig släkt
från Ukraina. Alexandra blev deras enda barn. Men
i hemmet fanns ävcn de tvenne halvsystrarna, av vilka
den ena blcv en framståcnde operasångerska - säker-
ligen bidragande till Alexandras stora intresse för musik
och teater. Ett otal äldrc tanter boddc på ryskt maner
också i familjen.

Det ensamma barnet, som längtadc efter lckkamrater,
fick ej heller gå i skola, utan undervisades i hemmet av
privatlårare under ledning av en guvernant som tydligen
hade förbindelser med revolutionärcrna. Och säkerligen
konr hon att betyda mycket för Alexandras utveckling.

När Alexandra nått vuxen ålder, vägrade hon atE

antaga föräldrarnas giftermålskandidater : äldre välsitue-
rade herrar. Hon förklarade att den saken ville hon
bestämma själv och endast gifta sig av kärlek. Flennes
val föll på en ung trevlig, fattig släkting, ingenjör Vla-
dimir Kollontay. Modcrn uttryckte sitt ogillande genom
att vid bröllopet icke taga på sig sin högtidsklänning.

En son föddes, den nuvarande ingenjör Kollontay,
även han välkänd och uppskattad här i landet genom
sitt arbete vid ryska handelsdelegationen. Denne son
blev moderns bästa kamrat och har alltid troget stått
vid hennes sida.

Trots sitt lyckliga äktenskap kundc Alexandra Kol-
lontay ej glönma dc soci,rla orättvisor hon ständigt såg

ornkring sig, och cltcl ctt besöli i N*aLi''as textilfabriker,
.lit heunes nrake, .rrbctc fört hetrrrc. och ciär ht-rn funnit

under vilka upprörande förhållanden textilarbeterskorna
levde och arbetade, var hcnnes beslut fattat. Flenncs
barndoms dröm att kunna förbättra och skaka världcn
krävde hennes liv och arbete. Framför allt gällde detta
kvinnorna, \rars nöd hon mött först hos de f attiga finska
torparhustrurna och nu hos de ryska textilarbetcrskorna.

Flennes make förstår icke hennes sociala patos. Det
blir mycket svårt, men hon måste lämna honom. Fram-
för allt måste hon till afi. börja med skaffa sig utbild-
ning. Hon reser till Schweiz för att vid universitetct i

ZiÅch studera nationalekonomi. Dår tåffar hon andra
ryska revolutionärer och sluter sig till rörelsen. Hon gör
sig känd som expert, pä alla kvinnofrågor och utarbetar
vetenskapliga verk därom. Men framför allt blir hon
känd som en stor talare.

FIon reser nu omkring och håller föredrag i propa-
gandasyfte i Tyskland, England, Belgien, Sverige och
Danmark. Hon talar vid den stora socialdemokratiska
kvinnokongressen 1,91,0 i Köpenhamn. I den danska tid-
ningen Politiken läses följande referat:

- Så stod Mademoiselle Kollontay på tribunen

- slanh, saart, med ett ansihte som revolutionens t'asor
rnejslat i stenhårt allvar. Endast ögonen brann, så att
de t'ängslade allas blickar. En armrörelse - så t'lam-
rnade den revolutionära begeistringens lågor ut i. ord,
som brände sig in i allas sinnen genoTr, hennes gripande
pdtos, hennes våldsamrna energi och gni.strande lid,else.

"Vår rörelse är t'Add i reaolwtionens t'larnmor, kainnor?t.,t
gick med när det gällde. Våra rop ljöd från barrika
derna. Studenterna kämpade länge ensdrnrnd mot det
tsardöme som måste falla innan segern är vår. Vi --"-i kvinnor - stod vid, deras sida," Då hon tystnade
leom ett bifall så våldsamt som var det själv-,t tsartroncit
som störtade i grus. Ör'er tlert unga kvilntans ,r"rrkr,;

ntsilete, soTn ?tu glAdde a,u hänt'örelse, glerl eti leent:ie :,r



uidurulerligt s<.tnr' tlttt Jrt'ltttctts sol ,<,rtt rltska ]olket blö-
der t'ör att tillleämpa sig. Tiden batle suunnit som kort,t
minuter. Mllc Kollonttty hadc gjort detn ot'arglAmliga.

När schismcn kont nrcll,rn clc olika fr;rktioncrua iuotlt

clct rysk;r arbetarpartict, ;rnslöt sig Alcxauclra Kollon-
tay till Lenins grupp.

Vid första världskrigcts Lltbrott utvisadcs l.ron trr

Tyskland och kom då till Svcrigc samt bocldc cn ticl

i Stockholm. Poliscn ty'cktc hon ficii för nrånga bcsök

och skrev för rnånga brcv och villc finna cn anledning

att bli av med hcnnc.
I min ägo finns ctt gulnat cxctllplar ;1v cn tidning

benämnd Försvarsrtibilisten, utgivcn i novenlber 1'914

på Axel Floln-rströns förl;rg. Leclmotivct i tidningen iir:
mänsklighetens grymnrLlsrc gisseI är krigct. Tidningcn
blev ej Leslagtagclt, ntcn cn av clcss tncdarbctarc, Alex-
andra-Kollo"tay blcv rrv proliscn cn ridig nrorgonsrund

förd till polisfd.ngclsct på Kungsholmcn. Därpå följdc
en utvlslllngsorocr.

Hennes artikcl ircttc: ltrigt't oc'lt tår,r, närmdste upp-

git'ter. I)c1 upprl:rlrrr till rlotstållcl nrot lirisslretscrl.

,'1lc'x'uttlra Kollontat' pid 5 ,irs ,zLdcr

"M,zn talar om kulturen, men' år det iclee k'riget, sont

pånyttt'öder det w='ärsta barbari?" Hon uppmanar socia-

listerna till att iciic nu forirålla sig passiva mot krigct:
"Vi. bör lägga 'aårt ortl i vågskålett t'ör en snar lrctl
genoln. drt ropd: Stopp med det kannibalislea massmör*

dandet."
Artikeln skulic irunna var;r skrivelr av vilken socia-

listisk fredsvän som hclst, rnen dcn togs nu son-r anled-
ning till utvisningen från Sverigc. Branting och Lind-
hagen gjorde frågan till föremål för en interpellation i
riksdagen, och civilministcrn hade ganska svårt att klara
sig. I varje fall släpptcs Alcxandra ut ur fängclset i
Nrlalmö, där poliscn passat pi ar,r, sätta in henne då hon

var på väg ut ur landet. Hon fann så småningorn cn

fristad i Norgc, där hon utövaclc en livlig författar- och

föreläsningsverksamhet. 'Ivå gånger for hon över den

starkt minerade Atlarrtcrr t,cir gctrt:trrkt>rs.rtlc U' S. A.'
t;rlarrcle r1r0t kr;gct,

I

-f\ är ,rrulurrcrrcn urblol i l(t ssl.ritd tgii -ikyndade hon

hent. Lftcr oktobcrrcvoiutioncn blcv hotr rcseringsnrccl-

lcnr för cle soci,rl;t ärcttdert:t. Hon börjadc omcdelbart

fölvcrkliga sitt progrant lör forbättr;rd uröclr;r- och bar-
rl.1\,;ird, un.icr ständigr s.rbotagc från oliktä1ka1dcs sidir.

i'.tt berrlficnr sol)t fitrtt ttrccl nlycL,etr rllödir Iycftats få
tiii stånd uicli upp i lågor s;lnrrla daq det skullc in-
visrr-s. I-lclcn val tycliige tr rrulrrgcl.

Att på dct hcl;r tagct livitltrortl.l gclloll] olitobcrrevo-
lutioncn ficii cn hclt ;rtttratr stäihrins i Sovjct än i något

arlllat lancl och togs nrccl sonr jii.r-nlikar i arbctct på det

n1.lr sanrhällc dc villc lranrsk,rpa, l<'ttu tnau till stor del

tillskriva Alcx,rndra Koliont,rr s .rch någr;r andra franr-
ståcuclc ry sli.rr iivitiitors rtrbctc.

Svårighcrcnrr hopirtic sig cnrcliertid. Aliting fattaclcs.

Så liotn intcrvcutiouslirigct l9i8-20 rlrcd alla dess

ohyggliga lidandcr-r oc,h svår'igircter. Därpå följdc Den

Ny" L,konomisii,r Poiitikcn (NE,P-pcrioden) sonr för
Aicx,rnclra Kollontay nrcclfördc- förvccklingar av starkt
pcrsonlig kar,rktär, villict *jortlc att hon en tid villc
ritclväncia lill ,'.itt föriattalskap, vilkct bäst kundc skc

någonstans i utlanclct. Cie tronr Stalins pe rsonliga för-
rncdling blcv hon nu fästacl vicl lcgationen i Oslo, och

då Sov jets nrinistcr ciär snart förf lyttades till annall

tr;lats utnänrndcs Madanrc hollontay till hans cfrcttrå-
dare -'- som dcn först,r li.vinnliga ntinistern i världs-
historien. Hon tog sctt:1st itu med det diplomatiska ar-

bctet och lycliadcs bra tnecl åstadkommande av han-
cleisutbyte mcllan Sovjet och Norge. Efter cn kortarc
nrinistcrtid i lVicxiko åtcrkom l"ron till Oslo, och då, år
!930, Sovjcts ministcr i Stockholm avled efter cn kort-
r.arig sjukdom, dirigcradcs Madamc Kollontay dit för
att ordna dc iöpande ärcndcna. Men efter några måna-
der utnämncles hon till Sovjcts ministcr i Sverigc' Denna
befattning sköttc hou scdan - sista åren rncd ambas-

sadörs rang - i feniton år.
Vad hon politiskt sett bctytt sonr frcdsfaktor för

Sveriges dcl, först undcr det särdeles påfrestande finska
vintcrkrigct 1939-10 och scdan längre fram under
andra världskrigets oliira skedcn, har omvittnats från
sve nskt regeringshåil och tordc ure d ticlcn bliva mcr
och rrcr uppenbalt.

Allmänt crkänt är också ciet arbctc hon nedladc för'

att få slut på dct finska vinterkriget. Och sedan, när
liinland förerrat sig mcd T1'skland i angreppct på Sovjct
1941,, söktc ministcr Kollontay på alla upptänkliga sätt
och vägar få Finland ut ur kriget, ocir den slutliga
fr:cdsuppgörclsen 1944 skcddc uncler heuncs förmedling.

När 1946 svcnska ocir finska riksdagslcdamötcr förc-
siog rninistcr Kollontay till erhållande av Nobels freds-
pris, syntcs ctt sådant förslag yttcrst väl motiverat. IJtan
ertt förringa de frcclsvänncr. som fick dela prisct i stäl-
let för Alcxandra Kollontay, kan man dock fråga:
Vilka lirig hadc dc irindrat och vilka frcder hadc clc

slutit? Ambassadör l(ollontar,'s frcdsgärning låg i öppen
clag.

Alexan.lra Koliontay irecle otvivelaktigt cn stark
känsla för de nordiska länclerna meu kanske Norgc låg
henncs hjårta niirilast. Där mötte hon ett mildare ocl'r

vänligarc kiimat än här i Sverigc. I)etta hindrade dock
icke att hon ständigt i sitt hem i Moskva med glädje
hälsade svctrska t,ättircrs bcsök och oavlåtligt irrtressc-

rrrcle sis- lör r'änrrcr och hän.lelscr i viirr l:ut{.
Srrnititlist gl;rtltics ltort rliLrDt iri c r' .ttt .ltcl' \.Ir.t hcttttrt.l
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De unga i

"tT
L) ttgdottLerr rttöLer satnlmlLet - sattltiiLLet tnöter ung-

rlotnen" - under den dubbla titeln har ungdomsvårds-
kommitten presenterat ett slutbetänkande, som dels
utgör sammanfattning av de utredningar och förslag
som kommitt6n iagt fram i sina sex föregående rap-
porter. dels ger en principförklaring om hur kommitten
ser på ungdomsproblemen. I den första avdelningen
presenteras i siffror och illustrerande "gubbar" hnr
ur-rgdomen vandrar från sina uppväxtorter på lands-
bygden och de små tätorterna till städerna och främst
dc största av dem. Vidare fär man veta att av den

i sitt cgct lanci och kunna fOlja och sc utvccklingen i
tlcn nya värld som hon varit mcd orn att grundlägg" -och att se hur det andra världskrigets djupa sår läktcs.

Hon avskydde krig och våld - som hon skrev en

gång i ctt brev till mig:
"hIitt liv har varit rikt ocb spännande. Jag ltar upp-

lev-at mycket stora ting, lnelt också mycket lidandc.
Det stora jag upplev-t är: Uppt'yllelsen av hela mitt livs
strider, drömmar ocb strävanden - det v-ill säga dert
socialististrea statens lörverkligande ; kvinnoemancipatio-
nen, sorn jag kämpar så bårt t'ör och aers grund nu är
lagd i Soujetunioncn.

Oclt lidandet? Jag batar allt som är brwtalt, intolc-
r{tnt, jog batar orättt'ärdigltet ocb allt mänskligt li-
tlande. LIen nu bar mänskligheten råkat in i en period
då alla dessa t'öreteelscr utbreder sig våldsamt. Men det
år alltid så i de periocler i historien d.å omv-älvnirt.gar
a',- sociala, politiska och eleonomiska t'Arbållanden äga
)'um - men det är icke mindre smärtsamt t'ör det."

Alexandra Kollontay var cll varrnhjärtad människa
mcd all sin politiska lidelsc, sin srora plikttrohcr

ocir cnorma arbetsamhet, som nästan kundc ha uteslutit
:rllt pcrsonligt liv. Hon hade behov av mänsklig vämrc.
Hon uppskattade högt vänskapcn som något av dct
bästa sonl livct givit hennc. Son vän glömmcr lnall
hcnnc aldrig. Irör tio år scdan drabbadcs hon av clr
svår sjukdom, hon svävadc n-rcllan liv och död; det
sista var det mcst sannolika, då jag sent på natten for
hem från dct sjukhus där hon vårdadcs. På något sätt
hade den irritiska situationen kornmit till en tidnings
känncdonr och jag blev uppringd av redaktioncll son'r
villc ha ctt uttalandc färdigt, ifall - Mcn j;rg
liundc ej finna något att skriva. l)ec var cndasr cn rad
som helt irrationellt ringdc i mina öron: de ord sonr
Shakespc;rre liitcr Horatio säga vicl Hamlets död: O,
riär brast ctt riclelt hirirt.r. .li r.c l-,,r-ins. gorln;rtt; ur.r iirrq-
i.rr s jungr' .iiq till r-(). .{Dd },/11_-rJ,o^,

$ ',h.*

Anna- Lisa K tiLuesten:

U t t g rlo t tts un rdskcl tr i ri titt ö tt

Itar nnt frantlagt sitL sjunde
oclt s|sta betcinkande. Sek-
reteraren i kommittön, An-
na-LLsa Kiiluesten, ger hiir
en sd.mrnanfatnting au in-
nehåLlet i slutbetdnkandet.

samhället
ogilta ungdomen mellan I7 och 26 år bor trots nll t_rm-
flyttning flertalct hemma hos föräldrar ellet andra
nära anhöriga (ca två tredjedelar av flickorna och tre
fjärdedelar av pojkarna).

Hur har då de övriga iöst sin bostadsfråga? I stä-
derna är det 15 0,0 som hyr möblerat rum, på landet
il,artill manga industriorter r'äknas) bara 5 0,,'oi i gen-
gäld är det flera som på landet har bostad hos
:rlbetsgivaren (pojkar 6, flickor 18 0/o). Ett eget hem
i form av en omöblerad Iägenhet eller d:o rum, eget
eller delat, är det bara 4 0,10 av pojkarna och 6 0/o av
I'Iickorna som lyckats skaffa sig. AlIa byggsvårigheter
tiii trots, vågar kommitten föresiå att man från sam-
hällets sida skall uppmuntra den bostadsformen och
larta ungdomar få tillgång till småiägenheter inplockade
i vanliga hyreshus och byggda på samma billiga vill-
kor som pensionsbostäderna. Det måste vara den a1lra
bästa hjälpen för rotlösa ungdomar att få bygga upp
eget hem redan innan de tar steget in i äktenskapet.

Det s. k. "frivilligt bundna iönsparandet" bör inriktas
även på att skaffa fram bostäder åt ungdom, inte bara
som hittills fritidslokaler. För tonåringarna under 18 år
föreslås att kommuner. som har stor inflyttning av en-
samma ungdomar. skapar fram flera inackorderings-
hem av Esl<ilstunatyp, dvs. ungdomspensionat för B-10
personer, som förestås av en intresserad familj och där
det allmänna står en viss el<onomisk risk. Även ett par
andra former för ungdomsbostäder kan rekommende-
ras: uthyrningsrummet i en "elastisk lägenhet" passar'
många unga, som ingenting har emot att deras hemvist
befinner sig inom samma ytterväggar som en vuxen fa-
mili -_ egen eller främmande, Likaså kan det åtminsto-
ne i de största städerna behövas en form av större
kollektivhus för ungdom, i stil med de tre moderna
husen i Midsommarkransen. Ungdomsbyn kallad; där
får pojkar och flickor under 21 år vackra möblerade
enkelrum och ordentlig rnat i en gemensam matsal men
råder sig för övrigt helt sjätva.

Allt vad vi vet om ungdomsår'ens psykologi talar för
att behovet av en egen vrå, där man då och då kan
stänga dörren om sig, är ett livsbehov under dessa
mognadsår. För dagen är det inte ens hälften av de
ogifta unga männen och kvinnorna i åldern upp till 26

årr som disponerar ett eget rum. Samhällets ansträng-
ningar har hittiils varit inriktade mest på barnfamil-
jerna och åldringarna, och därom är intet att säga. Men
i nästa etapp bör man också tänka litet mer på den
aldersgrupp av medborgare, som vuxit ur barnkam-
maren men åinnu inte är spekulant på en familjebostad.

I)etta är' bara ett :rr,, de ornr'äden drir ungdomsvårds-
kommitten pekar på denna grupps speciella behov. Ett
annat fält är fritLdsliuet i alla dess former. Den fostran
som ungdom alltid mäste skaffa sig genom samvaron
med jämnåriga har hittills i stort sett fått klara sig
lutan mvcken h jälp frirn satnhället. Historiskt sett
iir'.iu tör'eningsliv och urrrgdomsk|"rbbal r). df'I. cli
ru]g liiletec.lsc. De lilassisha r,rppfostlirrgsirrstitr-rtiorrer'-

ffi



i1a lalrrlljerl ucll skolarr trrtal grvelvrs lIU S9III tOgl lörsta
platserna i den socialisationsprocess, som av ett litet
nyhommet lindebarn så småningom formar en vuxen
rnänniska av den svenska kulturvarianten. Men myc-
lict av personlighetsfostran sker i de jämnårsgruppcl"

som redan bildar sig bland småbarnen på lekplatsen
irren som får ännu mycket större betydelse omkring
pubertetsåldern. Då växer behovet att frigöra sig från
föräldrarnas dominerande inflytande med pIötslig styr-
l<a. Men samtidigt är den unga människan ännu allt
för omogen för att på egen hand finna sin väg och

fatta sina ståndpunkter. Då blir det till kamrater och

iblancl också till and|a vuxna, som de träffar i sina

fcireningar eller. klubbar', som de unga tyr sig'

Hul tar då de vtlxnas samhälle emot denna sökande

r_rngclom? Ja det har i stort sett varit de olika förening-
åu'na. som vårt land är så rikt på, som tagit hand om

Lrngdomen och därmed skolat nya generationer i sä-

dana medborgerliga uppgifter utan vilka vårt sam-

lräIlsliv inte kan fungera: att debattera och fatta beslut,

att ta hänsyn till andras meningar och att, sen beslut

rir fattade, också sätta dem i verket. I föreningslivet
rnöter också många unga människor tankar och id6er

som entusiasmerar dem och som blir bestämmande för
deras livsinriktning som vuxna medborgare'

Men föreningslivet når inte alla, och det når framför
aIIt inte de yngsta av dem som flockar sig i kvarters-
gängen eller hänger på fiken. Vad de behöver är fram-
fiir atlt tak över huvudet för sina grupper och lite
hjälp med material och instruktion för sina hobbies'

Femtonåringar som älskar att "spisa iazz" eller spela

"pingis" kan man inte rimligen tvinga att skriva in sig

i någon förening bara för att de skall få tillträde till
en lokal. Det är därför nödvändigt att man överallt
både i städer och på landsbygden öppnar lokaler, sko-

lorna om man inget annat kan skaffa, eljest ungdoms-

gårdar där både föreningar och föreningslösa kan hålla

ti 11.

Den ena staden efter den andra har också under de

senaste åren tagit initiativ i denna riktning, men en

samlad framstöt för offentligt stöd åt ungdomens fri-
tidsverksamhet - deras föreningar lika väl som deras

hobbies och nöjesliv - väntar vi alltjämt på' Utan

tvivel mognar dock den tanken hos allt flera, att detta

rir cn av de vägar, på viika samhället skall möta ho-

tct från ungdomsbrottsligheten och håIlningslösheten,
sum visserligen kvantitativt intc berör många ungdo-
mar men som r'äcker ofo och olust och som framför
allt r-rtgör' en olycl<a för de "missanpassade" sjäIva'

N är "t ttng människa stäIler sig utanför gemenskapen

-* det må sen vara genom att begå brott eller förfalla
till prostitution eller annan asocialitet, måste vi dock

söka de avgörande orsakerna i den individens person-

lighet, och den får sin prägling redan under de allra
första levnadsåren. Att förebygga brott och vanart blir
alltså detsamma som att söka skapa de bästa beting-
clserna för att alla barn skall växa upp tiil psykiskt

friska och lyckliga människor. Därmed flyttas proble-

rnet in i de enskilda hemmen, till samspelet mellan
rnor och barn, mor och far'

Ungdomsvårdskommitten menal i sitt ungdomspsy-

liologisk:t kapitel. att ingenting utom en långsiktig föt'-
truttr.igg :ry cle rptirln samlevnadsmönstren människo;
,rrrellatrr liarr gc [;rL'tt uuh ttl)gdot]l e1 bättre sialt i liVet-
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Noaellen:

Fredag
Aa Linnea Axelsson

Jag stärrgcr dörferr till nritt ostädade hus, 1-r'Iter bliclietr tuoL

il"ii tr.e.l-ulliga 
'rolntappar 

l<rö1t:l 1i'rle' ,cit stegar gatatr

frim 'rot 
lar'rclsväg o,,ii fril,et. För underligt tog 5ar jag

llLticl förbunclit laniisvzigen mecl f riheten. I-lrirclsvägen fiar ald-
r-ig nirgot slrrt. Den går runt jordlilotet. och den löper,sot-u

eti gari11,st.-ur Lu't 
'rrrrt 

.clr ^ter 
r ttrrt. Tcllus. Oc[ i'o'r

,,rc,j'Lc,, eir lrrst :rtt 11Lr.lr lLndsr,iigetr Irlun till dess j;rg u1'stat

rr14t rrllgarnsllintlsr'ägarllr 1retl rliruL fiitter' . . . till det räcl<cr

iriå ctt'6elt |iv, ilte lritt li' r'rtrnilst,tre. }iör tttt är jag ör'er

tlc fyrtio. Mett trog hade jag lnttttrit 
-err 

god del orn jag bör-
jlit iör så c1är crr-tjttgo rit- scn^....Nfen ttär tnan är tjugu
l',r, l,ar 11ur arut:rt ati tä1li:r pit. .Ä.trninstoue ot1 man är bliyetr
:iortA titt livinnt. I)ä s-r'tres ett lit'ct sit stort, sir skönt oclr

ljrrvligt, sa iroppfrrllt Oclh orimligt gott, och äkterrskapet stär
t,,.Laircle .,,1r "it 

l.,ricns lralarlis trägottstatls framotn en. Oclr

iilitensk.altet -- rlct l0r.lrr sli tn-r.cliet --- oclr gct' sit litet, '.tV

tlet vi clröttttttlr ()ltl . . .

}{avet glittrar grågrönt Oclr ilreiliilr latrcisvägell och cti..bulit
av fjordå står eir elrsal)r 1lrt1a, tlär böntlertr:r saurlar sjögräs
rrncler cle år dct är gott on'r sädant. I)ct är en rödrrål:rtl
stockvirkesbl'ggnacl och tlcn gör :111tid ctt srr cgenclomligt
intrl,ck på r"ig. I)ct Iinns inga triirl otukring_ tlctr. Ilndast
trrvör mecl str:ir'1. gräs nrell:ur viilia bitllr :tv bllitntrsselslilrl
ligger och pärlen-ror:glänscr i so1en. Str:urtlen är ctt kärt till-
trltt ior ,r-r''rsnttL oCh liir tlan går förbi, skri;ir cle argsint
mot crr. Iblancl tar <1c sig en lov l<ritrg laclatr och slirr sig
serl:ur till ro pår takirsen, där de ha en vidsträckt utsikt över
lan<lsv:igen. De ha måuga tillfällen pcr dag att sk:ålla ut
ct entuella lzrndsvägf lirdarc meu clet verltar soll1 olrl de iradc
ett s:irskilt gott öga till fotg:rngaren. Kanske tycker- de att
clet inte tjänar lilgot till att sö1<a ör'crrösta motorfordotrs

Det lilla som samhället kan göra har man också före-
slagit: rådgivning och behandling av barnen och för-
äldrarna när det skär sig mellan dem. Sådana centra-
ler för psykisk barna- och ungdomsvård börjar så sak-
teligen växa fram i våra städer och landsting, men

bristen på utbiidad personal lägger oöverstigliga hin-
der i vägen för den snabba utbyggnad som myndighe-
terna gärna viil ha. Så behöver vi genom kurser och

all slags upplysning sprida den psykologiska vetenska-
pens rön framför allt tilt de ännu unga föräldrarna och

d,e som står i begrepp att bli föräldrar. Det är en folk-
bildningsuppgift av stora mått, som ligger framför oss.

Man kan visserligen inte läsa sig till hur man blir en

god far eller mor, men de som är ödmjuka nog at vilja
Iära något, kan ändå undgå ett och annat av de miss-
tag, som mången gång begås av okunnighet och i bästa

välmening.
Det är inte minst mödrar tili haivvuxna barn, som

måste lära sig mera om den ungdomiiga frigörelse-
processens natur och söka förstå innebörden både av

de ungas och av sina egna reaktioner, när barnen synes

"gå ifrån" dem. Helt utan slitningar och smärta kan

väl ingen mogna till en vuxen människa. Men om för-
äldrarna är insiktsfulla och harmoniska nog för att
hjälpa och inte stjälpa ungdomen i denna svåra över-
gångstid, kan de vanligen räkna på en stor vinst för
framtiden: en ny sorts känsloband meIIan dem själva
och barnen, d.en mindre heta men ändå så ljuva vän-
skapen mellan sjäivständiga och vuxna tnänniskor som

all frigöreise till tlots är' s1nrr1:r1bgnd1n av band, sotl
Lrtte liktrar rIä8,I'a attdt i-,



lruller uncler deu sualrba iirr<lcrr l'iir:iri larianI T stället sper
rle sitt hesa skränande oclr öscr, nrerl allt clet förakt etr m:is
är n-räktig, sitt hat oclr sin veclervilja ntot människ:ru, iir-cr'
rlen arme fotgiingalerl sc)nr tr:n'ur laurlsvägcn frant.

Meu clen ganrl:l larlrtr stirr tl:ir sj ä1v so1rl ell gatnur:ll
r,andrare, som tröttnat och lagt upp pir siclarr av landsvägetr.
Och den struntar i nråsarnas sl<rän och skrirl, Den står där,
som onr clen filosoIeratlc ör'cr alltings intighet, över livets
underiiga tillvaro oclr clolrla mcning. Vad gör clet att mä-
surna skränar på rless tak I __ Ladan ler ett brett svalt
leende åt clerl mecl sinlr svart:r breda logclörrar. Och när i
sornmarskl'mningen liiirlelien tar rrt i försliott, vad ännu intc
prästcrskapet r'ä1signat, öppuar cletr 11örrctr pår glänt och sltt-
ter cle älskandc n-riinnislioblrnlelr i sin irödoftancle famn.

-Ta, clen cliir gamla lzrcllin gel nrig nirgot av ro och fritl i
sinnct. f)en har lil<sonr fått en 1årrg bit:rv livcts landsväg a1t
vakta. Oclr clen iir crr go<1 v:ililare, err förstirenrle och över-
sccnrlc r':ili1;rrc, sorrr rrerl sloislit lttgtr ser livet rrrlla förhi
sia'. . .

F,n gamrrral gunrnra lionrnrcr cnrot nrig. Hon liar cn liorg i
rlen erra h:urclen och en n1"ss nacl<ad lrrpp i clen anrlra. Hon tittar
lite sli1'ggt pir n-rig och nigcl cn aning firrläget när jag
nicltar en hälsuing till henue. llon li:ur jrr inte veta att jag
:ir en skolliancle htismor, en tretinrnrarslioikatrde husmor, som
{örsöl<er rrppleva nårgot om naturen och nrännisliorna, så-
rlana de tir, inLe nrccl mlrliens clier barnens ögon, utan med
sitra egtra ögon, såclatra lron :lgde dem förr, innan nralrnen
liorrr in i hennes iir' _- och barnen. Och hon, gumman, vet
irrte heller hur bra jag l1'clia1s ! Och att jag känner mig som
el1 ulrg och glad miinnisl<a, nrcn mccl en äiclres oersättliga
crfarenlreter i blodct. Nlcn jag önsl<ar ett jag tagit något
gammalt luggslitet på nrig. SåLlant har jag gott om där-
lremrra - omsl'rlcla kläder mecl anor från ett par genera-
tior.rer. Men i st:iilet har jag tagit på mig mirr bästa liapp:r
och nrr gör jag intrl'cl< av någon slags n-redel- eiler överklass
och l<anske inte liorlmel a1t få kontakt merl de människor
j:rg helst sllrlle vilja få kotrtakt mecl i d:rg. fiun-rrnan käntrer
sig slil.gg. Det scr jag på hennc. Hon scr pir rnig lite rrn<i-
rancle och l<anslie funderar hon pir om vi nrötts nirgon gårrg
liiligale, cftersom jag hälsar. Nej, lilla gumrra, svarar jag
henne i n-rina tanl<ar, clett:r är' nog första girngen vi mötts på
livets allfartsväg. X{cn rlct :rr intc så alldeles säi<crt, att det
iir rlcrr sista. l)et vet nlur irrgenling o1n. . . jrrst nu vill jag
le nrot tnina rnerhniitrnislior. -Tag vi11 a1t dc slizr l<änna att
jag är'dcras rnerh'antlrar-c oclr fir ge nirgot av rlet rika oclt
ellt,llr sorrr rlrrrs inorrr nris. -l trst i rlag lrar jag lirl ett Jtärrrr;t
sir. Onr ett par tirnnrar l<orrrncr jag lianske att liiinna:u.llror-
lrrrrcla.. \,Ien jtrst nu. -lrrst rttt t'111 jag att nritt lcenrle slia
S-1ädja dig lilla b-rlnn.ra och rlrr tillirter väl att jag forsliar
lite i dirr sj:ils <ljup geuol-n rlina ganrla. niirsynta och rirrnanclc
lilir ögon. I)e ögoncn lral sett ru1'cket, lianske gråtit n-r1'cl<ct
i ensamnrA slrrtrclcr ocl r i rlc iigone'tr scr iag alt rlrr lilla alltets-
1röt1a gulr'llnir lr:rl crr gorl sj:rl, ell sanrr kr.inn:rs rr1,.pof frarrrit-,
rno<lerliga sjril, och jag scr pir rlirre.ganrla 1r'title fötlcr:Ltt
<hr .qått miurga tunga steg.

Gtrrnnrau lil<sorn värcr inIiir trina irgon. ]Ion blir livirr-
nan, sådan grrcl skapade henne, mänsklighetens moder, <lerr
grå, tröttattr'lg 1'"rd'1-etrs sttVcrärte lrjälte, sotn ttte<i itloglret
och lirlamocl, mctl mjul<;r, sniel<a"nde häncler troiiar bort det
svåra. det hårcla och clet bittra i livet. Hon blir forna liciers
heroiskt 1<:inrpantle livirrrur, sorrr i tysthet oclr sjä1vförglörrr-
mande slet r"rt sig för barn oclr hem. Och det stiger upp cr-r

skamkänsla inorn mig. ifur bortl<lemacle är inte vi, rrutidens
kvimor och husmödrar. Och hrrr har inte gångna gencra-
tioners I<vinnor haft det . . .

När gnmman gått förbi, påsli1'ndar hon sina steg. Rara
för att hinna undan en bit, sii hon kan vända sig om och
titta efter mig. Säkert satte hon ner sin korg, lade tuppen
över clen, rättade på huvuddnlien medan hon tog igen sig
och tittade begrundande efter mig. Jag känner det på mig !

Plötsligt får jag en intensiv lust att traska omkring i geo-
grafien. Och så styr jag mina steg mot en liten dunge som
lockar mellan grå och vita stammar. Det susar ell aning i
trädens kronor. Nägot rör sig vid sidan om mig och en lång
trött suck höres, så tung och trött soln orr själva moder
jorcl suckat över allt mänskligt elände hon är tvungen att
härbärgera. En man reser sig upp från marken. Nu står
han och drar på sig ett par svarta snörskor, tar upp en bit
av en karl och något av vad som en gårng varit en fick-
spegel . . . Så fzir iran s1'n på undertecknad. Ingen förvåning.
Ingen tillslvnrnrelse till överraskning eller' ö1'etntmpline.

Llngcrsk t'lick,t i dcn bcrörndt b,zrnjärnz,ägt,ns rtniiornt
(iodclag, sägcr j:Lg.
(ioddag.
Sva.ret är liort oclr avvisarrdc. J:rg lrar 1<larr iiir. :rrig ettjag gör 1raul1elr förbryllad. lin iivinna tilltalur inte cn'marr

sont hon möter i en skog. Mcn jag är ingcn ll'irura jrrst nu.
Jag är err mänrriska, bara cn männislia. Och just nrr åtår jag
öga mot ög:r nrerl en anlralr 

'redrrärrislia. I{ar det nire'rr
betydelse att iran iir man och j:lg är ll'ir,ra, jrrst nrr? Sr.r,
inte två människor av olika liön, åtrnirrstone crr ellcr. :ulr:ur
gång kunna uppleva att hara vata nrännisli.r irrtör var;Lnclr.l.
rriinnisl<or, sorn vanclra s:lmma tr'ärbrarrllL 1,:Lclic nrot lir-clr
1röjrler eller tlalar ? Hur 

'r1'cl<et 
sirrllc 

'i irtc 1r. ar1 3,r'
\';rrann, lära l,arzurn, om vi allt enrcllanirt llrnrlc glijrrrnur all
vi ;ir l<ör-rsvarelser. (\4alrncrr oclr lit-irrrrarr lur *ir svi.t :rll iiir-
slå vararlr. . .)

Nlannen stryl.er clet lritt griura<lc hirret lillbaku rit.lL .\a1ti,r.
lralten tillr'ätta. IIan ignorer:rr nrirr niirr-aro oclr jag:-es|g1..
tcr:rr lr:u-rs lrirlluing. -fag ser pir honour att han \-et llr('t .ll
livet än jag. Att iran gjort crf:irenhcter som ligger utoru rnill
liiclihirll sor-n kvinn:r. I{err irrst där'för sllrlle iag r-elat sirr-ålil
tnetl honom onr livet, r,ut h;urs liv oclr onr lit-ct i allnrärrlrct
I{en jag förstår att jag skulle verlia un<ler'lig. lianslie slnllc
iran tro att jag inte vur fullt kloli. För när err il'irura scL
cn kari i en sl<og, springer lion. Tiller går skyndsamt r.iclarc.
Och skulle clet av någon händclse utspinna sig ctt samtal av
en eller annatl anledning, så får clet inte bli orn livet. Ncj,
det mirste vara 0111 väder cller vind. Annars är clet klippt . . .

Ilart går vidare utan att så mycket soll ge mej cn blicli.
Är har.r på väg till el1er från Kloclirilie, undrar jag stilla
när jag följer hans lätta, lite snubbiancle gång liings lancls-
vägsdiket. Kansl<e han är en av dem som lullar upp lands-
\'ägsnystanet ! - så kommer jag plötsligt att tänlia på mitt
Klocl<rike där hemma. Fristen är slut. lJngar, spis och skaf-
feri vänta och slavinnan skyndar åter tiil tjänstgöring.

KOREAHJÄLPEN
Penningsinsamlingen lör Koreahjälpen har t. o. nt.

lebrwari 19 52 inbragt kr 17 .800. En mindrc del a,L
denna surtrna, har använts till inleöp av penicillin ocb
torrmjölh som avsänts redan u.ndcr L951.

För att tpard pengar har zti beslu.tat att ej trycka
d.en detaljerade redovisningen utan stencillera den.
Denna redovisning sändes till varje insamlare eJIer
enskild, bi.dragsgivare sont uppgett na.m.n ocb adress.
Den som tilläventyrs ej lått redoaisningen t'öre april
månads utgång bör skriva till SKI..



Från våra

Ly ckade barnkonl erenser

Sonr ctt lecl i förbcreclelsema till Svcrigcs cie ltagancic i .lerr
irrternatioilella barnkonfcrenscn i Vicn undcr påskhctgen hrrr
flera avdclningar genomfört lokal,t kortfcrenscr kring b:rr-
nens protrlcnr och ancl re förbcrc'clcr sätl,rrra fiir tlcn ttärntrtstc
ticlcn.

I Göteborg
höll SKV-evdelningert cn tttyckct lyckticl barnkonfcrcus ticrt
lZ fcbruari. Inlcc]arc var rcktor Erik Hclld,tl, f tän liagarcci
i Lindomc och inspcktrisen för daghcmsvcrksamhcten i Göte-
bors, frölr cn Flarrict Lindahl. Rcktor I-Iclldahl, som t,rla..le
<tn't Uttgdomsbrottsltgbetcn ocb dcss bckanlpandc, gav cn ör'cr-
sikt övcr cle olika fortner för ungdonrsr'årt{ sonr tillämpas i

vårt land och rcdogiorcl.'för clet arbete sonr bec{rivcs på }i;r-
gared och cic omsorgcr sont rign;rr cie cllir on-rhänclertagrr,r
pojkarna. Han ttnclcrströk clcn storrl bctyrle lsc sonr clcn k.rrll-
ratlisa kontakten mellan pojkarna och .lcr,rs l:irrrre ll:tr.

Frölien Lindahl, clen andra inledarcn, ge\r cn cicl synpunkte r
på bctänkandet om claghem och förskolor. Hon bclystc bristcn
på daghcmsplatser och visade med siffror hur långe viiutc-
i.ö..trJ till daghemmcn är. Planeradc daghen-r väntar på byss-
nadstillståird och cn clcl daghcm vicl industricr har indraqits.
De:tta scnare blir orsak tiil att kvinnor tvingas lämnt sitt
förvärvsarbetc och stanna hemtla.

Folkskollärare Arnc Stubclius sjorcle ctt uppskattat spccial-
inliigg om barncns syssclsiittning i hcmmct. Slutligcn antogs
cnhäliigt ett uttalanclc i vilkct clct bl. a. hcter:

Då li inscr bctydelscn av att barnen t'år god omt'årdnad
även när dcras mödrar htrr t'i)rr.,ärsaarbctc, itnslear r"i störrc
anslag till ocb byggnadstillsrånd t'ar t'lcr daghem.

Då vi dnscr, ait ttngdomsbrottslighcten i rnånga t'alL sant-
manhänger rned trångboddhctcn - ct'tcrsont' lämpliga un-
gängest'ormcr i hcmrnln blir omöjliga och förct'intlig.a satn-
[irgllokolt, är otillräckliga - önskar ai, att vedcrbörandc
rnyhdigheter lämnar tillstånd far snabb byggnal da rltplig'1
oCh g;da bostädcr till öaerkomliga hyrcskostnadcr.

Vi r;ill ochså instämma mcd svt'tcmålcn för dcn intcrna-
tionella barnkonf u'cns, sot/t shall h,?l[,ts i \l"ictt dcn 12-16
tpril i år.

I Västerås
höiis påföljande söndlg, clr.tr 24 fcbruari, cn iiknanclc korr-
f crens' rrrcd' dcltagandc' ev ombud f rirn lokaler-.l..'lrringartr.r i
clistriktet, särskilt inbjuclna personcr och anclra intrcsseraclc.
Dr Andrca Andrccn talade or,r Iägct för b,rrnen i krigshotcts
och krigsrustningarnas värlcl och uppehöll sig särskilt licl dc
ohygslisa fr;rhållendcrl sonl prä*ler bartrctrs liv i dc I<olonial:r
liiridcrnlL och i clc ländcr sonr iir Lrtsrlttit fi;r kriects bnrtalitct'
FTon tcdogiorclc r i..lrrc fi;r' clctt int.'rn,rtiorrcl lrr l'tlrnkonfcr.'tt-

sens syftcn: ;rtr skrrp.r err viirlclsopirrion till slir'.i,.i fiir b,rrrr.'rrs

liv och h:ilsa.
Ovcrlärarc IIclgc Lu'ndlevist taladc onr skolsr'årigheter

bland barncn och Inspektriscr-r .1ris Karlssori rcdogjord.' fiir
bctänkanclct om claghcm ocl.r förskolor. San-rtliga inlcclnirts:rr
mottogs ntccl sttrkt bifall ev clrr iutrcsseradc åhörarna, solll
isin tr.rr ställcle ett ntängcl fråeor till inletl errrrr. r'ilkrr Ircrctl-
villigt bcs','lrlclc clon.

I Lenhovda
heclc tyvärr crrdast ctt 30-ta1 pcrsoncr infurlnit sig till korr-
fcrcnsen, tncn clcuna blev clock synncrligcn lvcl<acl ir-rtc nlirrst
tack r,are att avdclningcn försiikrat sig oltt clt gläns:rncle in-
leclarc, folkskollärarc Jobn Jobanssort, Irrösckc, t'ars föredr.r*
om barncir och rniljöns bctydclst fair dcras utt'cckling, r.rt-

nrynnac{c i cn allr';rrlig tttauirrg till föriiiclrxrll;1 :1tt fostr,r
barncn til1 mcdvctaudc our alla människors lik:r r.':ircle oa\rsL'tt
hudfärg och rcligiösa cller politiska uppfattningar. Ilnhälligt
airsiöt sig mötct till appcllcn frårr clen intcrtrationcllrr konr-
r-r.rittc(n till försr,ar för barneu.

Internationella l(vinno Cage n

har firats at' r,åra avdelningar landct rr-rnt' Stl kan t.ränlnas

;rtt Stockholmsavdclningcn dcn 1,l. mars gcnornförde ctt nyc-
lrct lyckat fcstmöte i Mcdborgarhusct. Talarc var dr. Andre,t
Andrccn. som i ett glänsandc anföranc{e hylladc KDV och
cless 135 milioncr medlcmmar, förkärnpar för frcc-l och fram-
åtskridande, skyddsvaktcr för barnens och kvinnoruas liv och
intresscn. Er-r liten clansandc barngrupp vann hcl:l publikcns
hjärtan och dc fyra kortfilmcr ev amcrikanskt' orgclskt. sor'-
ietiskt och svenikt r-närkc sonr visacl.'s lllott()gs nlc(l strrrlit
bifall nr" dc 500 mötcsdeltaqlrnr.

En utländsk gäst

- lcl<tor Mimrni Saerdrup-Lu.ndcn, ordförandc för den nor-
ska KDV-sektionen - taladc vid dct möte som Göteborgs-
avdelninsen anorclnadc i samband rncd Internationella kvirl-
nodagen.' I sitt föredrag skilc]rad.: hon clct-t politisk;r och
cliononiska situatiotretr i Norgc jtrst ntt och underströk clc'rl

r'äxandc fattigdom blancl dc brccl,r massorna som krigsrust-
r,ingarna ocl-r de därav bctingade r,ålclsamma skattcbördorn.r
för mccl sig. Skattcrna är fantastiska, saclc hotr, och rctlarl
nLr iir vi rrppc i cn gcnomsnitts,rvgift prå 1.000 kr per år: fi;r
varir- trorrman cnbart till rLrstning.lrllrl. Man her itltc clls
nriifliehct ilrt köp,r trt vacl tttln fir pi rrrtlsotrc.rirrgskortcr',

Ett rnöte
ollt likeliinsfråg;irr ccnomfiir.lcs jcrt l-l tttrtrs i rrrtsltrtrlin'i
til I Trrternationellrr k vinnodaccn rrv SKV -er'.1c'lrringen i /:i,åi/i-
tuna. Talarc v.tr rccl. Valborg Svenssol/i solt-l redogiord.' fiir
clet läge i vill<ct frågan onr likalönsprincipcn kon,nrit gerlonl
clcn ar,- Intcrnationclla Arbctskonfcrerrscll antaglla konventio-
ncu. F{on manade till forts:rtte striivanclcn frårr sår'iil kvin-
nornas som rränncrrs sicla fijr ttt f,"r principcrr orn likl liin fiir
like rrrbctc srtt ut ilivct.
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