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A P P E L L fo, sommankallande aa

MöD RAR,NAS VARtDSKO N GRE55
\/
V i ar nriidrar sont vänder oss tilt alla antlra miidrar i namn av modershärleken som förenar oss alla.

Vi so'r upplevt glädjen att ha barn, vi känner också alla samma ångest vid tanken att förlora dem.

Viir uppgitt er oit rt 5'OAar dem ntot clet onda sonr hotar: mot hunger och köld, nöd och sjukdom'

rnot krigct som för med sig alla dessa lidandetl.
Alttför 1råinga r1ödrar har nted sorg och snrärta upplevt kriget som skiivlat sä nrånga heIn, lämnat så

många barn ftirätdralösa, släckt sä rtrånga tnättnisl<oliv.
Nu är freden i fara.
Krigets krafter sätter folkens säkerhet pa spel gonorlr kapprustning, gellont att på nytt skapa ett
späirt täge i Asien, gelom upprättantle av nrilitärar baser och pakter, genoul återupprustning av Väst-

tyskland elligt kraven i London- och Parisavtalen suntt gelrollr atlanl.palitsrädets beslut att anvättda

utoprnopnet i händelsc av hrig, viiket innebär att d:tta fruhtaltsvärda vallen skulle sättas i händerna

på de ansvariga för ntassakrerna i Lidicc, Maidan:k, ,\uschyitz...
iliroshina, Nagasaki, Bikini, dessa nantn franrnranar för varje rttor bilcle,tl av atottrbonlbens blinda
grynrhet.
Yi kan inter tillåta att
hela världen sktrll r.'i

möjlighet att använda

ett sådant vapen åter användes. Tillsammarts tned fredens nräktiga krafter över
rvcka flct it'rån tlcnr sorn hotar r'åra barn ltred det. Ingen i r'ärldelt lår ges

det.

KVINNOR I HEI,A VÄRI-DEN!

IIur stor 1aran än är accepterar vi inte tanken att kriget sl<ulle vara oundvikligt. Vi har hos oss

siälva de krafter sonr behövs fiir att avväIrda det.
Var och e1 av oss biir veta att hon inte lian vara passivt vittne till hur kriget fiirbereds. Detr sonr

inte gör någonting fiir freden, fyller inte sin plikt.
Vi är hrlntlratals nriljoner kvinnor och ntiidrårr sont vill fred. Vi är livets krafter, lyclians, framstegets.
I)e sopr förbereder kriget frågar lnte efter rniiclrarlras mening. Men vi vill att vår riist skall bli hiird.
Vi vill inte veta av kriget!
yi vill r'äpskap tlellan alla folk och nedrustning. Vi vill att de tillgångar som slukas av krigsför-
beredelsenra skall användas för fredliga värv.
Det är viir diupa önskan att atomencrgin, den största upptäckten under detta århundrade, skall
underlätta pränniskornas hårdar arbcte och uteslutande bli en källa till fralnsteg.

KVINNOR, MöDRAR I HELA VÄRLDEN!

f namn av livet, som vi ger, r'ädjar vi till er att förena edra krafter med oss för att rädda våra bam.
Vi kallar er att 4elta i Mtidrarnas Världskongress sorlr skall äga rum i juli 1955 och där alla mödrar
skall mötas.

MöDRAR som inte kan glönrma krigets fasor,
MöDRAR som upplevt ångesten under bolnbanfalletr,
MöDRAR till stupade, avrättade, tillfängatagna'
MöDRAII till unga män som hotas nretl fiirlängning av militärtjänsten och truppsändningar till

främmande länder,
MöDRAR vilkas barn åir hungriga, utan hern och sholtlr,
MöDIiAR ni som böjer er i kärlek och oro över en vagga'
MöDRAR som med glädje och ömhet väntar ett barn,
MöDRAIi sont vill bevara edrar hems lvcl<ar,

I|IöDRAR av alla nationer, alla levnadsvillkor, allar raser och trosuppfattningar, alla åldrar.

Tillsammans skall vi verl<a ftir att försvara livet mot döden, vänskapen mot hatet, freden mot kriget'
ty ingenting kan hindnr oss i vär kanrp l'ör våra barns lycka och framtid.

(Enhälligt antagen av cleitagarna i KDV:s rådsnröte i (lenöve den 9-13 februari 1955).



ANDREA ANDREEN:

I.

Bombay 3o.ro.

IJ agens upplevelse för mig var
cn mödra- och barnFest för fattiga
.irbetarfamiljcr. Det finns i Bom-
bey en "välfärdskommitti iör ar-
betare". Nurnera undcrhålis den

genom bidrag från enskilda, staden

lnser sig inte ha råd seclln lokal-
forbud införts! Denna kornmitti
har r 6 mindre och 3 störrc cctltrt.
l)ctt:r vrr clcn årliga testen för alla
celltra och dcn höils vid centrurn
I som har en stor sandplan bred-
vid en låg byggnecl. Kommittdr-r

har lekskolor där bernen f ;ir
rnjö1k, m:ln har sytnaskitrer fc;r

kvinnon-rir, man har bibliotek, ev.

någon mer form av hjiilpverksatrt-
irct.

Festen v;1r i full gång. Bland
.1nnat före korr-r Lrthållighetst;ivl;rn i

någon sorts dans, kvinnorna vår
he mskt ene rgiska i solgasset, till
slut fick nr:rn 1åta sex fä pris i
stallet för tre -- nr.1n kunde intc
vänta längre. Niista clans rled
brödkaviar vrr så tröttsam xtt
tiivlingen blev fortare avgjord, och

cn tredje dans clär rlan hoppade

som kråkor kunde hclt enkelt inte
räcka iänge. Sen var det olika täv-
lingar för barn - ctt sådant in-
tresse! En 7-ärs fiicka utmärkte sig

så tätt ihop. Rr.tnt or-rtkrirtg s;ttt

fiiräldr:rrna, alla på nrrrkctr fi;r-
stås. Vi hördc ett f e stcn sktrlle
sluta med r.ttciclning tv Iooo p.rkct
nrecl godsaker cl. v. s. xtt clct v.tr
ungefär trlsen barn där.

Bombay r r.I I.
I dag på morgoncn har jag be-

sökt en lekskola för harijan-barn.
Harijans Guds brrn är

Gandhis narlln på de kastiös:r, clc

forna oberörb:rra; det namnct hxr
slagit igenom. E,nligt lagcn finns
det inga krrstlöstr nlrlttct';t tncn gant-

le scder Lltrot;'rs inte lett. Det
iir All-indiska kvinnokonfercnsen
sorn har denna lekskola men den

skötes :rv någr;r k'n'innor soltr hör
till "oss" d. v. s. är rnedlemmrlr av

clen nationella fcderationen av in-
diska kvinnor som nu är anslttten

till KDV. Där ver Ioo söta barn,

clLrktiga i dans och sång och skick-
lig.i i handaslöjd - de gav rnig cn

fin kobra av lera, (den korn lyck-
ligen hel hem till Sverige). När de

komrner ;rå nrorgonen får de ett
bad och seirare får de rnjölk och

en banan eller en bulle. Dess:r barn

är inte så undernärda som en del

kastbarn, för deras föräldrar arbe-

t:rr i regel bägge som sopare och dc

l-rar inga fördomar mot att äta mat
som duger när de träffar på den

tunder arbetet.
Staden består lokal tili denna

lckskola, ett skjul. Där arbetar

två mycket sympatiska lärarinnor
och ett par anställda till. Man får
inte ha andra barn än harijans, för
då förlorar man stadens hjälp som

INDISK DAGBOK

F-yra mirnadcl har: tlr Antlleen

tillbringal i Inrlicn undcr den

gangna vintcrn. Mcd stiid av si-

na clagboksanteckningar tar hon

cr:si, i dctta och några kommandc

llnlnrrler med på den intre:;-

s;anta l'esan och get: ttss glimtar

f ran livet i b;'ar och stätlcr.

särskilt i en uppmärksamhetstäv-
ling, det ver en intelligent och

encrgisk liten person. Högst bedå-

r;rnde var lekskolebarncn utklädda
till Sita och Ram"' och alla möjli-
ga n-rytologiska clier vildx person-

iighctcr. De v:rr helt enkelt fan-
t.istiskt srit.r och graciösa, så graci-
1i, eck .r1ltfijr tllllrr ofta! Man såg

tvdligt hur lvckliga de var över
sina prydnlder och över sina vac-
kcrt nrålacle ansiktcn. Sex små

f lickor hade balettklänningar av

grönt och vitt papper, kransar av

p;rppersblonlmor kring handlecler-

ne och blonrmor i håret, de dans,i-

clc mecl trtsökta handrörelser enligt
kolrstens regler, efteråt satt de tätt
ihop ytterst försiktigt för att akt'r
sin.r f in:r c'lriiktcr.

Sedan kom prisutdelningen och

då ville rnan gråta - de fiesta av

barnen hade då fått på sig sina

v.rnliga små paltor och kontrasten
\rrr hjärtskärande. Under prisut-
clelningen och under ett kort tal
\rirr hela sandplanen framiör de

uppträdande s plattform packad
rrred små svarta huvuden - 

j^g
har aldrig förr sett så många barn

';' Prins Ilrrnr och lrrinsessan Sita är tr'å av

tlcn hinciuiska n"rytologiens mest populära
gestalter, det fullkomliga människoparet.



$e olika åldr a,rnes prohlern
Var skall förlossningen ske?

De flesta förlossningar i stöme stä-
der och tätbebyggda orter sker nume-
ra på särskilda anstalter, fristående
barnbördshus eller förlossningsavdel-
ning på lasarett. Enligt en tidnings-
intervju med sjukhusdirektören i Gö-
teborg i september månad 1949 föds

bara en bråkdel av en procent i hem-
men. 98 Vo av alla göteborgare föds på

kvinnoklinikernra. Äterstoden å priva-
ta förlossningshem. Denna utveckling
är, sdger sjukhusdirektören, naturlig.
"Det är för trangt i den moderna bo-
stadslägenheten" - och säger han för-
ut: "Nu har ju kviru:orna full frihet
att vdlja - det finns inga lagliga på-
bud eller föreskrifter som säger att
kvinnorna måste föda sina barn
på barnbördshus. När de då väljer de

allmänna klinikerna i så hög grad,

måste detta tas som ett tecken på att
de firrner anordningen med dem vara
den bästa och billiga5f,g" - - - för-

ges bara åt dem. Men denna isole-
ring är ej så farlig, rör i skolan
blandas alla och det går bra nu-
mera. I Bombays bottenskolor går

2 jo.ooo barn, 85-9o o/o av hela

antalet, fordarande finns där en

2o.ooo barn vars föräldrar man
försöker övertyga att släppa sina

barn till skolan. Skolwånget gäl-
ler endast 4 är men skolan dr 7-
årig. Man anses som "alfabet" om
man kan läsa en enkel text och

skriva ett enkelt meddelande på

sitt eget språk. I Bombays skolor
finns ro olika språk d. Y. s. ro
slags skolor att vdlia emellan.
Dessutom ges i dem alla undervis-
ning i hindi. Än så Iänge har sta-

den inga lekskolor, olika organisa-

tioner eller enskilda har sådana

skolor för högst ro.ooo barn. Ofta
är det svårt afi fä barn till skola

eller lei<skola eftersora de behövs

för att se till en r-2-årig bror el-

ler syster.
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resten, tillägger han - "skulle vårt
samhäile utbilda och håIla barnmors-
kor med tanke på en mera allmiin
barnafödsel i hemmen bleve detta en
väldig apparat"

Detta uttalande är mycket belysande
för tankegången hos dem som makten
hava och som utformat vårt lands
mödra- och förlossningsvård. Att de

moderna bostadslägenheiterna är för
trånga för barnafödande kan icke fin-
nas mer än en mening om. Men frå-
gan är om vi icke köpt vår förbättrade
bostadsstandard med en minskning av
utrymmet som på det hela taget för-
svårar barnuppfostran och driver bar-
nen ut ur hemmen.

Indraening av barnmorsketjänsten
ej motiverad

Vår gamla barnmorskeinstituition,
som byggts upp under 200 år och med
otrolig möda - mycket arbete har det
också kostat att tillförsdkra yrkets ut-
övare en människovärdig tillvaro
bröts med berått mod sönder av stats-
makterna. Den tillfälliga nedgången av
födelsesiffrorna hade icke behövt mo-
tivera den starka indragningen av dels
tjänster, dels utbildningsmöjligheter.
Nu känner man behovet av en vä1 ut-
bildad barnmorskekår, men det är
svårt att få fram en kår när man inte
vill tillgodose deras berättigade eko-
nomiska krav.

Vid planläggandet av förlossnings-
vården i början av 30-talet sattes det
starkt ifråga om icke förlossningsvår-
den skulie vinna på att de större för-
lossningsanstalterna, om vilkas niid-

vändighet alla var ense, komplettera-
des med ett nät av mindre förloss-
ningshem t. ex. i samband med barn-
morskans bostadsort. Denna linje följ-
des av 7929 års "Moderskapsunder-
stödssakkunniga" (Kerstin Hesselgren
ordf.) och fick anslutning av i stort
sett alla kvinnoorganisationer. De sak-
kunniga ville bibehålla och utveckla
barnmorskeinstitutionen samt anvåinda

barnmorskor i mödra- och barnavår-
den. Från denna linje tog medicinal-
styrelsen starkt avstånd och på många
håll gick diskussionens vågor höga (Se

Elin Wägner: Dialogen fortsätter).

Det är därför icke rätt då Göteborgs
sjukhusdirektör säger att kvinnorna
har sjäiva valt denna linie. Av två
ting, det alltför trånga hemmet och
den stora förlossningsanstalten, har de

valt det end,a möjliga eller anstalten.
Vad finns då att anföra mot de stora

anstalterna? För det första överbe-
läggningen, som tvingar till ett alltför
tidigt utskrivande av patienterna, in-
nan de ännu fått krafter till barnets
och hemmets skötsel. Hur många har
råd till barnsköterska eller kan få
hemhjälp? Dessutom har vi oron för om
man kan få plats på den ena eller den
andra anstalten. Komrner man för ti-
digt blir man hemsänd, kommer man
för sent riskerar man förlossning i bi-
len. Även med viss utbildning av taxi-
chaufförerna, som en ldkare på allvar
föreslagit, är ju icke detta det som

kvinnorna drömt om som god förloss-
ningsvård.

Fruktan försvårar förlossningen -
trygghet underlättar

Man kan icke neka till att förloss-
ningsvården på stora anstalter med
förlossning så att säga på löpande band
tagit bort något av den trygghetskåinsla
som barnmorskan kunde inge. Patien-
ten var förut ofta vdl bekant med hen-
ne och hon vek icke från patientens

sida.
Faderns närvaro dr även eliminerad

vid de stora anstalterna av helt natur-
liga skäl. Den biologiska samhörighe-
ten - pappa, manuna, barn - som

(Forts. å sid. 19).



Ett ,t,,u,k.ig i Errrrrpa ulgiir en [ilrktnilsr:ir(l lard o(.ksil li;r
viirt laDd, ät'(n om drt skulle lyclas oss att fornttllt stii
ufanlör kngrl. Diirfiir iir atlintDaktsrjdt,rs lleslul i Paris
den 17-lli decenrber att i lrändelsc i ! t.ig i lluopa onre(lel-
biln insiitfr atomr,ilpen o.ksii liir oss ott iidosdigcrl heslut.
Fiirbud rtot atrnDvirpnen lir fiirsta sttgr.t pii v:iHcn till ncd-
rlrstning iivfn i lrirga onr andra vapcn - rnda vilgen till
ttr lratrrli(l i brstiien([' frod och lvcka iir Niinsklishetcn.
t);irliir sli;rll0r r'i rnr.(l v;rr.l Iatilnilild!,r\klillIr rlpil[a

APPEI-L 1'ILL VÄRI,I)IJNS F'OI,K

rtit 14' 4,n,t' ,,tr,t,.tr,:,q,rsnr,,r/,,rlri n1,, t t,,, tt | ,)
1)t t')t:'tktt ln l,)!t:t, tt! i,,,rt!rr,rt \,,t,) t,:til,t ,t:11,t,

.lr,/r, rrtrrr\ tt, i^tti r,,:t:rl, t.,!1r !ilI t1t l,rt,r!.i,,i I
\t 1,,'1iln,'t, il't .t i ,,,,1,,,.,,ir slr/,r"r trs.r?,?r,,r,tr

Den 18 decenber beslöt
Ailant paätsrådet at, ettotn-
aapfletz säall komna till
anuändning om det blir
hrig, Det iir ett fruLtans-
t'iirt beslttt: det innebiir
dtt ett nytt Arig kan bli
allas uir undergång! In-
för detta obyggliga bot
har Världslredsrådet sänt
trt sitz appell med krda
oill att alla existerande
,ttotnadpen förstöres oc/t
tll t,idare tillyerkning ar
.r,idana tzlt en o ilzedel bdrt
/tl.ttJlleJ, l. 1'. set tl
.[örstasidan på listan som
t'i går ttl ocb sanzlar iln-
derskrilter på till stöd
[ör dettcr krat'. Förbud
iltot dlo?)t|ttpnen iir ett
första steg på figen till
,tllrniin nedrustning ocb
f red, sonz är allas t.'tirt

stort rnål .

tt,,1' ,4 \ttt l,l\-: l,j/tt..,,te ,r\ tt,tlLt,,,t, il, ,1ln 1.0;
L, arl,,,,\\ trt,: t.r, r,)uj i.nn,rJ,t ilt.,,t,t,t,t
tt t,ti,t dtt t,t',tlt,r dr oi,)t,,,,);n,) t.tta tt,t,t :,,t.t,,

,t ,,, ,tt.,: ,,",,t,t,1,! t.,rilit\

Fiirena 8r nred oss i ltndrilrcknan(lcl rv dcilna appell !

,1\lrtit Ar,lr,,n rr)f,l ,jr. sr nt 1:\ir, f, rJ Lil L!. jrl. tj, ,.,,, ,lr
\,'t 

' li),,/tL\t'jr,, r{on.ul.rjt. (f/t,,(ilrs !r,lf. I -sio,tilr,t,|:r t1r::.,r ,
|,r,rii; l/d{s ,dilrr. rfgrsror. La.\ LhtrrLfla, frt t(. .Lrr, //, ,..

(]unn/ lhtlr,o,t,slud!'rrkr(ir, Orrr,rr /lr,rril, ..1,!i.r.,
i;rrrrL /i,rrs:rn, orrji I llldg|rdst,.1i.n.. S,uno.! ,l,t ,t t.,, I tt; :.,
1,'rr,tff,Lr. .!r/\ Sr/ rr\t,r,tl. do.rIt. J,,ra ?irk,.dr. sor,.,t,iiir. !,,t,.
I d.( ,,r'J t,!! I i.ril ,'.. Jin,t t 1 nnL rr, f!d,rrr.r., u.rtn,d/ r|ctn.r. j

sr..ilr,r'n, r;'(\ |ti1 Lrfr(titrrri Dc Itarid llr,. firfilr ir In

D"n unga modern, så ljust hennes ieende är där
hon med iigon och hiinder följer den lillas första
tafatta försök med strumpstickorna. Kanske snud-
dar en tanke förbi: en gång skall min lilla dotter
sticka varrna och vackra plagg åt egrra små flickor
och pojkar.. . Men skall hon det?

For LIYHTS sfrull
Från alla hörn av världen når oss

vetenskapsmännens varningar: Om ilrte
mänskligheten besinnar sig har den
ingen morgondag. Det senaste inslaget
i kören av varnande röster kommer
från 2.000 amerikanska vetenskapsmän
och tekniker, som kräver att FN ,skall

tillsätta en särskild kommission för att

studera och fastställa de risker som är
förbundna med atom- och vätebomb-
experimenten. I en skrivelse till sitt
eget lands utrikesdepartement och dess

chefsdelegat i FN säger de, att USA
har inte råd med ytteriigare ett inter-
mezzo av sarnma slag som intrdffade
efter vätebombsprovet i Stilla havet

i niars i fjol då 23 japanska fiskare
skadades av radioaktiv strålning. Fort-
satta försök på den vägen l<ommer att
leda till långvariga, menliga fijljder
f<jr människosläktet genom en allmän
och världsomfattande ökning av radio-
aktiviteten i atmosfären, framhåller de'

Men vad kan då vi vanliga männi-
skor göra för att förhindra e'l katastrof?

Vi kan göra det som många hundra-
tals miljoner lika vanliga och enkla
människor som vi gör runtom i världen
i dag: Kräva att alla atomvapen i alla
länder förstöres och att all tillverkning
åv atomvapen omedelbart stoppas! I
vårt land och i alla andra ldnder sam-
las det just nu namnunderskrifter för
det kravet. Det är en gigantisk an-
strängning som göres för att sätta
stopp för atomvapnen. Låt oss ta vår
del av ansvaret för denna väldiga kam-
panj i livets tjänst. Skriv under kravet
på förbud mot atomvapnen! Tag listan
och gå ut och samla namnunderskrifter!

Låt oss göra vår plikt. För livets skull.

L ii n g s t t. !. Ungdonar i Paris prole-

rl€tar rtzed stora pl,that mo/ den t;iisttysha

återupprustttiugen. "KOM IHÅG" står det
rtted slortt bokstät'er ocb bilder;ta f ranima-

tttr iinna en gång dei setzaste fr.rigets fasor.
B r e rJ u i d: Det litts t'iil inte en kt'itttttt
.rotn ittlc au fullaste /tjiirl,t itts/,iltttter i
denntt. /tolländska kuitud.r krat: "Vrede" *
"Fred", Bilden stdiltntrr från en stor -t'reds-

dentonstralion tttol den uästt1'ska åtcntpp-
rilJtnittgeil oclt atonzt'apn en,



UR EN VERKSAMHETSBERÄTTELSE

", . . ett innerligt tack fö, allt hängiuet

och osjciluiskt a,rbete , , ,"
/\Fl rsmöte. Verksarnhetsberättelsen

föredras. Lite förstrött lyssnar de

församlade. Så kommer revisorer-
nas berättelse. Publiken ser när-
mast ut att ha kopplat aY öronen.
Siffrorna svirrar i luften. Äntligen
kommer ordförandens fräga: om
rnötet är villigt att bevilja den av-
gående styrelsen den "fulla och
tacksamma ansYarsfrihet" reviso-
rerna förordat. . .

Y"tjg svensk som tillhör en or-
ganisation - och vilken svensk
gör inte det? - känner igen situa-
iionen. Verksamhets- och revi-
sionsberättelser brukar läsas upp i
så svindlande fart att ingen vanlig
dödlig hinner orientera sig. I knap-
pa koncentrat återges ett helt års
verksamhet inom den berörda or-
ganisationen. Ibland är det kanske
inte mycket mera än ett skal om
just ingenting - 

men ibland finns
där bikom 

-de 
torra uppgifterna

och siffrorna sjudande liv och
verksam.het, stimulerande initiativ
och hängivet ofönrutet arbete.

*
Just en sådan verksamhetsberät-

telse ligger framför oss. Slutorden
i den lyder:

. . . och styrelsen framför hdr-

rned ett innerligt tack för allt
det hängivna och osjälviska ar-
bete som under det gångna verk-
samhetsåret nedlagts aY med-
lemmarna tiil gagn för SKV:s
mål: Fred och framåtskridan-
de..."
Denna verksamhetsberättelse fö-

redrogs på Västra Sveriges SKV-
distrikts årsmöte den z6-27 fe-
bruari. När man går igenom deq
blir man klar över att det inte är
överord när styrelsen tackar med-
lemmarna för'hängivet och osjäl-
viskt arbete. Att styrelsen själv
varit föredömlig dr uppenbart.

Det som lyser igenom de samman-
trängda uppgifterna om verksam-
heten på olika områden är initia-
tivförmåga och uppslagsrikedom
och verklig arbetsglädje.

"Medlemsantalet -var vid årets
början 96o och vid dess slut r .r j7"
läser jag. En ökning pä tlZ - inte
så överväldigande i och för sig,
men just nu befinner sig.distriktet
uppe i en energisk medlemsvärv-
ning där man tar sikte på en ök-
ning av medlemsantalet med minst
lo procent! Tre nya avdelningar
bildades i fjol, står det vidare, och
distriktet har nu 24 avdelningar.

Vad her de då sysslat tncci, clcs-

s:r 24 SKV-evclelning:rr i Viistr'.r
Sverige? Vilka initiativ hrrr cle t,r-
git?

Allt finns clct intc plrts för hiir..
men låt rnig ge några cxeittpe| ur
verk s :r mh etsber;i tte I ser: .

llödralionr rttit ti:cr rn ot
serieeländet

Under mbriken " Aktioner och
lokala initiativ-" plockar vi ut
följande:

"I seriefrågan har eo rrtd ar'.lelningar
g;enon-rfört opinionsmöten, dels i egen
regi, dels i satr.rverkan mccl andra ot-
ganisationer. I Älvsborgsavdelningcn
genomfördes en petitionsrörelse blancl
mödrar, varvicl man på ett begriinsat
område sarnlade 300 narnnunderskrifter.
Därefter uppvaktades överliilaren i det-
ta skoldistrikt, med resultat rrtt ett
opinionsnriite genomf örcles i skolans
regi. Andra avdelningar följde exenp-
let, valde nrödrakommittöer son-l r.lpl)-
vaktade ör'erlirarna. Irijljdcn har blirit
att en lad opinionsn"rriten har genonr-
förts av folkskolorna. I Vrincrsborg tog
vår avdelning initiativ till ett r.niite nrot
serierna och de dåliga filrrerna. llng-
domsrådet ställclc sig sorn alrangiir oclr
inbjöd san-rtliga icleella och religiös.r
organisationer till samverkan. Ivliitct
genomfördes och en barnfilrskomrnittd
korn till stånd. Vår ar-cielning rir rcprc-
senterad i clcnna".

Vidare berättas clet att er.'del-
ningarna i Göteborg tillstrillt KF:s
förlag ett förslag om xtr urgc crl
god barntidning för barn i olik:r
åldrar, som motvikt rnot ser:ieeliin-
det. I sitt svar rneddelade förlager
xtt en sådan tidning, avsecld för
mindre barn, utges fr. o. m. cictt:r
år. En sak som alll rr-rammor till
småbarn bör läggr på rninrret! Frir-
ga efter den i kioskerna!

Bland andra aktioner som niinr-
nes är en i Majornas avdelning, där
738 namn insarnlats i en petition
[ör kravet on1 en komnlun:rl tvätt-
stuga. På Hisingen har SKV-av-
delningarna gått i bräschen för att
få, till stånd s. k. badbarnsverk-
semhet under sommaren och upp-

,. :,,;.t',:
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"Dr'l iir el slttd son /telt'r Göteborg..." .rjutt.ger Karl Gerhrtrd. Denna bild
ir','itt lt,trntten t'år oss a/t /iittha på t'iistkn-rtetts salta böljor. Också i lolket
.rjiilt't linn.r diir rågot av siil/an o'c/: de lria t'indarna 

- 
ett gåpåarhunör

srsn är en god tillgåug iarberet lar fred och lranåtsAridande.
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nått srnrvelkan i frågan mcd hy-
resslirstf iii'cningalna, egnahemsf ör e-
irinl;arn,r och koop. kvinnogillet.

Aktioncr f ör lckplatser, för
skolrlålticler åt alla skolbarn, för
brrttrc skor genom skolans försorg
tiil minclrr, benrcdladc barn - det
;ir. ctt. litct prov på olika lokala
llIUlln\,'.

I)å studiefronten r;rpporteras kur-
scl i fiircningskunskap, talarkurs i
rnslutning till ABF, deltegande i
.1v ;urclrJ org;1nis;ltioner anordnade
stLrcliccirklar o. s. v.

lrr{ressanta fmgor till debatt

1;et avrielnilt 6;snrötener

En hel sicla i verksarnhetsberät-
tclscn Lrppt;Is av uppgifter över dc
olikrr ;inrnen sont :ivdelningarna
bchancll;rt vid sina möten, som i
regel har formen av inbjudnings-
rnöten. I allmänhet är det SKV-
nredlemrnar som står för inlednin-
garna, men man har också haft
rnånga utomstående som inledare.
Läkare har talat om övergångpål-
derns problem och om abortfrå-
gan, barnpsykiater om problemet
psykiskt defekta barn, barns agres-
sivitet och de farliga leksakärna.
För ett belysa frågan om bar-
nen i trafiken har trafikkon-
staplar engagerats, sjukhusföre-
ståndare har talat om den
nya sjukförsäkringsiagen, biblio-
teksfolk om barnens fiitidsläsning.
.fa till och rned reater har man dii-
kuterat och som inledare haft ingen
rnindrc iin Karin Kavli. Om de
n'ränskliga rättigheterna har en
kyrkoherde hållit föredrag. 

- J^,
nran hq spänt över err mycket
stort och intressant register.

Av berättelsen framgl,r vidare
att distriktet arbetar t'träd per-"-
nenta eller tiilfälliga komrnittder,
cxempelvis en kommittd som or-
g;rnise rar avdelningarnas studie-
verksarnhet, kommittder fc;r film-
rnöten, fester o. s. v.

Arbetet för
Vi l{r'innor

Urrclcr rubriken "Gåaor ocb an-
s/e.q" finno' rnan att fiera avdel-
ningar lärnnat anslag till förenin-
:lcn l,iink;rrnas verksamhet, att ett
ckonc,n'riskt anslag gerrs till Väst-
sverisk:r Frcclskonferensen, att kr.
2.r24:20 insarnlats och överläm-

SVER. IGE
HJATPER

T\
L)e av våra läsare som minns Elin
Wägners "Dialogen fortsätter" vet hur
Sveriges kvinnor en gång kämpade för
små förlossningshem. Ni förstår också
min glädje när jag kom tili Indien och
fann att här blir de små föriossnings-
hemmens land. Det finns inte läkare
och pengar nog för att förlösa 10 mil-
joner kvinnor på förlossningsavdelnin-

Pit bengaliska säger tnan rnödratempel

och så står det ned lörg1'llda boksttuer

öt'er ingånger.

Ett l.ti)t;t ,tt t/,1 er,t t'//t)tt)tct, L,'igg ttttlir,L,e

/)il lt,trii.s,li't!()/ .tunl iir öppt'tt "it tttr.,d.ert /i/1.

gar i städernas sjukhus. Och bostäder
rir så små och primitiva att det är
svårt att ordna en förlossning hygie-
niskt där. Därför börjar små förloss-
ning:hem att växa upp här och där i
indiska byar. Ibland är de statliga och
då ej sällan en del av ett bysjukhus,
ibland har enskilda organisationer be-
kostat dem. Utom barnmorskan finns
det i regel en ldkare på platsen och
man ger inte bara förlossningsvård
utan också förebyggande mödra- och

späclbarnsvård.
I början av oktober förra året be-

sökte jag ett bycenkum i Västbengalen
som ordnats av en vän till mig. Hon
höll bland annat på att låta uppföra
eti förlossningshem, mycket enkelt men
bra med 8 sängar, möjlighet att skiija
på normala och infekterade fall, för-
lossningsrum och en liten operations-
sal. Barnmorska och ldkare fanns re-
dan i verksamhet i byn. Hon hade
byggt med hjälp av Gandhi-fondme-
del. Men det fattades nu 5000 rupees
(5500 kr) och hon var bekSrmrad. Jag
lovade att skaffa dessa pengar när jag
kom hem igen. Jag sade att svenska
kvinnor tycker om att få hjälpa sina
systrrar ute i världen. "Så bra", sade
min vän, "då skall jag låna pengar och
bygg" färdigt". Och mycket riktigt, ndr
jag kom tillbaka i januari var huset
under t*, ett rum inrett och man
väntade sin första patient.

Under tiden hade det hänt att den
stora insamlingen "Sverige hjälper"
börjat. Jag har emellertid bett valuta-
kontoret att få såinda dessa pengar di-
rekt, eftersom ändamålet är gott och
det annars blir en mycket tidsödande
procedur. Så jag ber er att sätta in
pengar också på vårt postgirokonto.
Skriv bara "SKV hjälper" eller skriv
"Förlossningshemmet i Balarampur".
Vi skall redovisa bidragen.

na$ dll Riksföreningen för Kräft-
sjukdomarnas bekämpande o. !. v.

Inte kan man väl heller i dessa

spalter fc;rbigå vad västsvenskar-
näs årsberättelse säger under rubri-
ken "Vår tidning"T y3o andelar å

ro kr. fick tidningen i fjol från
V:a Sverige och den fasta tidnings-
upplagan ökade frin r.849 till
2.448, alltså med 6oo ex. så när
som på r. Dessutom sålde man i
fjol av vår- och julnumren en sam-
lad extraupplaga 

^Y 
2.5oo ex. Och

årsmötet beslutade att under detta
år ytterligare väsentligt höja upp-
lagan. *

Är det inte en intressant verk-
sanhe$berättelse så säg! Framför
allt därför 

^tt 
den vittnar om ini-

tiativförmåga och en outtröttlig
arbetsvilja och entusiasm.

Tilläggas kan att årsmötet be-
slutade att alla krafter nu skall
sättas in i arbetet med namninsam-
lingen för Vienappellen om för-
bud mot atomvapnen. Minst
ro.ooo namnunderskrifter skall vi
samla in under de närmaste vec-
korna, säger SKV-kvinnorna i
väst-Sverige . Andrea Andreen.



D"t val i cle dagar, clå det plötsligt
konr solsken och tung v.{r'me efter en

mirnacls blåst och kyla. Jag red en tttr
i östjylland med en ung dam som var
heruma på platsen. På öppen mark
kunde vi mot söder se Skamlingsban-
ken. Hon pekade ut den för mig, den
mellersta av tre nästan lika höga bac-
kar, och när man ansträngde sig kun-
de man skymta stiillningen som en nål
på stackens topp. Hon red med fantasi,
vek av längs små iingsvägar, dåir häs-
tarna kunde galoppera i de mjuka hjul-
spåren, forcerade ingången till skogar-
na genom hål i gärdsgårdarna, som
hon kände till från tidigare turer. Häs-
tarna skubbade grenarna åt sidanmed
huvudet för att komma fram och vi
måste böja oss djupt ned mot de var-
ma svettiga halsarna för att inte tråiffas
av grenarna när de svängde tillbaka.
Vi travade genom granplanteringar
där det bruna gräset nådde hästarna
till bringan och där tjärblommor stod
på sina höga stänglar som röda ljus
vid en trädgårdsfest, ned för backe
och upp för backe gick det, i språng
över små steniga bäckar nere i klyf-
torna, i mödosam klättring upp längs
skräntorna, förutsatt att hon inte före-
drog att sdtta i galopp lodrätt i vädre,t,
så hästarnas bakben spändes som i
kramp. På ett ställe var det en bred

KNUD
SAN DE RBY
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varandra och ropa till varandra och
därför att hon kände alla de goda vä-
garna i terrängen. Annars kunde jag
ha ridit råitt ut längs iandsvägen och
tillbaka igen. Men nu hade plötsligt
min hänryckning dämpats ned. Om jag
varit ensam hade jag aldrig mött den
klyftan. Om det hade varit en man
jag red med kunde jag ha sagt: Tack
ska du ha, det skulle aldrig falla mig
in att sätta liv och lem på spel för att
forcera en två-tre meter bred avglund.
Men jag var inte ensam, och det var
en ung flicka jag var samman med.

- Det var flott, sade jag erkäm-
samt, som om jag bara hållit rnin häst
tillbaka för att värdera hennes presta-
tion. Så red jag tillbaka, iät hästen ta
start som skulle jag hoppa från Lange-
land til1 Tåsinge, använde både sporror
och piska, och medan hela mitt tidi-
gare liv andtrutet passerade revy stor-

made jag fram mot klyftan. Hoppar vi
eller hoppar vi inte? Kommer håisten
meil eller kommer jag ensam? Men
den valde att följa med mig, den stör-
tade fram som en tank, satte av som
i en explosion, och kvistarna på den
andra sidan piskade mig om öronen.
Så höI1 vi stilla och hon, för vars skull
jag vågat lemmarna, lutade sig fram,
klappade hästen på halsen och log.

Hon var tio år gammal. I travet sän-
de den stora hästen herrne så högt till
väders att man kunde se den blå htrn-
len mellan herure och sadeln. Men hon
mådde utmärkt och landade säkert på
hästryggen efter varje flygtur.

Vi kom ut mellan gröna ängar och
gula sädesfält. Äh, säd! Åh, rovor! Åh,
potatis! tiinkte jag pliktskyldigast. Äh,
mullens rika gåvor! Men den unga da-
men, som kiinde orten väI, bragte mig
c,ckså i detta hänseende bort från den

RIDTUR MED EN
klyfili med en bro över, men nej, bron
var skröplig, det visste hon, man kun-
de riskera att en hov gick igenom och
ett hiistben blev brr"rtet. Hon vek in
mellan träden, satte i väg direkt mot
klyftan, den stora svarita holsteinaren
samlacies och spändes ut under henne,
ett rapp med piskan till avsked åt det
hinsidiga, och så fiög den och landade
med fram- och bakben och hcla sin
vikt i den nya världen, dånade inmel-
lan de unga träden så det knakade i
grenarna, slog mot himlen med bak-
benen i lutter upphetsning, hade i sin-
net att fortsätta galoppen tiJl världens
ände, men hon fick den att stå stilla,
och så höll vi på var sin sida av klyf-
tan och de väntade på mig.

Hittiils hade jag varit mycket be-
gcistrad. Den här ridturen hade ju bli-
vit tio gånger bättre därför att hon var
med, därför att vi kunde prata med
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för stadsborna lagda landwägen. Det
var Petersens havre. Den stod vacker.
Till gengäld var rågen därborta inte
så bra. Och varför var den inte det,

sade jag. När rågen var mogen borde
man inte kunna se spåren av såmaski-
nen" sade hon och såg förundrat på mig.
Nej, det var klart. Och all den halm
som det blev i år. På en av hennes fars
åkrar nådde säden henne så högt över
huvudet. Hon visade hur högt. Uppe
på loftet i ladan hade de en mård. Hur
såg den ut? Den såg väl ut som de

brukade se ut. Hade hon inte sett den

då? Nää, hon hade aldrig sett den. En
av hennes lärare i skolan var så dum.
En gang hade hon gjort så och så och
då hade han sag;t det och det, men det
kunde väl inte hon rå för, kunde hon?

Nej, det var då klart. Usch, han var
så dum, men det tyckte de också alle-
sarrunan. Och han var så fuI, och så

såg ban i alla fall så viktig ut.
Så satte hon av i galopp igen. Som

den fulländade värdinnan hade hon en
överraskelse åt mig. Hinder, resta på

en smal skogsstig, och ett par av dem
rätt höga. Jag vek håinderna om tyg-
larna, slöt ögonen och följde efter
henne. En gång låg jae på ryggen, och
håisten, stor som en elefant, gick runt
över mej med alla benen i närheten av

ffi&pdK
mitt ansikte. Jag kom upp på den igen
utan att hon uppdagade olyckan.

- De hindren hade ni nog heller in-
te kunnat finna ensam? sade hon då
vi åter förenades. Jag medgav det.

Så red vi i skritt igen, och nu var
det plötsligt den blida ståimningen av
sorg och olyckor som hade fått tag i
henne. Kunde jag se svansen på hen-
nes håist, hur tunn den var? Någon
hade en eång på betesmarken klippt
alla håren av den, dåirför att hästhår
hade blivit så dyrt. På morgonen stod
hästen diir och hade inget att vifta
bort flugorna med och såg helt elän-
dig ut, precis som om den vi;sste hur
ful den hade blivit. En annan gång ha-
de den hästen inne i stallet råkat
trampa ihjäl hennes kattunge, en all-
deles vit en, och kattungens mor hade

ätit upp någrra av hennes allra sötaste

duvor. Och en annan häst hade råkat

trampa i taggtråd och fått varbildning
i benet, och första gången den skulle
shos och smeden rörde vid det benet,

så satte den av fram i båset och körde
huvudet rätt in i muren så den dog

på fläcken. Men där kunde de också

ha passat upp bättre, hennes far och

srneden och allihopa. Det skulle ha va-
rit de själva som haft ett sjukt ben,

då hade de nog sett upp...
Vi hade kommit ner till fjorden och

red hästarna ut i vattenkanten. De

sprutade med välbehag genom det låga

rrattnet och kyligheten steg upp emot

OSS.

Vi kan gott rida ända ut och sunma

med dem när vi har fått av sadlarna,

sade hon begeistrat.
Men det tyckte jag att kanske inte

i alla fall.

- Jo, för det mer de så bra av.

Jag tog avstånd från tanken i alla
fall. Jag kände att nu gälide det livet
att vara ståndaktig. Men vad hjälpte
det. När vi hade kommit i baddriikter-
na red vi ut. Vattnet steg hästarna till
buken, till bringan, det var lrara med

besvdr och kamp vi kunde få dem

framåt. Plötsligt försvann bottnen un-
der dem, i en glimt sag iag hennes an-
sikte vänt emot mig med en mimik
som skulle uttrycka all vår samman-

svurna njutning. Hästarna hade kastat
sig omkring, de kämpade för att håIla
de skrämda huvudena ovan vattnet och

komma i land igen, i ett ögonblicks
panik försökte de komma uPP På var-
andra, för att få något att stå på. Hon
log barra.

Efteråt enades vi om att ta det lug-
nare. För hästarnas skull. Stor fred
från himlen och fjorden sänkte sig

över mig då vi därefter red i skritt
hemåt. Artigt började hon dryfta konst
och litteratur. Hon tyckte bättre om

biografer dn teatrar. Det h?inder mera
på bio. Jamen, till exempel Göingehöv-
dingen, sade jag. Ja, det måste hon
också medge. Sådant något som Göin-
gehövdingen. Kanske tyckte hon i alla
fall bäst om teatern. Det var bara det
att på film ser man hur de kommer
och går. Om t. ex. en har blivit över-
fallen eller om en flicka har gått vilse
innan hon äntligen hittar hem igen, så

ser man det på film, men På teatern
står de bara och skriker om det och

berättar att det har hänt. Men när
det äntligen sker något på teatern, ja,

då tyckte hon också att det liksom
skedde bättre.

Hon hade släppt tyglarna och lutade
sig med ena arrnbågen mot hästens

Aa (Juno Kailas
Barnets vagga - störst bland alla riken:
slumrar där en liten evighet.

Ful[ av hemlighet är barnets vagga;

det som däri vaggas är vår frarntid,

och tlär t'änta, lindade i blöjor'
alla krafter, händelser som stunda,

allan oskuld liksom alla sYntler,

allt det mystiska i mänskolivet.

Starkt dr barnet, stark är barnahanden'

En gång skall den väga oss och döma'

Ovarsamt den barnahanden leker,

med vårt nåmn den leker glömskeleken'

hals medan hon pratade förnuftigt' Det

var som om hon bodde På den hästen'

- Så tycker jag också om långsam

manssång, sade hon. Det får man så

goda tankar av. Hon log generat och

rätade upp sig. Jag nickade allvarligt
och blinkade inte ens. Vi ndrmade oss

alldeles heliga områden nu. Jag hade

vunnit hennes förtroende. Också de

moralisl<a svårigheter som de vuxna

vållade henne berättade hon om. De

var ofta så konstiga. Nåir det kom

främmande så kunde de säga, nej se,

det var då roligt! Vad det var trevligt!
Det var verkligen rart av er! Och så,

när de hade gått, så säger de: usch,

vad de är tråkiga, det är mer än man

står ut med.
Hon viinde sin uPPnäsa mot mig. Det

låg kval i hennes ögon.

- Det är konstigt, inte sant? Då

kan de vät låta bli att säga så. Och

de andra tycker kanske också, att d e

är tråkiga...
Hon red i förväg uPPför en stig som

jag heller aldrig själv skulle ha hittat,
och ndr vi hade kommit uPP stannade

vi på en plätt med den underbaraste

utsikt över fjorden och Bält. Hon såg

stolt ut och förväntansfuIl På mina

vägnar. Ridturens höjdPunkt.

- Ni ville väl mYcket hellre ha ri-
dit med en annan? sade hon.

- Med en annan?

- Ja, med en av de vuxna, sade hon
utan att se på mig.

- Nej, det må du tro att iag inte
ville. Jag ville verkligen helst rida med
dig.

- Åh, det är inte sant. Det vet iag
då mycket väI, sade hon belåtet.
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1.7
\ vinnornas Världskongress i Köpen-
hamn blev en milstolpe för Indiens
kvinnorörelse, skrev vårt förbunds ord-
förande, dr Andrea Andreen, i en ar-
tikel från Indien som publicerades i
vår tidnings första nummer för i år.

Den karaktäristiken av Köpen-
hamnskongressens betydeise 

- som en
milstolpe för kvinnorörelsens utveck-
ling -- har giltighet inte bara för In-
dien men för stora delar av världen.
Och alldeles särskilt för länderna i
Asien och Afrika. Därom gav rappor-
terna vid KDV:s femte rådsmöte över'-
väldigande och ofta mycket gripande
vittnesbörd.

Rådsmötet, som ägde rum i Gen6r'e
den 9--13 februari, hade två punkter
på sin dagordning. 1) Kvinnorörelsens
utveckling sedan Kvinnornas Världs-
kongress, våra uppgifter i karnpen för
fred och vänskap mellan folken och
för kvinnornas och barnens rättigheter
samt 2) förberedelserna för Mödrarnas

ry;;r,:,' t{ |
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Till försvar för barnens liv
Världskongress. I sin rapport till den
första punkten gav KDV:s nya gene-
ralsekreterare, Angio la Minell a.
en utförlig redogörelse för den demo-
kratiska kvinnorörel-.ens snabba till-

växt under de 20 månader sonr förflu-
tit sedan kongressen i Köpenhamn och

fastslog att denna kongress ft'amför alit
fördjupade medvetandet om den egna

kraften hos kvinnorör'elsen, tless viildi-
ga utvecklingsmöjligheter. Det har
kornmit till uttryck i ökat samarbete
mellan olika kvinnoorganisationer och
i betydelsefulla aktioner för freclen och
kvinnornas och barnens intressen. Och

inte minst i den rapidartade utveck-
ling kvinnorörelsen fått i de koloniala
och halvkoloniala länderna.

Efter kongressen i Köpenhamn, då
deklarationen om kvinnornas rättighe-
ter antogs, genomfördes en bred kam-
panj för popularisering av kongressens
beslut och dokument, som översattes
till talrika språk och offentliggjordes
i 54 länder. Enbart i Japan organisera-
des över 200 möten där delegater rap-
porterade från kongressen. I en rad
länder har sedan dess nationella kon-
ferenser eller kongresser genomförts

ll. t' ft t e'.r e' tt /,t t/ / L' u i ö ) K Ll tlt t | // t/.i tr t j tt tt,., r, .r,, lt
i ,urgtrt/i /töll i)u jör.t/,r trt)ttti,t/:utt,qrt.t.;.

l<ring frågan otn kvinnornas och bar-
ncns liittighcter. I rnånga fall har för-
bereclelseltr:i till dessn konferenser
skett i intinrl siimalbcte nrellan olika
kvinnoolgarnisationcr'. fackfiireninga r
och cnskilcla personlighcter. Så organi-
seraclcs exempeli'is i Japan en ltred
kvinnokongress sonl inkallades av det
iapanska krrinnoförbundet i samarbcte
meil den centrala leclningen för fack-
föreningsrörelsen och som omfattade
1.580 delegerade från olika delar a\r
landet. I Tyskland har en alltysk
kvinnokongr:ess genornförts med lrrer
är 4.000 deltagare tjllhörande olika par-
ticr och sarnhällsskikt. I det kvin-
n o r å d till fr:edens försvar och mot
Vii-.ttvskliinds återupprustning sonl
korrgles:re'n valclc sittcr flarntr'äciandc
kvinnol från llcla Tysklarncl.

Dt't stall<astc intrvckel av Köpe.n-
harrtusliongresscns betydelsc för' krrin-
nor'öi'elsen fick ma11 dock genonr dc
enskilda delegaternas lapporter. Niir
man hcirdc dem satt man nästan och
skiinrdes vid tanken på hur oändligt
svåt'a dc l:etingclscr är nnder vilka dc
itrbetur jiintliilt mccl r.'iira - nrr:n vil-
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l<,et mocl, vilken framåtanda och hopp-
fullhet gav de inte uttryck för! För
dem är KDV den fasta kiippan, deras
klagomur och deras hopp. Vi euro-
ireiska kvinnor kan knappast gör,a oss

en föreställning om va<l KDV betyder
Iiir dem..

Den lilla mörkhyade kvinnan från
Kamerun i Västafrika (ni ser henne
pa bilden nät lrrgdvid) berättade att
i f.iol firade Kamer:uns kvinnor för
första gången den internationella
k-;innodagen och i augusti samma år
ilenomför:de deras demokratiska krrin-
ncförbund sin första kongress. Utsatta
för ständiga polisförfölielser från den
franska l<olonialförvaltningens sida,
tvingade att arbeta illegalt, för dessa

tappra kvinnor sin kamp och sitt väI-
diga upplysningsarbete vidare. Ty
KDV har sagt dem: vi står på er sida,
vi kämpar samman med er för era
barns rätt till livet och lyckan, för
edra kvinnors rättigheter, för ert foiks
rätt att självt forma sitt öde. - Hon
är' höggravid, den lilla kvinnan från
Kamerun, och mycket stolt. De mörka
ögonen lyser av intelligens och r'ärme,
cle smala välformade händerna rör sej
som snabba fåglar då hon talar. Hon
berättar en episod: hon och en liten
grupp andra kvinnor har begärt före-
träde hos den vite polismästaren, det
är en begäran de har att framställa.
"Vi fick inte sitta på stolarna", säger
hon, "jag fick stå och r,änta i två tim-
mar, fast jag var i sjunde månaden".
Det fanns inget kuvat i hennes ögon
och röst då hon sade det. bara ett stolt
förakt för män som behandlar kvin-
nor så. Delas begäran avslogs och för
ati vtterligare bestyrka hur "orinrlig"

den var förklarade representanten för
den vita ra)en att "sådana soln ni är
inte människor. ni står inte på högrc
nivå än apor. . ." Vi som lyssnade till
hennes orC fick tårar i ögonen av
vrede.

En annan episod berättade en livin-
na från Nigeria (ni ser henne ltrcdvicl
mme Cotton på bilden härovan, hon
är en av vicepresidenterna i KDV).
Som en av de ledande kvinnorna i sitt
land är hon särskilt utsatt f ör deir
vita herremaktens förfölje1ser. i{on
berättade att hon fått ett brev från
skattemyndigheterna med påståendet
att hon inbetalat sin skatt för sent och
nu var pliktig att betala fem pund
i böter. Vägrade hon detta skulle det
bli en månads fängelse i stället. Hon
svarade att hon inte ägde fenr pund
och alltså måste välja fängel.emåna-
den. Polis kom och hämtade henne
men på vägen anslöt sej allt fler och
fler kvinnor tili den liila processionen
och när man kom fram till fängelset
var de en stor skara. som enhälligt för-
klarade att skulle hon i fängelse så

skulle de andra också med, en för alla
och alla för en. Fängelset höIl på att
stormas av de uppreta.de kvinnorna
och resultatet blev att polisen vädjade
till dem att gå och ta "bötesfången"
med sig. Så visar enkla kvinnor, som
oftast inte ens kan läsa eller skriva.
att de lärt sig sammanhållningens och
solidaritetens bud.

*
Det var madanre Eugenie Cot-

t o n som höll inledningsanlörandet c'rn

Mödrarnas Världskongress till barnens
försvar, som skail iiga rum i sommar
under första hiilften av iuli. Hon er'-

I',ti/lttt/-Cotr/trtit't', t,it' t)dr,qtre gtttr'r'rl'
r1pv1'7s'1 11'r', t t/des ttltder .r/,tt,'lt'ttilc bi.[,tll

/)l/ t )ct'ltr'r.ridt'tt' i t,'ir/drf örhttidtl.

inrade om de många instdmmanden och

lyckönskningar för kongressen sonl

KDV fått mottaga från kvinnor och

kvimroorganisationer i skilda deiar av

r,ärlden sedan beslutet om kongressen
blivit bekantgjort. Varför har kvinnor-
na svarat så beredvilligt?

"Därfiir', sacle lton, "att ingenting
går clem djupare till sinnet än den

fara sorn hotar deras barns liv och

lycka. iHotlerskärleken är den högsta
ly ckas hälla och tlet finns knappast
någon hvitrua som kan stå hall infiir:
den kiinslan. Alla mödrar kdnner
detsamma som Victor Hugo låter ta-
la genam cn ung mols mun:

"Och om Gud också skulle skdnka
mig den skönaste stjärna, barnet som

du har gett rnig, är rnig dyrbarare".
Madame Cotton erinrade om hur

mödrar lider när deras barn inte har
rnat och kläder, hur de änglas för dem
när de är sjuka och hon talade om den
oändiiga sorg som det andra världskli-
get frambesvor, då mer än 30 miljoner
människoliv gick till spillo och mödrar'
sörjde mer än förståndet kan fatta.
Såren är ännu inte ldkta - mödrarna
har inte glömt. Och det är därför de

svarar på appellen om Mödrarnas
Världskongress med instämmanden och

tacksamhet.
(Forls. å sid. 20).
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Om hcir åtminstone

foones en lekskola!
ra
f ru Larsson har fyra barn, maken
har en någorlunda hygglig inkomst

- och andå går fru Larsson bort
och städar båd.e morsnar och kväl-
lar. Tvdlisen ett offär för den vil-
da jakten" efter högre och högre
levnadsstandard. Hon bör väl ha
nog att göra hemma med fyra
bain, av vilka den äldst a dr fior
ton och den yngsta tre och ett
halvt! På fru'Lässon måtte väl
biskoosordet om avzudadwkeriet
.,r då höga levnadssiandaiden va-
ra som myntat?

Själv är hon av en annan me-
ning. - Om jag inte arbetade, sä-
gerhon skulle varken jag eller min
åan ha något snyggt att sätta på
oss. Och eftersom hon ar en fru
rned reda i sina affarer lägger hon
fram siffrorna. Där dr först och
främst avskriften av årets dekla-
ration: herr Larsson tjänade rz.3oo
kr. i fjol och av det gick z.6oo till
skatt. På inkomstsidan kommer
dessutom barnbidragen för de fyra
madriskaste i familjen: r.16o kr.
Mannens inkomst plus barnbidra-
gen gav alltså tillsammans r3.46o
kr. Borde inte det räcka för en fa-
rnilj på sex personer . . .

- Det gör det inte, säger fru
Larsson och plockar fram flera
siffror. - Först är det skatten, den
ter z.6oo kr. Så tar villan sin dry-
ga del - 3.2oo kr. Det är rd,nta
och amorteringar, fastighetsskatt,
vatten, bränsle och lyse samt
brandförsäkring.

Så kommer utgifterna för mat.
Fru Larsson visar på slutsum-

rnan för de i januari sammanräk-
nade konsumkvittona: 5.33o kr.

Jag köper all mat i Konsum
med undanrag för fisk. På det här
rnatkontot kommer också utgif-
terna för tvåI, tandkrärn, rengö-
ringsmedel och liknande.

Till de fasta utgifterna hör liv-
försäkringarna som drar z8o kr.

- Det är barnens försäkringar,
säger hon. När den första kom tog
vi en livförsäkring för henne och
sen har man ju tyckt att det bör
clc andr:r också ha. även om det

12

At'r'n otn stiidersEaii

ibland Aan hlara reb-

,göringen rned Iångt
borste, sit ttzåste hon
då oclt då ner på knä.

I loAaler där allmän-
heten har tillträde
skall det Araftiga ar-
tnar till lör att få rent,

säger lru Larsson.

ibland har varit svårt att komma
ut med slantarna.

Slutligen har vi kontot kläder.
Fru Larsson syr själv åt barnen,
men summan slutar i alla fall pä
r.2oo kr. för i fjol. Der är skor
och underkläder till barnen, tyger
till kappor och klänningar, strum-
por, garn till koftor, pullovers och
vantar. Och så arbetskläder till
mannen: z overalls, z arbetsskjor-
tor och skor. Samt skohalvsulnin-
gar.

Två av barnen får sommarvis-
telse genom skolans försorg, men
helt gratis är det inte - r 6o kr.
kostade det i fjol för de båda.

Så kan sanunanräkningen börja.
Fjolårets inkomster - makens lön
och barnbidragen belöpte sig
till r3.46o kr. De väl verifierade
titgifterna stannade p3, rz.77o. Inte
så illa. Ett överskott alltsä' pä 69o
kronor!

- Overskott? Vi lever väl inre
på. en isolerad ö heller! 9:\rå jrgoch min man behöver kläder pa
kroppen utom precis det vi stär
och går i på arbetet. Resorna dll

och från arbetet måste betalas,
fackföreningsavgifrcn likaså och
avgiften till andra föreningar vi
dllhör. Min man röker, det kosur
också pengar. Läser gör vi båda
två och de två äldsta barnen lika-
så, dagstidningar och en bok då
och då är ett behov i vår familj.
Räkna efter vad bara en sådan sak
som hårvården går dll på ett år!
Någon gång vill vi ju också gå på
en teater eller biograf, då måste
vi resa in till Stockholm. Det är
så många småutgifter som slukar
pengar och många utgifter som
förresten inte alls är små kommer
liksom utanför. Tänk bara på vad
tandvård kostar!

- Men det måste ju bli väldiE
tröttsamr för både dej och famil-
jen med dessa evinnerliga morgon-
och kvällsstädningar, säger vi.

- Naturligtvis, men jag måste
inrätta det så att jag kan göra un-
dan en del innan barnen ska upp
på morgonen och resten på kvällen
när min make är hemma eller stora
tösen kan se dll de mindre. Därför
har jag valt den här formcn för



fiirvärvsarbctc. Om vi haclc en
lckskola här urc, där de rvrl rninsra
k.unde v:rrtr l;lt oss säge tre tilnmar
om dagen, så skulle iag försöka få
t.:rg i en stiidning i familj på för-
rrriddagen, för att på det sättet ha
kvällarna fria. Men det finns var-
kcn lekskola ellcr daghcm här ute.

- Och clet är inga utgifter du
rnenar att ni skulle kunna inskrän-
ka på, så du slapp gå bort och ar-
bcta morgnar och kvällar.

- Vilka skulle det vara? Or-
clentlig mat nråste vi ha och i en
familj på sex personer tar' rnaten
en dryg del av inkomsterna, så dyr
som den är nu. Hyran, om vi ska
l<alla det så, dr ju hög, men det
är inget ett göra åc det. Vi bodde
unrselt förut, trångt och omodernt
och jag fick bära upp allt vatten
från gården. Någon tvättstuga
fanns inte. När så den minsta var
på väg gick det inte längre, vi var
tvungna att bita i dct sura äpplct
och bygga själva eftersom inga lä-
genheter fanns au. fä. Det skullc
förresten inte bli billieare arr hyra
på öppna marknaden öm det fanns
bostäder. Nu kostar ju en tvårum-
rnare härute 2.4oo kr. och vi be-
höver ffe rum. Att kalla der för
knäfall för högre levnadsstandard
tycker jag dr cyniskt. Der är inte
för mitt nöjes skull jag städar fa-
brikskontor morgnar och kvällar

det är för atc vi annars inte
skulle få inkomsrcr och utgifter att
gå ihop. Men nog skulle äet vara
underbart om här åtminstone fun-
nes en lekskola där de båda min-
sta kunde vara några timmar om
förmiddagen. Då s[ullc jag slippa
i ..rt .. YKvallsstadnlngcll ' " 

BRITTA.

('/ It tr'(t{ ,,"/*ri// ,sf rrilrt

Jorden svävade i tomhet

På djupet endast dunkel var

Och solen tändes - vdnde mör'krct

Ljuset blev, och dag och natt

Så är sägen, så förtäljes

Att vår värld blev till.

Livets ursprung i havets famn

smektes utav solens öga.

Av intet vävdes livets vävnad

och liv blev till i havets kved.

Solvarv Iades till solvarv, år till år

Och tusen gånger tusen somrar skred.

Havets barn steg ur dess skum

fäste fann på urtids stränder.

Närde sig i djungelns djup

och växte till giganter i paradisisk trakt

slogs ned av köld och is och dog,

stod upp i annan skepnad, annalr makt.

Naturens blinda lag om liveLs väg

mot undergång och död - mot fortsatt

liv

av annan fo,rm och annan vikt

en lag om slump, miljö och arv,

om långsamt skeende och våldsam kraft

vårt släkte frigjordc från tvångets

band.

Vårt släkte tärrde elden, gjorde verktyg

och verktygen fick egetliv och gav igen

Gav åt sin skapare förtuft, förstånd

och tanke - och tankarrra gav nya

världar hit.

Vår fruktan vek för vetenskapens ljus,

och mörkrets spöken drevs i dagen ut.

Yår' art blev härskare på detta klot,

i kraft av sitt förstånd, sin vishet.

De största djup hon pejlat, varje hiijd

hon nrätt,

mot varje skrymsle riktar forskare sitt

vett.

En välclig byggrrad hennes ande byggl,

mot nya världar hennes tanke flytt.

Det inre av materien hon blottat

och nya krafter väckt till liv.

Handen griper efter nya redskap,

verktyg med demonens sjäI.

Det förnuft som en gång föddes

kan för'intas av dess trdl.

Men tusen mdn och tusen kvinnor

och tusen barn i varje land,

skall stiga upp och hejda hotet

och vrida hatet ur deras händer

som inte vet att världen våndas

och fruktar dårarnas oförnuft.

Ty sol skall stråla och vindar vänslas

och vi skall leva. Och våra barn

skall inte ängslas för töcknig framtid.

Ej fruktans tåga skall sänka modet.

Nej, hjärtats vdrrne och tankens

lyskraft

skall värrligt vakta vårt släktes led.

Vi kåinna kanske ej vårt mål.

Vi veta kanske ej vår strävans inre

mening.

Vi vet att lyckan iinte är ett mål

än snarare ett sätt att nå den.

Måhända är vår uppgifts enkla sanning

ATT ITTIiNNISKAN ÄR MÄLET

VI SKALL NÄ:

(Prolog, framförd vid
Västra Svcriges SKV-distrikts

årsmöte den 27 febr. 1955).
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ALEERT E. KAFIN;

stcrlek. Under r.nina firre drag om detta

tene frå1;ar jag då och då mina åhör'are

om clet ungefärliga antalet Comics sonr

årligen utges i Förenta Staterna. Någre
gissade på 10 miljoncr, rndra 25 till 50

nrilyoner, och en dristade sig till och rlecl
att uppskatta ar-rtalet till 100 miljoner om

året. Men sanningen dr att i USA .rprides

100 nriljoner Comics i rnånaden, Undet-
sökningar viser att 90 procent av alla
arnelikanska barn är ständiga läsare av

Comics och att \'!lrje barn genomsnittligen

iiset 20-25 Cornics i månaden. Några ty-
piska titlar på clessa Comics är: "Obyggli-
ga ilten/1r", "Viit'ld.rberöm.d.a förbrytare",
"Hemligbet:iulla t'örbrytare", "Berötncla
grt2gsfeft"j "AL,in i Arig", "Atotnhrig",
" Mordisha gctn g.rters", " Fasanst'uIla shräcA-

.rAildringa.r". "Krig.rät'ent1,/', " Operation
Kil/er" , " Ska*ancle krininalberättelser" ,

"Lete för dlt dö". Alla dessa Comics är
cn fluktansvärci samling av mord och dtåp,
sexuell urartning och sadism, ohyggliga
och avskyvärda äventyr. De ät alla anpas-

sacle till det kalla krigets fordringar, ty de

1;ör r.niljor-rer och åter miljoner unga ame-

rikånare förtrogna necl begreppen våld,
barbari och mord,

Avskyr,iirt lika är också televisionspro-

:lrenrr.)en för' de amerikanska barnen. Upp'
si<atiningsvis ser mer än 20 miljoner barn
i Förenta Staterna regelbundet dessa tele-

r-isionsprogram. Man kan göra sig en före-
ställning om arten av dessa sändningar om

nan niirmare granskar fesultaten av en un-

clersökning bettäffande en veckas televi-
sionsprograrn för barn i Los Angeles: på

clenna korta ticl visades nära 1.000 brott
i teler'isionen.

Angående verkningarna av sådana pro-
gram fastställcle nyligen en grupp upp-
fostrare: "I sarnma omfattning som vis-
-;^... - ... ,,,^- L;rrr^- : rntal OCh näStnnrlrrrSrrr i v

gränsar till vansinne, super åskådaren i sig
dessa förvridna bilder, och det är sr,årt

för ett bilatuxett, sot)t i teleaisionspro-

!:ittn //ten dagligen ser rnord ocb ul.rtackna

ögott . . . att bli apprör'd öuer e// hr;gs

brutalitet ocb protestera etnot det."
Raclioprograr.nmen och filtnerna överöser

clen unge amerikanaren med liknande "för-
striielser" och visar san.rnra teman . . .

Man kan heller inte påstå att skolotna
gör mycket för att motverka dessa dåliga
inflytanden. Skolorna blir mer och mer till
"den nationella politikens instrument" 

-
som Eisenhower karaktäriserade skolan och

,less riscntliga fostr';nde uppgifl. På ut-

förliga direktiv från myndigheterna hamrar
skolan i barnen det kalla krigets gruntl-
regler. Dagligen lär barnen att Scvjetunio-
nen, Kina och de östeuropeiska l;inderna
.ir Förenta St:rtcrnas döJ..fiendtr', Jtt,lefrs
fosterland allr.arligt hotas genom en av

Moskva ledd djär.ulsk "fentc-kolonn-sam-
nansvär.jning" och att de regelbundet mås-

te öva sig, söka täckning under sina skol-
bJnkrr. därför'ati krig kan utblyte och

bombet falla vilken tinma som helst dag

eller natt. Samtidigt läl man barnen att det

inte finns något skönare och ädlare nål än

en uniform och vapen. . .

Det är alltså inte förvånansvärt att stän-

digt fler barn, son viixer upp under infll,-
tandet av dylika "fiirströelser" och i en så

dyster atnosfär av förtryck som i dag vi-
lar över landet, blir ungdorirsförbrytare.
Men den stegrade kriminaliteten är, väl
att märka, bara en av det kalla krigets
n-rånga ödesdigra verkningar på våra barn.

När man i dag talat om exempellösa föt-
brytelser i Förenta Staterna skall man där-
vid inte tänka på batnens förbrytelser utan
på de förbrytelser som begås rnot våra

barn av företrädarna för det kalla krigets
politik.

Det finns hos oss många människor son.r

vill sätta stopp för förbrytelserna
mot barnen. Dessa krafter betjänar sig av

de mest olika formet i sitt arbete. Föräld-
tat, präster, sociologer, specialister i barn-
frågor och uppfostrare kämpar oavlåtligt
för fötbud mot dessa comics som förhär-
ligar brott och våld. De kirnpar för att få
bort brutaliteten och våldet uI televisions-,
radio- och filmprogrammen. Kyrkliga insti-
tutioner, mödrakon-rmittder, fackföreningar
och lärarorganisationer bemöclar sig att få
slut på provalarmen i skolorna och vakar

örer att barnen fostras till kanrp för fle-
den och inte till krigsförberedelser. I alla
delar av landet, bland alla skikt av be-

folkningen kämpar ständigt fler rnän, kvin-
ncr och ungdomar dag och natt för att få
slut på det kalla kriget och föt att den

dödliga atmosfär av åsiktskontroll, för-
tryck och fruktan som nu hätskar skall

luftas ut.
I verkligheten kan de anretikanska bar-

nens mest trängande problern lösas bara

genom att det blir slut på. dg1 kalla kriget.

Vi alla, som längtat så hett efter fre-
den och kän-rpar för den, vi alla, som

älskar barnen rnåste ständigt i r'åta hjärtan
och hjärnor hålla levande de ord som för
drygt två år sedan uttalades på Internatio-

nella konferensen för barnens skydd ;

\fien: "Fredens ocb barnens lycka ät

osHlibara".
SLUT

En förbrjttelse Mot barrcen
(Forts. från föreg. nummer)
l'{en det finns, och clet måste betonas,

undantag. Till dem hör den käncle psykia-

tern dr. Fredric rJ7erthamr sorrl rtfiirligt
har skrivit on.i verkningatna ar. de s. k.

Con.rics och anclra ting sot.t.i angivligen

skall tjäna till barnens förströelse. I sin

senaste bok "Seduction of the Innocent"
("Förförelsc' av cle oskyldiga") säger dr.
riTertham: "Grztnddraget i alla desit iöt-
s/röelsealster iir i dag råld, brutalitet, s,r-

disrn, blodtörst, löratt för nännisAolit, oc/:

e/t ständigt sökancle et'ter n1a olfer ar an-

dernånnitAor sorl krininella och niedlem-
nat av andra taser och nationet. . . Och
iiverallt iir brutaliteten fiirhiirskende. . ."

IIur starkt inflytandet ar. .fessr Cotrics,
som förhiitligar morcl och r'åld, rir på de

arnerikanska barnen kan nran bala miita om

nran gör sig ett begrepp on npplaqornas

En trofast medhiälpare
har lämnat oss.

Ida Persson i Häl-
lekis finns inte mer.
Ännu i slutet av
februari sände hon,
punktligt som all-
tid, redovisning för
nr 2 av Vi Kvin-
nor. Och så p1öts-
ligt kom budet att
hon slutat sina da-
gar. Meddelandet
grep oss djnpt.

Alltsedan vår tidnings första nummer
strävade hon tappert att få den spddd
bland kvinnorna på sin ort. Av varje
nurruner sålde hon ensam 65 ex. Fast
hon var invalid. En av hennes vänner
skriver till oss:

När Ida Persson fördes till den sista
vilan hade ortsborna talrikt mött upp
för att hedra henne en sista gång. I
hela sitt liv har hon varit en trofast
kämpe för fred och socialt framåtskri-
dande. Trots att hon var invalid sedan
barndomen har hon aldrig gett tappt,
hon har hoppat omkring på sina kryc-
kor och såI't vår tidning ur hus i hus
för att hjälpa till i kampen för fred
och social rättvisa. De sista gångerna
fick hon kr,-pa upp för trapporna med
sina tidningar, men hon gav inte upp
förrän döden kom. Ida var valrnhjältad
i gärning - fast hon själv hade det
mycket knappt offrade hon beredvilligt
för vår sak. Vi, hennes vänner tackar
ödmjukt denna ädla kämpe för fredens
och rättvisans sak.

I de't tacket kan vi alla förena oss.
Ida Persson var ett föredöme för oss
alla, hon var en av de människor om
vilka man utan överord kan säea att
de är jordens salt.
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Ett äktensk"p i dödvatten
t\
L,fet fumlade i dörrlåset - Algot var
hemma. Hon såg förskräckt upp från
lroken och kastade en blick på klockan.
En kr,art i sexl Algot val en kvart för-
senail och hon hade inte märkt det.
ilon trade suttit och liist i ett häfte son-r

hcn kiipt, hela femtio ör'c hade hon
olfrat. biila Iör en rubriks skull. "Hal
crt iihtenskap råkat i dödvatten?" siod
rlet uianpå den tidskrift en ung man
läste i bussen. Just det, tänkte hon,
dödrratten . . . Det var vad hennes och
Ai54ots äktenskap råket i. . . Och så

hade hon tagit en halv krona ur hus-
hlrll:;pengarna och nu satt hon här och
läste, så att hon glömt att reta sig på

att Algot kom för sent till middan. . .

Ä, herregud, potatisen! Nu hade den
kokat för länge! Och Algot som inte
kunde tåla när det var något fel med
maten! Hon slängde häf,tet och rusade
ut i köket. Ett misstdnkt fräsande ljud
hördes från potatiskastrullen. Hon
släckte lågan, lyfte på locket - det var
i sista minuten. För mycket kokad var
den förstås, men hade hon bara dröjt
en minut till, så hade den också blivit
vidbränd.. .

Algot hade inte hälsat, det gjorde
han aldrig. Han hade gått direkt in i
l:adrummet och där strilade nu den
iskalla du.schen. Hon hade tid att 1äg-
ga upp potatisen, värma upp den stek-
ta korven i pannan, slå senapssåsen
över grönsalladen. Den bastanta blå-
bärskrdmen stod redan på bordet, med
mycket potatismjöl i - som svärmor
brul<ade ha det. Så tyckte Algot om
b1åbärskräm.

FIon satte fram maten på bordet i
samma ögonblick som Algot trädde
ut ur rummet, ren och frisk, med ny
skjorta och hemmakostymen. Han for
med handen över det blanka fuktiga
håret och satte sig till bords. Ännu
hade han inte hälsat på henne. - Vad
får vi i dag? sade han och tittade på
fatc't. 

- Korv? Korv igen! Kunde du
inte göra köttbullar nån gång. ..

- Vad är det för fel på korven?
sade hon ironiskt och satte sie mitt
emot honom.

- Vad du låter mopsig, sade han
och lade för sig. Nu tog han potatisen.
Hon satt spiind och väntade vad han
skulle säga. "Enda sättet att avvärja
det smågnat som förr kunde förstöra

hela dagen är en absolut men solig
tystnad från er sida", stod det i arti-
keln hon nyss läst. Hon skulle alltså
pröva på att vara absolut soligt tyst.

Men Algot hade inte läst om solig
tystnad. Han stack gaffeln i trrå pota-
tirar och utbrast mulet för att inte
s:äga regnigt: - Dom är ju biöta . . .

liu har du låtit dem koka för lrinse
igen...

Inte ens Iör utsikten till livstids
straffarbete hade hon kunnat tisa. --

NOVEI.L
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Igen! sade hon gällt. Igen! ! ! Brukar
j a g koka potatisen för mycket? Du
jämrar dig ju alltid att den är för
1i t e t kokt, även då andra människor
tycker den är lagom!

Nu teg Algot, ty han märkte på to-
nen att det var hans enda sät att få
äta i fred. Både den stekta korven och
de biöta potatisarrra slank ner, han tog
en ny portion, även den gick åt. Så

råkade han titta över bordet - Var-
för äter du inte? frågade han och stir'-
rade på ett blekt, upprört ansikte mitt
emot sitt. - Vad är det med die? Är
du sjuk?

- Nej sade hon och knep ihop läp-
parna. Tyst skall jag vara, tänkte hon,
även om jag inte kan vara soiig.

Nu var han färdig med första rätten.
Hon steg upp och tog bort hans tall-
rik, satte en annan framför honom och
flyttade krämen i hans närhet. Så gick
hon ut i köket med disken. Där blev
hon stående ett ögonblick, underligt
uppskakad.

- Har du ingen mjölk? ljöd rösten
därinifrån. - Vad är det åt dig idag?

Hon tog mjölkbringaren ur skåpet
och bar in den. - Varsågod, sade hon,
men det lät ungefär som: - Du borde
skdrnmas!

II;in tycktcs märka det, han tog för'

sig a..' ,'len l;astanta krämen och slog

talh'iken full med mjölk. Så åt har-r

bellrirligt rncrl gllertt sörplande ljud.

Hoi.: riitie siil på sin plats, tog för sig

a\r kriirrren och irt dödstyst. "Är' ni
taktfuli när ni kr:itiserar el man?" stod

det ciär i ar-tikeltr. Ja, hon haclc varit
så taktfull att ircnnes kritik inte gjort
den alh':i minsia verkan. Han hade in-
gen ;ining om hur han väsnades när
han åt. Och lika litet visste han om

henne:s fina sätt att förtära efterrätten.
Så inte hade hon förstört sin mans

-.jiilvkän.;1a genom att såra hans få-
fänga. Det var det värsta en hustru
kunde göra, stod det. Sådant fick hon
ångra! Ty självuppskattning är av stör-
sta vikt för en mans framgång, och
clärmed för hans hustrl! stod det. Det
var väl på grund av sin självuppskatt-
ning Algot blivit förman och verkmäs-
tare, kan tdnka.

Nu var Algot färdig, mätt och be-
låten. Han reste sig och sträckte på

sig, sade inte tack för maten, det gjor-
de han aldrig. Så satte han sig i den
enda djrrpa fåtöljen och tog fram sin
tidning.

IIon steg också upp, samlade ihop
tallrikarna och gick ut i köket för att
diska. Det var ett riktigt kök med
dörr, och hon kunde ha stängt dörren
orn hon velat, men gjorde det inte. Han
kunde gärna få höra hur hon slamra-
de- med tallrikarna och pannorna. Han
tycl<te aldrig att hon hade något att
görer, bara för att hon hade haivtids-
tjänst på lal:oratoriet. Fyra timmar ba-
ra, tyckte han. Men hon hade också
hemrnet, som hon höIl så pu,tsat. Och
inköpen, och matlagningen, hur enkel
cien än var. Och så diskningen. . . I
Arnerika br:ukade männen hjälpa till
att torl<a dish, hade hon läst i en tid-
ning. De brukade hjälpa till med allt
möjligt för att få var,a tillsammans med
:,;in fru. . . Men Algot brydde sig inte
om att vara tillsammans med sin fru.
IIan hade det så trevligt med sin tid-
r-ring. . .

"Det är ofta svårt att Iägga band på

-qin irritation över småsaker", stod det
i artikeln, som ännu malde i hennes
huvtid. "Men det lönar mödan att för-
söka . . .'

Gör det? tänkte hon. Inte för Alsot?
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tlan märker ingenting, Öm hon vore
en håist eller maskin, skulle harr fråga
mer efter hennes tillstånd. Men nu var
hon hans kvinna - och hon kunde
sköta sig själv, behövde varken ryk-
tas eller smörjas. .. Trodde han!

Men karlen skulle smörjas! Stod det
inte där i den älskliga artikeln att en
hustru skulle smickra sin man för att
smörja maskineriet? Hon skulle göra
allt - hon skulle hålla upp mungi-
porna och låtsas förtjust när han kom
och förtjust när han gick, då skulle
allt bli så bra.. . Men hon? Behövde
inte hon smödas med lite vänlighet
ibland? Ja, varför inte lite smicker?

- Vad du ser söt ut i dag, till exem-
pel? Eller: - Vad kriirnen är god, pre-
cis som mamma gjorde den!

Isth, sån str"unt. Han behövde inte
säga ett ord, vare sig smicker eller
vänlighet, bara han kom ut och tog
henne i famn och kysste henne så att
hon kåinde att han tyckiie om herrre -
som förr!

- Du, Lydia! ropade han från dju-
pet av sin fåtiilj. - Har du lust att
gå på bio i kvä1l?

Hon stannade med en tallrik i hand-
duken. Det var han som frågade!
Annars brukade det alltid vara hon
som tiggde honom att följa med och
se en film.

- Jaa, sade hon svagt. - Det vore
rolielt. . .

Han prasslade med tidningen och
sökte efter bioannonserna. - Se håir!
sade han. - Vilken vill du gå på. Du
förstår dig biittre på film än jag.. .

Hon stödde båda händerna mot sto-
lens ryggstöd och kände sig matt. Vad
var det åt honom?

Då fick hon syn på häftet som hon
nyss läst. Det låg öppet upp och ned,
som han brrrkade lägga böcker han
nyss läst i.

- Har du. . .? började hon, men hej-
dade sig. Man skall inte såra sin mans
fafänga, stod det. Man skall använda
humor och... och. . .

- Förbaskad sr-nörja i den där bo-
ken, sade han och gav häftet en liten
puff. - Du läser väl inte sånt?

Då brast hon i skratt. Humorn kom
alldeles av sig sjä1v. Han hade läst
den där antikeln och tyckt att det gick
för långt med fjäsandet för Mannen. . .

Men den hade ändå öppna,t hans ögon
för deras "dödvatten"! Han gjorde det
första bästa han kunde: biöd henne
på bio!

- Först ska vi ha en kopp kaffe,
sade hon glatt. - Riktigt gott kaffe.

- Härligt sade han och såg upp på
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Fråge:palten
Ont, ni bar beklmnzer aa någoN slag

ocb ingen d.tt dnlörrro er åt eller onz ni
känner er ensam ocb längtar efter kou-
taät ,så Aan ni skriaa erafrågor ocb fun-
deringar till Frågespalten, Box 180 73,
StocAholm 18 

-och 
So'fia skall för-

söAe scart.

*
Kära Sofia!

Jag har bekymmer för min lilla pojke.
H'an är tre och ett halvt år och har ingen
jämnårig lekkamrat. Här i huset finns myc-
ket barn, men de är äldre och otåliga när
min pojke gör när'manden till lek, och all-
tid biir det kontroverser mellan dem. Jag
har anmält honorn till lekskola och fått
svar att nan har ont om platser och bar-
nen skall vara fem år fyllda innan man tar
emot dem. Jag hat anmält mig att ha
dagbarn, någon liten gosse i samma ålder
sotn min. Och hör och häpna 

- 
det kom

en inspektör hen och hon började repetera
att jag haft tbc (ej utvecklad, jag har ald-
rig haft hosta eller bakterier i något prov,
ej ens i marsvinsptov, eller odling). Och
min lilla gosse är adopterad för tre år
sedan 

- 
då fick jag lämna friskintyg från

två olika läkare att jag var lämpiig hand-
hava barn, och ett friskintyg från en lung-
expelt.

Jag har erbjudit rlrig att skaffa friskintyg
igen, fast det är dyrt. Jag skulle inte heller

henne. - Vad ska vi se? Kärlekslivets
offer?

- Är du tokig! Den är för ogifta. . .

och så hemsk . . . Hittar du inte nåsot
ennat som later bra?

- Jo se här! MANNEN SOM Sö-
KER SANNINGEN... Säs vad du vill

- men den ska vi se?

Han steg upp ur fåtöljen, slängde
tidningen på bordet, tog henne om li-
vet och kysste henne.

över hans axel kastade hon en tack-
sam blick på den upp- och nedvända
boken. . .

vilja lämna mitt barn till någon sorn hade
lungtuberkulos med smittorisk, och därför
förstår jag att mao är försiktig. Men jag
tror att många tjänstemän är lite klumpiga
i onödan. Jtg har haft all möda att hålla
mig morsk och inte duka under för männi
skors oförstånd. Skall man alltid förbli för-
följd av den gamla lungsoten? Så undrar
en som känner sig vital och spänstar hus-
modersgymnastik !

Mamma,
Kära ni !

Fråga den energiska inspektören vad ni
bör göta. Hon gjorde antagligen sin plikt,
det kunde ju också ha varit en smittofarlig
person sonr erbjöd sig 

- 
och inspektören

har att se efter om så är. När ni lugnt
talat om lrur saken ligger till och frågat
henne vad ni kan göra för att anses kom-
petent att ta emot ett annat barn om da-
garna, så har ni att rätta er efter inspek-
törens råd. Om det blir läkarintyg på nytt,
så kosta på er de 15 kronor det kostar. Ni
kan ju få något betalt för att ni har en

treåring onl dagarna och sålunda tjäna ig;en

pengafna.

Det är sådan brist på folk som viil ta

hand om barn, så ni är ett riktigt fynd i
vära dagarl HålI modet uppe och låt er
inte skrämmas av formalism, som i detta
fall har en viss mening och i många fall
är helt enkelt nödvändig. Bli inte ovän

med en tjänstemao som helt säkert inte
nenar er personligt illa. Det är så i våra
samhällen att en viss övervakning är nöd.
vändig 

- 
men den är inte avsedd att såra

någon. I detta fall vill den bara skydda

barnen. Tänk er att ni under dessa år' i
stället blivit sämre! Sådant händer också.

I sådant fall hade inspektionen gjort stor

nyita. Säkert inser ni själv detta vid när-

tnare eftertanke. Lycka till !

So f ia.

T r\, I I II J'OCRNOI.M

firades den 8 mars. Internationella
Kvirmodagen, med ett storslaget möte
i Medborgarhusets stora sal. 700 per-
soner hade infunnit sig. Kvällens båda
talare, vårt förbunds ordförande dr
Andrea Andre en och ledamoten
av det japanska parlamentets överhus,
fil. dr. Tomi Kora, hyllades varmt
och tal'ade ord som gick direkt ti1l
de församlades hjiirtan. Fru Kora be-
rättade om de lidanden som 3 gånger
drabbat Japans folk genom atom- och
vätebomberna - Hiroshima, Nagasaki
och Bikini - och vädjade varmt till de
svenska kvinnorna att besinna faran
och räcka Japans kvinnor sin hand till
försvar för livet och vår jord. Dr An-
dreen berättade på sitt medryckande
sätt om intryck från indiska byar hon
besökt under sin långa resa och Arne
Sucksdorffs film "Indisk by" blev en
utmärkt illustration till hennes tal.
Ture Eriksson hade tillägnat mötet en
dikt, som framsades av Walter Maise-
hall och SKV-kören sjöng visor.
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Earnens cgcn sida: FRU KLOK
6.

31. Tåalingsdagen sköt Chaaxgs båt iaäg haickt, Den ttore
hejsaren försöAte ramma Chuang för att uälta bans båt ocb
drånka honom. Från stranden ropade folAet en tarning,

52. /VLet] il4f IOten
aktern på Chuangs
,splittrades.

på kejsarens båt stötte entot den sAarpa
båt reas den Aungliga båten upp ocb

33. Kejsaren föll i haaet ocb blea t'ishad upp aa sina ministrar.
Han tar t,åt sonz en hund elter allt t,alten bari soalt,

34. "Du har förstört min kangliga dräAt", sLrek keisaren. "Ge
ntej en ny, räod.aa tågeujädrar och med. en broderad draAe på,
en lågel Fenix, hauet ocb solen. lag säall ba den inon tre
dagar, annars hrgger jag ltuuadel at dei".

36. I santna ögonblicA rar altonhinlen't'1lld au ttt.rentals

Jåglar, deras utbred.da tingar shymde nånens lius.

35. Fra KloA bad Chuang hjälpa henne ltt 4a papper hlippa
till 'fåglar at, alla slag och i alla t''asoner. Hon hastade denz

upp i luften och sjöng: "Flyg, srnå fclglar, ll7g, 't'17g er aäg'
,netx ittppa någrafjädrar åt mej i da{'.
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7'1 oorran aara,

AlJDEL}I I}|OAR
LT
l\u ar den tid då distrikten avhåller
sina årskonferenser och avdelningarna
sina årsmöten. Vi ska ge några glimtar
först från ett par distriktskonferenser.

*
Den 5-6 febr. höIl Smålandsdistrik-

tet årskonferens i Huskvarna. Där gavs

exempel på många goda lokala initia-
tir'. Så t. ex. har avdelningen i Vet-
landa tagit upp frågan om åldrings-
vården och bland annat vänt sig tili
styrelsen för pensionärshemmen och
påtalat förhållanden som bör förbätt-
ras för de gamla vid dessa hem. SKV-
avdelningen i Värnamo har satt i gång

en aktion för inrättandet av en kom-
munal systuga. I flera av de barn-
filmshommitt6er som bildats i distrik-
tet år våra avdelningar representerade'
Årskonferensen antog ett utbalande
mot atomvapnen och den västtYska
återupprustningen och utta-lande't fick
formen av en vädjan till regeringen
att den gör alit sorn står i dess makt
för att medverka til1 fredens bevaran-
de. - På lördagskvällen hade man
ordnat ett festligt samkvåim där folk-
skollärare Tor6n, Norrahammar, talade
om kontakten mellan hem och skola.

*
Värmlandsdistriktet höli årskon-fe-

rens den 20 felrr. i Karlstad. Samtliga
avdelningar var representerade. En ar-
betsplan för det nya verksamhetsårei
antogs och ur den citerar vi:

SKV-distriktets avdelningar skall
göra största möjliga insats för att så
rnånga vdrmliinningar som möjligt
skall skriva under kravet på förbud
mot atomvapnen, - Varje avdelning
skall anordna en diskussion om vilka
frågor som är siirskilt akfuella för
kvinnorna' och barnen på platsen,
Kring den fråga som anses mest aktu-
ell söker vi samla kvinnorna titl akti-
vitet.

75 nya medlemmar värwas enligl
uppgjord plan,3 nya avdelningar skall
bildas i d.istriktet. - Upplagan på "Vi
Kvinnor" ökas med sikte på att
den skall överstiga medlemsantalet
minst tre gånger på tätorterna och
dubbelt upp medlernsantalet på övriga
platser diir avdelningar finns. - Di-
striktets offensivfond tillföres minst

l8

750 kr. under årrct enligt uppgiord
plan.

Vidare talas det om inbjudningsmö-
ten, försäljning av Vi Kvinnor på om-
kringliggande orter, anordnandet av

en SKV-träff för hela distriktet under
sorn"maren eller hösten, anordnandet
av studielotteri o. s. v.

*
Och nu några axpiock ur avdehring-

arnas rapporter.
Först bör nämnas att under hösten

4 nya avdelningar bildats: i Mariestad,
i Gamlestaden och Masthugget i Göte-
borg och i Karlsborgsverken i Norr-
botten. Äran för den sistnämnda av-
delningens tillkomst faller på våra
energiska SKV-kvinnor i Båtskiirsnäs
som ägnat Karlsborgsverken alldeles
speciell omsorg.

Om trevliga familjefester i samband
med Lucia- och julfirandet berättar
rapporterna från Malmö och upp till
Haparanda. I Malmö hade man 300

personer på en Luciafest där småflic-
kor medverkade i programmet och
tombolan gick åt som smör i solsken
och gav e;tt välbehövligt tillskott till
kassan. Ambjörbyavdelningen, som är
berömvärt aktiv och brukar ordna
utomhusfester sommartid för att få
pengar till verksamheten, hade dess-
utom en festtillställning före jul som
gav ett netto på 320 kr. Så kunde man
också under julen besöka ålderdoms-
hemmet och bj,uda de gamla både på
julgåVor, kaffe och underhallning. I
Backsjön uppe i Ängermanland klarade
avdelningen av två festtillställningar

före ju1, den ena gav en nettobehåll-
ning på 165 kr., den andra var en jul-
fest för barnen.

I samband med Norrbottensdistrik-
tets årskonferens i slutet av november
ordnade SKV-kvinnorna i Luleå ett
samkväm som tiliförde deras kassa 471

kr. Från Haparanda rapporteras en

lyckad decemberfest med god ekono-
misk behållning. Vår iilla präktiga
avdelning i Torshälla - den har f.n,
13 medlemmar - rapporterar om ett
lyckat inbjudningsmöte på senhösten.
Hälsningsanförande hölls av Elisabeth
Tamm, rektor Honorine Hermelin höll
föredrag och sångerskan Barbro Her-
melin sjöng.

*

Om goda förenings- och inbjud-
ningsmöten berättas det i många rap-
porter från avdelningarna. Karlskoga-
avdelningen har haft sjukkassans före-
siåndare att inleda om den nya sjuk-
försäkringslagen och ett intressant fö-
redrag om Guatemala höll arkitekt
Elsa Sundling på avdelningens okto-
bermöte. I Nonköping har man haft
nykterhetsfrågan uppe till debatt, i
Västerås berättade en polisman vid ett
möte om sin tjänst på det svenska
sjukhuset i Korea under kriget och vi-
sade film däriJrån. Flera avdelningar i
Göteborg berättar om goda möten un-
der hösten - rapporterna avslutas i
regel med upplysningen att nya med-
lemmar inröstades vid mötet. Torpav-
delningen rapporterar 14 nya medlem-
mar vid ett inbjudningsmöte, Stigber-
gets avdelning 5, Högsbo 6, Bjurslätts-

,,rid en IlcÅtd brtnfest i Porjus togt denna bild at, en del ar de l1'cliliga festdeltag'tttt;t
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lVla"eu husmödrar är lantastiskt duk-
tiga när det gäller att av gammalt och

stuvbitar trolla fram praktiska och

trevliga plagg åt barnen. NIen hur duk-
tiga de än är så behöver de tillskär-
ningsmönster och - id6er. Även om vi
tack och lov slipper se A-linjen lance-
rad på ungarna (får man tro mode-

teckningarna är det samma "linje" som

vi medelålders med en djup suck minns
från vår egen barndom och som På-
minde om en uppochnervänd strut)
så påverkas barnkläderna också av
modet. Och köper man en tygbit till
sommarklänning åt skolflickan så vill
hon säkert vara med och bestämma

,3997

veckad. Mönster finns i storlekarna 12

och 14 år.
3997 är en söt västk1änning - kjoi

med överdel kallas den - samt blus.
Mönster finns i storlekarna 8 och 10

år och tygåtgången är på 70 cm:s bredd
ez 2,45 resp. 2,70 mtr tiil västklännin-
gen och ca 1,25 mtr till blusen.

3995 slutligen är något för småbarnen
i sommar: utanpåskjorta med byxor.
Mönstren finns bara i storlekarna 2, 4
och 6, men vi tar nog inte fel om vi
gissar att skolflickorna upp till 10-12
år gärna vill ha något liknande.

De olika åldrarnas...
(Forts. från sid. 4).

samhället har all anledning att stödja,
får här sin första törn.

Den känsla av högtid och glädje

som spred sig i ett hem, sen sPännin-
gen släppt och barnet vä1 blivit fött,
har gått förlorad i de stora anstalterna.
De mindre, mera lokalt betonade för-
lossriingshemmen skulle säkerligen
kunna bevara något av dessa värden.

Alla sådana fall där komplikationer
kan väntas. särskilt hos förstföderskor,
bör naturligtvis från början vända sig

till de stora väl utrustade anstalterna.

,,*r.l

1
1
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avdelningen flick 27 nya medlemmar
under höstkvartalet o.s.v. I Råneå har
man också tagit upp frågan om sjuk-
försäkringen till debatt och som inle-
dare haft sjukkassans kassör. Vid ja-
nuarimötet beråttade en f.d. sjömans-
pastor om minnen och erfarenheter
från sitt arbete.

Rapporterna om verksamheten i
Stockholm måste av utr;rm6"..6nt
överstå till nästa nr. Då hoppas vi
också kunna komma med glädjande
rapporter om ptenumerant- och med-
lemsvärvniag under första kvartalet
och, inte minst, om våra avdelningars
insatser i namninsamlingen för kravet
om förbud mot atomvapnen. Ndr detta
skrives har denna stora, viktiga kam-
panj precis hunnit starta.

modellen. Det bör hon också få - det
är ju hon som skall bära klänningen
och trivas i den.

TiIl det billiga priset av en krona
får ni id6er i massor till edra egna och
barnens kläder om ni skaffar er "Vår
Mönstertidning", som utges av KF och
just utkommit med vår- och sommar-
numret. Här några exempel på vad
som bjuds i den. Mönstren kan ni köpa
i konsumbutikerna eller rekvirera di-
rekt från I(F, de kostar 1:50 per st.

Modell 3994 bestar av en lättsydd
och käck viist i skotskrutigt samt en
8-vådig kjol som nästan verkar hel-

W
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Uppträder under förlossningens gång

hos omföderskor icke väntade kompli-
kationer, kan ju även en hastig för-
fiyttning ske. Har en ordentlig för-
undersökning gjorts under havande-

skapstiden, bör man veta om både fel-
iägen av fostret och andra hotande

komplikationer.
Från sakkunnigt medicinskt håIl pe-

kas det ofta på vad rädslan kan för-
svåra och hur tryggheten kan under-
Iätta en förlossning.

De aldrig så väl tekniskt utrustade
anstal,terna kan icke alltid ersätta den

mänskliga faktorn i sjukvården. Vår
tekniskt sinnade tid glömmer gärna

bort detta faktum.

Fullvuxenhetens och Yrkes-
träningens tid

Hem- och familjebildning tillhör
självfallet det . tredje, "det fullvuxna"
stadiet av människans liv. De tidigt
ingångna äktenskapen får ofta en

olycklig utveckling dels på grund av

känslornas omogenhet, dels därför att
parterna ofta kommer att utveckla sig

i olika takt och riktning. Äktenskaps-
mognaden ligger nog i allmänhet några
år över den lagliga giftermålsåldern.

Precis som barnet i sin tredje period
mognat för skolarbetet, har den full-
vuxna människan mognat för ett ar-
bete eller livsverk i vilket hon tränar
upp sig till större och större fulländ-
ning. Denna långa period på 25-30 år
kan kar,aktäriseras med Psaltarens ord
(ps. 90 v. 10 gamla översättningen)
"när det som bäst varit haver, så ha-
ver det möda och arbete varit".

I vilket åldersskede maximum av
yrkes- och idrottsskicklighet nås be-
ror på arbetets art. Vad rent kroppsli-
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ga färdigheter betrdffar nås toppresta-
tionerna i sådana sportgrenar, där en-
dast den egna kroppen sätts in i täv-
lingen såsom löpning, hopPning och

dylikt, vid relativt unga år. Medelsiff-
ran ligger enligt Biirhler vid 26 år; an-
vändes vid tävlan något instrument
såsom vid fotboll, tennis m. m. för-
skjutes medelsiffran till 27 ät. Gäller
det att behärska ett annat levande vä-
sen eller en maskin som vid ridning,
bilåkning o. d. ligger medelsiffran be-
tydligt högre eller vid 32 år. Där be-
hövs det ndmligen kombinationsförmå-
ga och eftertanke, och den förmågan
kommer först med åren.

Detsamma gäller för olika sorters

kroppsarbete. önskar man ett antai
arbetare som på löpande band i snab-

bast möjliga tempo skall skruva in en

skruv eller dra till en mutter, bör man
lämpligen använda personer i 20-25'
årsåldern. Men om arbetet kräver en

mer ingående kunskap gäller principen

att den störs;ta prestationsförmågan in-
träder allt senare, ju högre erfarenhet
arbetet kräver' En tysk översikt över
ackordsförtjänsten inom elektriska in-
dustrin visar största arbe'tsförtjänsten
hos arbetare nära 40 år'.

Vänder vi oss från det manuelia ar-
betet till det andliga arbetet, kommer
topprestationerna vid en ändå högre

ålder.

7'ill f öt'suttt' f iit' bttt"ttq:tt
(Forts. från sid. 11).

Hon talade om det oerhörda hot som

atomvapnens existens utgör mot vår
egen och kommande generationers liv
och om vilka enorma möjligheter som

skuile öppna sig för världen, inte minst
för de underutvecklade områclena av

vår jord, om den väldiga energi som

atomkraften utgör i stället ställdes i
det fredliga framåtskridandets tjänst.

Kvinnornas stora mål är avrust-
ning, sade hon, och förbud mot atom-
vapnen skulle vara en betydelsefull
etapp på vägen mot avrustning, där-
för måste alla kvinnor med begeist-
ring deltaga i fredsrörelsens under-
skriftskampanj mot atomvapnen.
Det var ett gripande tal och inte

mindre gripande var det svar det fick
från flera kvinnor som, fastän de icke
tillhör KDV, deltog i mötet som gäster.

Där var exempelvis en belgisk kvinna,
fru Leyniers, som förklarade att
hon kommit till mötet som gäst därför
att hon var så gripen av id6n om en

Mödrarnas Världskonsress:

"Jag är en mor sorn kriget bero-
vade allt. Inorn en tidlymd av 14

månader förlorade jag allt soln gav

livet mening, mina två söner och
min man. Min yngsta pojke blev ar-
kebuserad, han var 34 år, och sedan

förlorade jag min äldste son och min
man, de plågades till döds i de osali-
ga koncentrationslägren Bergen-Bel-
sen och Neuengamme. Själv satt jag

också i fängclse. Ni förstår mig sä-
kert när jag säger att för mig finns
det bara ett mål som jag kdmpar
för: att förhindra att andra kvinnor
och mödrar skall behöva uppleva det
som jag har gått igenom. Jag har tre
barnbarn som intc längre har någon
far, och jag vill sätta in allt på att
de och alla barn i hela världen skall
få leva i fred och få en lycklig
framtid. ll{adane Cottons tal har rört
inig tljupt. Jag, som har upplevt de

ångestens och fasans nätter s.om ma-
tlame Cotton talade om, jag som intet
högrc iinskar rin att mina barnbarn
skall få en lycklig framtid, jag för-
pliktar mig att ställa alla mina kraf-
tcr till förfogande för att Mödrarnas
Världskongress skall bli framgångs-
r.IK .

En ung polska, redaktör för en ka-
tolsk tidskrift i Polen, liksom fru
Leyniers gäst vid rådsmötet, hälsade
likaså v,armt inkallandet av Mödrarnas
världskongress. Hon berättade att hon
var en av de få polskor som kom Ie-
vande ut från koncentrationslägret
Auschwitz, efter att ha pinats där j
två och ett halvt år. Ännu i dag, 10

år efteråt, sade hon, hör jag barnens
skrik, de barn som i tiotusentals döda-
des i gaskamrarna, barn som på alla
Europas språk ropade MAMMA i
dödsångest. Det får inte ske en gång

rill...
Det var med djup r'örelse som dele-

gaber och gästcr vid rådsmötet antog
den appell om Mödrarnas världskon-
grcss som vi puirlicerar i detta num-
mer och som vi ber alia r'åra läsare
att noga 1äsa igenom och föra vidare
tiil andra.

VALBORG SVENSSON,

'f rt,cheri AB Mercit, Stocnho!n 1955


