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DEVALVFRINCEN
Devalveringeu är sarntalsämnet för dagen. Åtininstone ibl:;.nr.-l zrlla ekonoiniskt intresseradc. Och vern är inte det I varje
fali är det cn fråga, som iner eller mindre
berör alla.
l)evalveringen betyderr, att vårt penningvär'dc sjunhit, a.tt vår svcnsl.-a kronas värde i förhållande tili doliarir shrivit:s ned.
Amcrika her så vclat och dr.irrit. sin vilja
igenorn. rin såi iäirge är dollarns rnakt stor:.
Den binder ocir regcrar genom pakter och
I\{arshallhjälp oclt rny'cket annat.
Svcrige undslapp världskriget och kunde
nu haft en stark ekonomisk ställning, men
förstiirde lili-räl sina fi.nanser. Vi kunde ha
varit tili största derlen självförsörjande,
men vi lät oss översvärnmas :tv sydfrukter,
srninli och all jordens här'ligheter utan att
beräkna balansen mctrlan irnport och cxport
cller bevaka vårt eget lands intressen need
tanl<c på framticlen.

IJr l'{yrdal höjdc plötsligcn kronans vär-

medc a74?1. Och
de nominellt
g i c li I För att sedan i Genöve bedriva en
förträrflig verksamhet. Svenska folket får
det nog rätt besvärligt, när l<ronans värde
enligt i.merikas önskan fallit r e e I I t med
c:a 30

()',

, d.v.s. nära en trecljedel. Och kro-

nans r'ärde är nu ytterligare i fallande i
visst avseende c:a 40 9o eller hanske däröver. it{an kan säga att även trngland lydde order. NXen det brittiska världsherraväldet visar sig numera mest i lysande furstebröllop. Norge och Danmark gav ocksä vika
för USA. Skandinavien skulle vara solidariskt. I\,Ien kanske kunde vi ha hjälpt Norge
och Danmark bättre genom att säga nej,

d. v. s. att ej ha ncdskrivit kronan mcra än
den förut ltlivit ttppskruvad. Schweiz försöker alltjämt att ej sänka sitt penningvärde,
Scirweiz, som i likhet med Sverigc undgick
världskrigen. Schweiz har goda finallser,

men har väl inte hcller så dryga utgifter
för rustningar.
Vad hade hänt oi:r Sverige cj låtit den
svenslia kronan faila så r,ryciict ? r\ntagligen atskilliga omläggningar i vår politiska liurri. Troligen också flera rimbäranden, sorn drabbat alla. I,{en sä srnåningom en självständigare uppbyggnad och utvecliling med möjlighet till rnera ckonornisk
och irnoralisli r'ättvisa för ctt nytt sainhällc
i en ny tid.
Nu är det för tillfäilet sorn det är. Ingen
kan ännu tiil fullo shönja följderna av det

fast vi får vara beredda på prisstegringar och inkomstminskningar samt
många obehagliga överraskningar. Må vi
försöka att med fast beslutsamhet rida ut
skeclda,

ELISABITI'H TAMM

storrnen.
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E,rvor Lad berg cjod

I

I

pressiäggningsögonbtricket näs

vi av det smärtsamma budstr<apet att
Eivor Ladberg ha,sLigt iärnnat oss.
F öi'lusten är stor f ör vårt förbund
och sorgen djup för hennes tnånga
personiiga vänner och kamrater i
arbetet. Eivor Ladbergs insa+.s för
fredsarbetet, särskilt som sekreterare i SKV, ägnas en särskild artikel
i värt decemLrernummer.

Asrens kvin nor
Urrder: clerr ftirsta veckan

i

december

sa
i

år

komiriel' cn histol'isk kvinnokonferens att
ä.g;r r unr 1 lJeiping i liina. För första gången
liorn,rcr då r'epr"e,sentanter för Asiens kvin-

noniiijoncr atL sarnlas för att i gemensamt
r'åulslag reclc,visa kvinnorilas roll i den na'ricnclia fritrctskampen i kolonialländerna
c:il j.ör ai-t 3'ttci'ligare stärka och samordna
,\sictiL, i;iirnpa.nde kviunofront.
/\r;iens val<nande kvitlnomassor tar sin
ciel a,' äns','arct för :rtt skapa ett Asien där
kolonil-ltln\rcn far människovärde och männislloriii.t. l'eipingi'lonferensen får mot bakgrunCcri nv hr'14 Ceu l<oloniala frihetsrörelsen, en våldrg l,-.etydeise för fredskampen
i hela världen.
Det var vid KDV:s exekutivmöte i StocklroLm irö:;ten 7tJ+7 som de första besluten
fattades i frågan om hur den demokratiska
i<vinnorörclsens samarbete med Äsiens
]<vinnor skulk: organiseras fastare och mer
'beslöts nämligen, enligt en
effektivt. Då
önsi-rirn sorn uttryckts tilt KDV i otaliga
brc',' friiir asiatiska i<vinnor och organisationer, att KDV skulle sända en speciell
kornmissiori med uppgift att studera kvinnornas och barnens iäge i Asiens länder.
I)enna l<ommission sorn bestod av bl. a. dr
trat l,{iles, Itrngland, Simone Bertrand,
F'rankrihe, professor Tamara Morozova,
Sovjetunionen och Mrs Zelma Brandt, USA,
bes;öI<te Xndien, Maiacka och Burma men
vägrades inresevisum till Indonesien och
Vict-Nam.
f ill KDV:s andra kongress i Budapest
1948 var kommissionen färdig med en rapport om sin resa, vilken gavs ut i bokform.
Dct åir cn s1<ahande skildring a-r de ohyggiiga förhåliandcn som kvinnorna och barnen
i kolonialiänderna ievcr under, en skildring
av utsr-tgning av kvinnornas och barnens
arbetskrnft i gruvor och på plantager, den
ger frulitansvärda siiffror om dödligheten
gcnol:n hnng"cr, sjukdornar och genom bristen p;r sanitär'a och sociala åtgärder, den
ger faiita om livinnornas skriande rättstöshet. >'I kolonierna upplevde vi med grym
ås;k:;.illighet imperialismens rätta ansikte>,
hetci' cle*; bl. a. i rapporten.
9

mord na r stn

$<a nn

p

Under tiden rnogtladc plan'r-:rna i)t1 cn
för Asiens kvinnor'. Vici I(DV:s
exekutivrnöte i Paris omctlelbart efter
Världsfredskongrcssctr gav madarne Lu
Tsiu, Kina, en redogörelsc ftjl' konferensens
mål och semlnansätLning.
>Konferensens måi är atl L;ilmla cle förtryclita kvinnorna Llorn liärnilar i Asien.
Den skali ge deras rcpre:lcntantcr möjiighet att utbyta c'rfarcnircter cch stär'lra enironferens

heten

i den

gerncnstlnirn:i. i,-z,ilipr:n

för

ua-

tionellt oberoende, demokruti och frcd, för
kvinnornas och ]rarncn:i rättii;hcter. Kon-

ferensen kommer att irtgöi'a ctt bct'r'delsefulit steg mot samarbetc, ltttcierr: X{DV:s leclning, rnellan Asiens irvinnor: och dc kvitlnor
som kämpar för sarnma mäl i :lila dciar av
världen.>

Konferensen skulic li:'l fill'lagt,s till Calcutta, men Nehlu-r'egc'iin;t'n r'ägrade att
ge sitt tillstånd. Och nu luri" alltsa Iiinas
demokratiska hvinnofedei"atioir - sona konstituerades i april 1949 och med sina

iir Kl)r,'' ::l starkaste
sektion i Asien -- inbjudit till konferens
i det för några rnänzrder sieciair bcfriade

22.630.000 medlernr:nar

Peiping.

Tretton asiatiska sektioner', Jloltsett, fr'ån
i Sovjctasi.ln, riom är anslutna
tilt Sovjetkvinnornas antifascistiska kornmittrS, kommer att ciclta i konferellsen:
f oI [<]:c PubI j.k en'
Mo n goliska
som är en bland de rnest aktiva sekt,ionerna
och som bi. a. gjort stora insamlingar av
pengar och kläder för det dcmokratiska
Greklands kvinnor; K o r e a rned sammanlagt 2,5 rniijoner rnedlernrnar från
Nord- och Sydkorea; V i e t-N :r m, vars
sektion på 2 miljoner mcdlernnian utgör en
av de viktigaste grtlpperne i \/iet-Nams
folkfrontsorganisation och som verksamt
bidragit till frihetskampeir nrot den franska
imperialismen; I n d i e E, där 20,000
bengaliska kvinnor tillhör sektioncn och
där ett intensivt arbete pågrårr för att bilda
en allindisk progressiv livinnoorganisation;
de sektioner

Pakistan,
Indonesien,

Bu:rrna, I aIacka,
Siarn. Xran, vars

sektion förbjudits nnder dcrt vä.g av terror'
som reaktionen utlöst clär', och där många

kvinnor bcfinner sig bland de cirka 1,000
llersoner sorn arrcstcrats för demokratisk

FN har mottagit

vcrksamhet. Vidare Libanon,
Israel
och Syrien,
samt Kina.

Konfercnscns iagoldnir-rg omfattar följande

punktcr:

1. Kl'innornas 1<antp i Asicn för nErtionellt
obelocnclc och clclnokrati (rapporten gcs
i cicnna putrl;1- av Kinas dcmokra"tiska
kvinnoi'ccl-crari ion

)

.

2.

Försvarct av lt..rinnornas råittigheter (rap-

J.

För-qvalr.1. a."' ltArnr:ns r,ättigheter (rapport

port av Irans l<r'jnnor).

at' indit.ris tr<r,'innclr).
>En rniijon kvinnor i tsciping bereder sig
med obcskrivlig enl-usiasin att inotta delegatcrna till A:,;ieniionferensen>>, heter det i
en hälsning tili KDV. I aila Asiens länder
pågår et.t brctt arltcte för att popularisera
J<onferensen <-.ch ti'ots utarrnningen, trots
hri,q och te;:;roi' ian'lJa, dc nör1vändiga med-

för att g'öra Pelpiirg-iionferensen till en
för fredens och demokratins för::;r'arare Kl)\i:s sektioner i en
rad eriropei:,lLit, iain4er bidrar ekonomiskt
till konferensen, och tr(DV har vädjat till
alla sektionei:' orn stöd för konferensen,
SKV för deirira viiclian vidare till sina ar'len

avgörancle frarngitng

delningar och ens].:ilda mcdlemrnar. Ge

i1,(

Om AischrT!*5'
talacle rel<tol'

Eunneniderna

.n-,"rin" I.lermelin vid Stoch-

holms:rvdr-'1ning'cn,, i'älL;esökta möte den 30

tcptemi;ci'. Det gr.ipa.nilo dr:rmat från Grek-

[örktirnar freden gentcrnot lirigci pe ett slitt som talar ciirekt
iill .miin.nisrr.c:',ta li;'ritri i var tid. R.ektor FIermclins r.rppläsning Lrr tlramat följdes av
andlösa åhörarc.
Lends stol"irct-s1.!d

petitionsliston
FN:s Sekretariat har i r.1t i,']i\r.'] rirvr
följande lydelse till SK\,r:s; oi'r.r.i'ir.'rrtrrlc

crkänt mottagand-et a-v il.r.-,rirriir.toi'i.r:r
Iriin SKV:s petitionsrörelse rind:r vi\rcn för förbud mot atoinl;orlibur:
>>Jag har härmccl är'an rlcdcle.la :r1i.
Sekretariatet rnottaSlit ci.r.1 irrcv ri' ili-'Lr
3 juni 1949 vari jag undcrllil llir cil :iir
svenska sel<t.ionen,3.v i(r,,iii;1oln'r.l; I).'-

moliratiska Våirlclsförbunti l;:r,n{,-11 p1'l.ition med vädjan till F-ijlcnir r'"iatio-

ncrna om omeclclbara ör:r'rlåiliqnin5lar'
i syfte att uppnå r'cduccring å1\- ]'Llr,tningarna och förbucl mot uto,-.rl;i;nrir.,n
och mot alla andra. miLsl,:iörir-r1cl:r.i'irpen.

Jag har ävcn äran r, tcl.llii.la rr f 1 t'k.
fcm volymerner iniiehtLllalicle,iit.4'2'\
svenska kvinnors na,r-irntccl;r.l.;rrI:rr lr,.r-r'
mottagits av Sekrctarial.et or-:ir .:r.1i illi
rncdföljande brevet komnrcl a1t ir-riiiras i nästl<ornmande lisla övlrr lri;i"i.,'iir,delscr från icke s.tatliga oi'L1i.rii.lirr.i ilrirll'
sonr distribucras tiom cloklriitctr I i'r'.:i-l

Säkerhetsrädet.

Med utnriirlrt högal<ininq
BYRO]N PP,ICE
goneralst'kr'. a. i.

erL

stöd till d-enria Jionferens som trots att den
iiger rum tuseirtals mil från vårt land har
en stor ]-rctrrdo]se' ä\/(11 för oss. Asiens kvinnor l<ämpar niot slt:-rtl11ä imperialism vars
syften vi ser i l\tlantpakten, i kriget rrot
Grcl<lands d'oJJi, i rindcrstöclct av FrancoSpanien. ocil v;,rs i;iinr.lctecken är växande
arbctslöslist, riii.i;:,liir.rlict, rash.at och ekonomisk lti'i:1. övci" gr"".å;:rser och oceaner skali
kvinnorna:: sr-riidr.rit.r.t förmå organisera
ct1. sal,'rarheic fcj;: ii:cd och rnänskiighet.
>Enade skall vi vinna freden.>
ARGIT LINDSTRöM

vå;'a

Rådsnröte

i

tvioskve

KDV:s fiåd samrnantx'ätlel' i nåo:;l<l'n rielr
1,5-19 novemher' 1"q:![]"
På dagordningen står följancle f,r'å15:;or:
1. KDV:s oclt, rless ntLtionellLr, :;r.:l;!ic;ri,-'i'i;
ktuttpt f ör fredeit.
2. Försuat'et ctu kuitntol'niis ci;olroi;r i,,);'.,i i'('i 1tiglrcter mot bukgt'tut.r!en, riir r1a';r r',':,',t.:iJl
nöden oclt ctrbetslösltt:tctt !, tlc: i,:ttirrlrrtiritiska lcindernu.
3. Den dentokrutisltu li-t:iitno'1tt'tr;sr:tt, ot'lt,
tless

2r,7

1lgif

ter.

4. Rnp'port ft'titt den Fix'berc,tltr.utle i;r;i:ilti[.tön löt' Konferettsen i(n' ul-siciu; i;r'rir;'loi'.
5. Internutionelltt d.u11en, .fr.ri' hr:r';ic;:.
6. Ru,pport ont KDV:s c/i:crio;;l,islirr sliilliiiriri.
i . Nyu, intrtidesun söku,ittgtLt'.
Som representanter för Sii'/ lior:1.r,:'r rt:daktör Valborg Svensson, fi:ci1ri:n llii:,:rl;cth
Tamm, fil. mag. Margit Lind:.;tröm oi:ir fr.öken Inga Björnlund att delta i rad:i,lcitet.

än höstloven faller
listiska enhetspartiet Pieck och Grotorvohl'
Sovjet uppmanade de tre andra ockupationsmakterna att även <lraga rr-i- ur Berlin,
men de har vägrat. Luftbrcir har i alla fnil
sommar.
går t'irdliqen
Den 23 septeiliber meddelade Trurnan att i tysthet försvunnit, s€r tågen
ju alltid t:'rgot'
är
clet
och
ernellan
zonerna
det med säkerhet kunde antagas att Scvjet
SEDAN HAR DET VAIiXT allinänna val
nu kunde tillverl<a atombomber. Kanske hamen
förråd
och Norge, i båda fallen rned en
stort
sä
icke
fall
i
Österril<e
de Sovjet i alla
Trun:arn valde förvisso sitt ögon'- rnarkerad dragning åt höger.
dock
blick. Det gälide att få arnerikanska konVad norska valet beträffar l<an vnan inte
gressen att bevilja miljarderna tiil Europas
underlåta att förvir,na sig övcr dess valupprustning. Sumrnorna beviljades ornedel- ordning, som medförde en kotrossal överbart.
representation för de största partierna,
Generalstaber och utrikesministrar sam- först och främst socialdemokraterira, Dessa
manträder och smider sina plancr, men ökade sina mandat från 76 till 85' konnmutrots detta känns det som en trygghet att nisternas representation sjönh från 11 till
atornhemligheten icke längre är rnon'opolise1. Men ser rnan på hur många röstande
rad. Giftgaserna irände alla nationer'rill ef- som står bakom varje representant finner
ter första världskriget, och gasmasker för- man, att bakom varje sociarlclernokratisk
färdigades i massor till barn och vttrxna stort.ingsledamot står 10,000 röstande' men
under mellankrigstiden som förberedelse till bakorn den encle koinmunisten stod 90'000
nästa krig. Detta kom, rnen giftgaserna an- ä 100,000. Sarnma förhållnnde, fast inte
vändes aldrig. Enda undantaget var Italiens
fullt så groteskt, frarnträder rned de andra
abessinska äventvr, där Mussolini utan risk partierna. Socialdernokraterna hade vid förför rnotåtgärder av samrna slag kunde för- ra stortinget med en rösts övervikt passat
gifta några negerbyars innevånare, V e nt på att få igenom en lag som förbjöC valnu våga att kasta
skulle
samverkan mellan olika partiei:, viiken
?
den f örsta atombomben
skulle kunna utjämna dessa valordningens
ofrånkornligt att
det kalla och det heta orättfärdigheter. Det är
MEN KRIGEN
rna.'!osocialdernokratisha
stora
den
bakom
rasar ändå jorden runt. Tyskland har
folkrnajoritet'
stor
lil<a
en
k
står
i
c
e
riteten
-delats definitivt, åtminstone för en tid.
Enligt den slutgiltiga salnmanräkningen
Västtyska republiken, omfattande 23 milkommunisterna trots rlet stora
förlorade
joner människor, utropades först i början
även sitt sista mandat.
röster
av september. Till hnvudstad utsågs tills antalet
VÄNDER MAN RLICI(EN till östra halvidare Bonn. Historieprofessorn Theodor
van av jordklotet. är riet tydliet att hänReuss blev västtyska förbundsrepublikens
första president. Han utnärn:rde Konrad delserna i Kina är utslagsgivande. Canton
Adenauer, tillhörande kristligt-demokra- överlärnirades den 15 oktober utan blodstiska partiet till rikskansler. Socialdemo- utgjutelse i Mao-Tse-tungs händer:. Den
kraternas ledare dr Schurnacher avböjer första oktober hissade han personligt den
regeriugssamr"'erkan. Regeringen blir så- nya folkrepublihens röda flagga rned fem
gyllene stjärnor ovanför den port, som för
lunda starkt högerbetonad.
Den östtyska staten som omfattar 77 in till det gamla keisarpalatset i Peking'
miljoner, utropades nu i början av oktober och blev själv dess förste president. Bland
med Berlin sorn huvudstad. Kanske de får den nya folkrepublikens vice presidenter
nöja sig rned den ryska sektorn, fnån r,'ilken märkes l\{adarnc Sun-Yat-sen, änka efter
grtindläggaren av repnbliken Kina och
Sov3'et nu dragit bort sin ockupationssl;yrka.
Den har för'lagts till Potsdam. President märkligt nog syster till Madame Tjangresp. kansler blev ledarna för tyska socia- Kai-chek.

H AXNBLSERNA VÄRLDEN RUNT
jagar fram i samma takt som de frusna
höstlöven faller efter vår ttnderbara britt-

+

\
\
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Men skall man erkänna den nya regeringen eller icke ? Engelsmännen, som har stora
investeringar i Kina vill rädda vad sorn räddas kan. Kanske Hongkong och Singapore
med Malackahalvön annars glider ur deras
händer.

Fredspristagare

Amerikanarna är inte hågade att erkänna det röda Kina. För det första har de

\
I

inga pengar investerade, och erkänner man
den nya regeringen måste man bryta med
Tjang-Kai-chek. En del av Kina återstår
ju, men framförallt, Tjangs regering h.ar en
permanent plats i FN:s säkerhetsråd
alltså med vetorätt. Man förstår att de ej
gärna vill ge den till Mao-Tse-tung.
I INDONESIEN TYCKS FN ha fått un-

derhandlingar till stånd, men i Viet-nam
rasar kriget fortfarande med stora förluster för Frankrike i människoliv och pengar.
På det hela taget råder det en stor oro i
Sydost-Asien.

När europeerna kom titl Fjärran östern förde de med sig vissa välfärdsanordningar och hindrade förödande krig de olika infödingsfolken emellan.
Detta medförde en ökad tillväxt av befolk-

ningen, som inte på samma sätt som förut
decimerades av hungersnöd och krig. Men
de vita förde också med sig ett ekonomiskt
system som innebar att bönderna förlorade
det rnest av sin rörelsefrihet, och de stora
vinsterna på koloniernas produkter kom
aldrig fram till bönderna. De kom i händer-

na på ockrare. Samtidigt framtvingade
folkökningen en allt längre gående uppdelning av brukningsdelarna, så att brukarna
blir allt lättare offer för penningutlånare.
Kolonialmakterna har icke ändrat alla
de har
dessa missförhållanden. Tvärtom
uppbefäst ett feodalsystem som hindrade
l<omsten av ett fritt bondestånd. Fattigdom
och elände har alltid rått i östern och
behöver inte i och för sig tillskrivas Västerlandets inflytande. Men det föll på Västerlandets lott att öppna ögonen på dcn infödda befolkningen, och när denna upptäckte att den levde i elände, satte den
detta i samband med främlingarna och därmed föddes den nationella rörelsen med
rashatets hemska följder.
Förändringarna måste ske och blod kommer att flyta. Men man har dock ett visst

Genom fredligt samarbete kan
världen s livsmedelsproduktion
{ördubblas.
Norska stortinget har tilldelat lord Boyd
1949. Boyd Orr
som är skotte, har bl. a. gjort sig kättd för
sitt arbete i FN:s organisation för livsmedel och jordbruk, FAO, vars generaldirektör han är.
och därOm sin plan för ökat välstånd
säger han -i ett uttaav följande fred

Orr Nobels fredspris för

Iande:

-

Om de olika nationerna samarbetar

i stället för att ägna sig åt politiska

grä1,

skulle man kunna fördubbla jordens livsmedelsproduktion och fördela överflödet
även till outvecklade områden. Därigenom
skulie man tillfredsställa behoven hos de
folk sorn nu är i uppror mot sin hunger och
fattigdorn. Planen skulle öka inte bara jordbrukets avkastning, utan även den industriella produktionen och världshandeln
över huvud taget
till nytta för alla. Ge- utnyttjande av modernom samarbete och
na lantbruksmetoder skulle världens livsmedelsproduktion kunna fördubblas på 25
är.
intryck från Mao-Tse-tungs segerrika frammarsch, att när kineser bara får vara för
sig själva så klarar de på ett besynn-erligt
sätt upp saker med bibehållet ansikte.
ADA N/LSSON

CPPET BREV
{nån arbetenskorna vid Moskvas glödlampsfabrik till
arbeterskorna inorn den svenska elektriska industrin
Vi arbctcrsl<or vid I',{csl<r,'as glödlamps- kanska uppträcldc tilI försvar för
fabrik skullc gärn:l l'ii,ja rl"clgc dc svcnsl<a
kvinnor som arbciar inom motst'arandc industrier, våra tankar liring behandlingcn av
likalönsIrågan i FN:s olii<a kommissioner
och utskott.

Det står utoin

att l<vinnans ckoiir cn fiinrtsä1.tning

disl<ussior"r

nomisl<a likabcr:ritticandc

ör vcrklig demol<r'ai i o,cl.r i'i)r a1 {. dct arbctande foll<ets iivsint.r'r'ssc.n slitrii tr-lggas. I r'årt
land genomlördcs lilia lön iijr rnän ocir lc'innor för 32 irr scrian, omccicll,rart cftcr dcn
socialistiska ol<tolli.r'ror,'olutionon. Mcn vi vet
att kvinnorna .l clc {k s1a andra liinder sal<nar

f

ekonomisl-rt lil*tbcrritl i ganclc.

När därför iiiiaiiinsfrågan pii

F

ackliga

Världsfcdcrationcns iniliativ iogs upp på
dagordningc-n vid IrN:s sociala och r:l<onomiska råds sjiitl e sar-nr-iranträclc i fcbruari
1948, r'åi"ntadr vi lilisom alla andra l<vinnor,
att likalönsfr'åqan är-rtligor sl<ullc fir sin lösning. Vi följdc rådc'ts arbcte rncd stort intressc och gladdc osis på frir:hand åt att löneorättvisan rnot arlteterskolna i en racl länder

skulle arrskaffas.
Mcn vi had.c glatt o.cs ft)r: tic1ig1t. Rcdan har
det gått lircr rin ctt iir scdan ft'ågetn bchandladcs clär, rrrcn situal ioncn eir ofiir:ändrad.
Arbetcrsl(ornas fr)r'hoppningar blev intc förvcrl<1igade.

I fcbruali i år' l.rgrlt' Soiria.la, ocir clionomiska
rådets åttondc sfs-oir.rrt rurii" 'Iill dctta santmanträdc irarir: sov.jcltl.clt'glttioncn inlåirnnat
ett rc'solul.ionslrilslils'. i .,,illirt alla liindcr
uppmanadcs atl i lag- iiislslå lilialönsprincipen. Dctta frilslag a"r.'s;iri.:1s av clolcgaterna
från USA, Flnlllancl och cn lacl andra ländcr.
I ställct Iör ctl. kial't ocjr lionkrct förslag
antog sarrnrantrtir.lol. on rcsolul.ion, cnligt
vilken frirgan sliul lc liilnsl<.jrrtas till FN:s
l<omrnission för 1.r.,'in;-rorlta i':itticlicter.
I mars- aprii 19'lg :ianrnranl.råidclc dcnna
kornmission i Libanon. Är'r-n håir mötte de
r1'ska dclcgal.crnas Iöirslag sl arkt ntotståncl
från Ame.rikas och I,ln11iant1s rcprc-scntantcr.
trn cngclsl< represent:rnt l;ctccl<nadc likalönsprincipcn som lörirldlad . . .l En ameri6

privata

örrcrenskommclser mellan arbetarc och ar-

bctsgivare och mot lagstiftning om likalön.
Dc rysl<a förslagen röstades ner av USA:s,
trnglancls och en rad andra länders rcprescntantcr. Sammanträdet beslöt att frågan
sl<ullc hänsi<jutas (igen l), denna gång till
Intcrnationella arbetsbyrån som skall sammanträda först 1950.
Sär ligger frågan om kvinnornas ckonomiska likaberättigande ailtså till i dag - - fortfarandc olöst. Vi förstår mycket väl varfö;:
den cngclsk-amerikanska majoriteten avslog
dc ryska delegaternas förslag. Ett fastställande i lag av kvinnornas ekonomiska likabcrättigandc betraktas av kapitalisterna som
cn fara för de extraprofiter som l<vinnornas
undcrbctalda arbete tillför dem.
Inte utan stolthet kan vi göra cn jämföre-.lsc med förhållandena i vårt land, där vi
gjort slut på den ena människans utsugning
av den andra. Kvinnornas fuilständiga likabcrättigande på alla områden är ol<ränkbar
lag i Sovjetunionen. Hos oss är det uteslutet
att en kvinna betalas lägre än en man när
hon utför samrrla prestation. Det finns många
exc.mpel

på att kvinnor förtjänar mcra

än

män inom samma fack. På vår glödlampsfabrik arbetar bådc manliga och l<vinnliga
förmän. Den högsta månadslönen bland den-r
har en kvinna, Jelena Lebedjeva. Av de arbetare som spinner volframtrådarna, förtjännar cn kvinna, Anna Mishina, mcst. Hon har
fått röda arbetsfanairs orden för utomordentligt arbcte. Valentina Krisanova som är
vcrkmästare och fått Stalinpris för sin arbetsinsats, förtjänar tack vare att hon åir en

skicklig organisatör mycket mcr än månger
manliga verkmästare.
NIer än halva arbetsstyrkan i vår fabrik
utgörs av kvinnor. Var och en av oss försöker att arbcta bättre och organisera arbetet
så att det blir så produktivt som möjligt. Vi
vet att vårt arbete kommer hela folkct till
godo och skapar möjlighet att gör'a rnänniskornas liv bättre och lyckligare. Och därför är vi stolta över vår fabrik. Den är cn
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genom dt.n forLsatta {olsl<ningcn. Ingcn indi-

Professorn och I\obelpristagaren A rn e T i s e I i u s i öppningsprogrammet för en serie kortvågssändnintgar för
inte,rnationell studentkontaht, redigerad
av Sveriges förenade studentkårer, sorn

vid ellcr grupp lilr i clcnna sii-ri:ition handla
utan här-rs1'r-r till nlcdnriir-rnisl<or, inte bara i
dct cgna landcl, utan i hcla vällden.

Radiotjänst började den

(sd) iAT:
Georg
Brarating
ni l',onrnrttnisLcrnas upplattning orn
hur frcdcn skali tr5'ggas>, Lilih'ågas jaS. lippriktigt sagt l<ännr:r' jag inl.c tili, onl kominunistcrna har niillon standarctrlösning för
dcnna mänskiighctcns livsiriiga. Man kan
göra det ena och dct. andra för freden man kan förbjuda ocir lrontrollera atombomben
vilket naf.urligtrris inte räcl<er, men
alitid- vorc något. Man li;rn sl<ära ncr rustningarna
vill<ct nal.urligtvis intc blir av
nu. Man i<an :iter och iitcl c'r'inrei människorna om ett n_r'tt världsl<r'igs l<atastro{ala vcrkningar. Man kan undvika lirigsircts, hatpro-

I oktober:

Studenter i alla länder bör vara bland de
första att inse att utvecklingen fört oss fram
till en punkt där de flesta tvistefrågor framstår oväsentliga i jämförelse med den all-

varliga fara som hotar vår civilisation. Vårt
land har haft förmånen att leva i fred nära
150 år. Vi tror inte att vi har förtjänat detta
privilegium mer än någon annan natio.r, mcn
vi tror att detta innebcir en föt'Ttltktelse lör
oss mot ucirlden som, helh"et att göra uctd ui,
kan för ytterltgu,re tnternationell först[r,else,
och studcnterna bör vara de sista att ge upp
hoppet om en lyckligare och tryggare värld.
Vetenskapsmännen är övertygade om

att

än-

av de första Moskvafabrikerna som redan
nått den produktionsnivå som enligt planen
skulle uppnås 1950.

Vilket arbete de ryska kvinnorna utför och
vilka perspektiv de har viil vi gärna gc några exempel på från vår egen fabrik. Hos oss
arbetar 112 fackutbildade kvinnor med fullständig mellansl<ola. trör närvarande fortsätter 158 av våra arbeterskor att vidareutbilda sig vid högskolor och mellanskolor i
Moskva, 45 gär på aftonkurser i yrkesskolor
och 90 går i yrkesskolor för ungdom.
I vår fabrik leds många av de största fabriksavdelningarna av kvinnor. 200 kvinnor
är biträdande avdelningschefer och förmän.
Elva kvinnor har belönats med utmärkeisc
för utomordentlig arbetsprestation, och sex
ingenjörer, tekniker och arbetare är Stalinpristagare. De har fått landets högsta utmärkelse för vetenskaplig forskning och betydelsefulla upptäckter inom sitt fack. Fem
arbeterskor i vår fabrik är stadsfullmäktige.
Kvinnorna i r'årt land har alla möjiigheter
att utbilda sig och välja yrke. Vi sätter in
alla våra krafter för ett fredligt, skapande
arbete till vårt folks nytta, och vi vili
liksom hela vårt folk -- fortsätta vårt -arbcte
ostört. Vårt land går i spetsen för den kamp

B-örstakauunarieclarnoten, advokat
>>Dclar

paganda, sl<r:imse.ltrg'rtation, en provokatorisk

politik. Man kan bcl<ämpa nazismen, som
släppte lös l<r'igcl.. l\[an kan stödja ]-N. Man
kan t. o. rrt. vägra i veindningen, när det gälle.r Atlantpal<tcn. Om dct.ta är >>lioinmunisl.crnas uppfattninl1 oin hur i'r:cden sl<all tryggas)>, sät dclar: jag dcras uppfattning
-- eller
de min.

för fre'dcn som r,äxer sig alit starkare i alla
länder'. Vi har nrccl ocrhört intrcssc läst de
tal som delcS4at.e.rrra vid Världsfrcdskongresr
scn i Paris iiöll.
Vi har kommit en smula utaniör ämnet -men vi bcr er förstå oss: Iör varje enskild
medborgarc i värt lancl är Iriigan orn fredligt, skapande ari,rctc rli.n allra vil<tigaste.
Vi är last övert511adc ont att dc arbelande
kvinricrna gcnonl cni:rgii';l< kanrp skall uppnå
likställighet ocii att ctrcn orlltt som ligger i
att kvinnorna inte liilcr:l<iinns ckonomiskt ]ikabc.rättigandr-, skall avskzrffas.
Mcd irjärtliga lrälsningar
V AII,V A I?,A SY IiI{ OV A, cLt:dt:lningsch,ef ,
Stulitt1tt'isttrgu rc. AIJI{ A IltI I SHIN A, ut,betet'sltr.t. VALFINTINA DUBOVA,
ntotttör. AIIASTASIA TSJIRKOVA,
uer ktnttsttrre, stutistu,llrniilttig. IIIARI A
KOLESI./IKOV A, clrct t'öt. en ungclontsttt'beI uregrr.Lpp.

Sol idaritet

rned våra käm pa nde

GREKLAND:

Till de senaste offren för den grel<iska tel'-

rorregimen hör en grel<isk lärarinna, Katherine 'Ihalagani, som nyligen för andra gängen dömts till döden. IIon är mor till cn liten flicka och henncs man mördades på öppen gata i Saloniki 7947. ljn kvinnlig grekisk
Iäl<arc, dr Maria Nikoiettou, har arresterats
och hotas av dödsdom. SKV har i brev och
telegram till Atenregeringen och grekiska lcgationen och amerikanska ambassaden i

Stockholm protesterat mot dödsdomcn
krävt de arresterades frigivning.

ocir

S-I(Z.'s lokulautlelnin,gur L Kcn'Lstad, Bolna,
9ödet'man land, I{orrköping, I(rl'una, Bollnds

oclt, Sundutken har nted breu och' teLegro.m,

txll ouanniimnda myndiglteter understrukit
tle suensku kuinnorttcts ausky tttför den blodiga terrorn r, Grekl,and. Åuen Internationella

ARGENTINA OCH INDIEN:
SKV har i brev och telegram

till

spritt flygblad m. m. om Världsfredskongresi Indien har polisaktionen mot kvinnorna krävt dödsoffer.
Nedanstående svarsbrev har kommit från
FN:s kommission för de mänskliga rättighesen, och

terna:

>>Htirmed erkannes m,ottagandet au Edert
juni 7949, rtktat ttll Ekononttska

breu au 5

7'hu,lagant.

föt'as

trn medlcm av vår finska s5:5fsr'6rganisation, >>Finlands demol<ratiska kvinnoförbund>>,
arbeterskan fru Anni Kontiokangas, blev ett
av de två dödsoffrcn för de polisalrtioner \/armed den finska re.getringcn mötte arbi-'tarnas
iönestrejk föl en tid sedan. FIon trvled på
sjukhus efter sl<ador som hon crhållit vicl polisens attack mot de'nronstrcrandc arbetarc.
Den andre dödade var en arbetarc, sont sköts.

trn annan medlcm av kvinnoförbundet, fru
Elsa Karpinncn, har arrestcrats. SKV:s arbetsutskott har med anledning därav sänt

följande telegram till den finska presidenten:
>>Upprörda öuer undert'rittelserna otn' polisuttuckerna ntot strejkctttLla t Ketni, blutld dent

ituen kutnrt,or, ltentsttiller Suetrskn Kuinn'ot's

Vrinsterförbwnd alluttrligt onL en ct'portisk un-

dersökning clu utilclsrlt'ttl.en) sonl kriiut döds'--cidjr.tr

Soctala rådet, ang&,ende beh'andh'ngen aD
k-uinnor t, Argenttna och' Indr'en.

En resumö au Eder h,anutindelse skall t'nt den konfr,dentt'ella hsta sont tt'llstrilles

I{ ont nus sr,onen f ör de manskli

g o' r

tittt'gh et er na

dess niista samtnantrade. En liknande
t'esu,nt,ö skall för undersökning ci;uen' tillstör'I-

titl

lus FN.'s kutnnokommtssr'on txll dess

nristct'

santntantrtide.>>

ETT FINT INITIATIV

FINLAND:

offer, oclt,

och

digheterna i Argentina tiltåtit sig praktisera
mot demokratiska argentinska kvinnoorganisationer under dessas arbete i samband
med Värtdsfredskongressen, samt mot Nehrurcgeringens brutala undertryckande av de
demokratiska rättigheterna i Indien. I Argentina har en vidrig tortyr och arresteringar
l<omrnit till användning mot kvinnor som

oclr"

Båda dessa kvinnor har tilisammans mecl
sitt folk och med livet som insats l<ärnpat för
sitt lands oberoende och bcfriande frän fascismen. Fascistregimcn nrastc Iå vcta att den
demokratiska opinionen är vaksam cndast
detta kan rädda dcm från dödcn!

till FN

de berörda regeringarna protesterat mot
de terrormetoder som de reaktionära myn-

Kuutn,oförbundet lör Fred oclt llrihet hat'
efter en h,cinuandelse frt\n SKV anslutr't si'g
till protestalctr,onen, oclu antugLt ett uttalande

txII Jörnt(tn lör tlen clödsdötitdct Ku,th,erine

syst rar

ctttt'tiget ont f rigiua'nde

uu

de anesterade.>>

Av utrymmesskäi måste en artikel om de
franska kvinnornas fredskamp varom madame Anclröe Dutr,Ilertl, en av KDV:s sekreterare, berättade vid sina föredrag i Stockholm,
Gävle och Huddinge, över:stä till nästa n:r.

r.t"r" J"r

tt

J;;;";;

Vi tacka SKV:s Stockholmsavdelning
varmt och hjärtligt för den stora gåva
kr. 140 -- som SKV fått mottaga säsom
rcsultat av Stockholmsföreningens bokLotteri vid sammanträdet den 30 sept.
Itör SKV:s styrelse.
ANDREA ANDR,EEN.
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