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VADJAI\
frå,n Tcirldskonferensen i lf"ien till fdrsuar frir burnen

n/f
IVI an och kt'in nor i hela rdrlden!

Vi delegater representerande miljoner livinnot' och

män, komna från 61 länder. av skilda raser, språk.
politisl< uppfattning och religiös tro och levande i län-
der med olika social och politisk regim, har mötts i Wien
i en för mänskligheten djupt allvarlig stuud till en in-
ternationell l<onferens till försvar för baruen'

Broderligt förenade i samma djr-rpa kärleli tili bat'-
nen har vi diskr-rterat ploblem som rör deras liv. deras

uppfostran och häIsa.
Under fem dagal har vi haft fr-amföt' oss ansikten ar-

barn från irela jorden 
- 

i."*cktiga barn och lidande
barn. leende och bönfallande ögon. Vi bär'ar för de fa-
ror och lidanden som hotal dem.

I våra hjärtan inneslutet' r'i alla barn. svarta, vita
och gula. Vi säger dem att t'i mer än någonsin önskal
att de skali få leva och rräxa. att de i fred och trygg-
het fritt skall få utveckla sina unga krafter.

Fäder och mödrar på hela jorden. lyssna tiII detta:
Tiotals miljoner barn, mänsklighetens dyrbaraste egen-
dom, är i dag utlämnade åt hunger. okunnighet. fruk-
tan och död.

Tusentals föräldrar i Japan och Syrien tvingas ar'

fattigdom att sälja sina barn. I länder som Indien och
Egypten, utomordenttigt rika på bomr-rll. har barneu
inga l<läder; i många länder tvingas barnen i trots ar"

skyddslagar att från spädaste år med eget arbete för'-
tjäna sitt fattiga uppehälle. De praktfulla mattor som
i Iran förfärdigas för världens rika är vävda av tusen-
tals svältande barn.

Miljoner barn är utan bröd. utan hem och utan om-
vårdnad och detta i länder med oerhörda naturtiil-
gångar: i heia Afrika och en stor del av Asien och
Sydamerika. Mer än hälften av dessa barn dör före
2-3 års åldern, innan de ännu hunnit fatta vad det
är att leva.

Andra framlever sitt liv i okunnighet. Ar 1952 kan
halva mänskligheten varken läsa eller skriva.

Till dessa lidanden måste läggas den växande nöden
bland många grupper av barn i Europa och Arnerika.

I USA lever enligt statistiken var fjärde familj i
osunda bostäder.

I Frankrike, England och Norge stiger levnadskost-
naderna oavbrutet. I Italien lever fyra miljoner män-
nisl<or i grottor och slumområden.

I{rigsförberedelserna och stegringen av den militära
budgeten leder till ökad fattigdom i alla dessa länder.

Och medan tusentals oskyldiga barn höjer sina kla-
gorop från fängelser och koncentrationsiäger i Spanien
och Grekland dödar redan kriget obarmhärtigt barnen
i Korea, Viet Nam och Malacka.

Vi har förfärade lyssnat till de fruktansvärda an-
klagelser som av våra delegerade från Kina och Korea
framlagts mot amerikanska trupper, anklagelser att
dessa trupper under FN:s fana använder bakteriolo-
giska vapen mot de koreanska och kinesiska folken. Vi
erinrade oss det faktum att den amerikanska regering-
en aldrig ratificerat den Internationella Genövekon-

2

aa

ventionen ar' 1925 mot det bakteriologisl<a kr-iget och
att amerikanska ar-rktoriteter öppet medgivit att dc
använt ansenliga sLrmmol på att utveckla detta vapen.

De kinesiska och koreanska barnens fruktansvärda
öde kan i morgon dlabba r'år'a barn. edra barn, märr
och kvinnor som läsel eller lyssnar till detta budskap.
om inte hela mänskiigheten förenar sig för att hindra
att r,åt' tids historia skall skrivas med r'åra barns blod.

Jorden har tillräckliga resLrrser för att alla barn i
r'ärlden skail få tillräcklig föda. Med hjälp av veten-
skap och teknik är' vi i stånd att bygga upp en lycklig
r'ärld för våra barn. nu och i framtiden. Det finns län-
der som tungt drabbats av världskriget och där iikväl
barnen lever ett lyckligt liv och växer upp i förtröstan
på framtiden.

Aila nationer kan från och med nu ålägga sig att
gottgöra sina allvarligaste misstag, att göra slut på det
som mest av allt är en sl<am för mänskiigheten.

Från den internationella konferensen titl försvar för
barnen riktar l'i en trängande vädjan till fäder och
mödrar i hela världen, till lärare, läkare, konstnärer.
vetenskapsmän. till alla organisationer som ägnar sig
åt att arbeta för barnen.

Miin och kuinnor au god uil.ja!
Låt oss med förenade ansträngningar ägna alla våra

krafter åt att tillförsäkra alla barn i världen rätten tili
liv, rätten till hälsa och rätten till intellektueil och mo-
ralisk uveckling!

Låt oss uppnå av våra regeringar att de garanterar
dessa rättigheter, att skyddslagar för barn överallt
utfärdas och att redan befintliga lagar tillämpas.

Låt oss kräva att en väsentlig del av budgeten skall
anslås för barnens sociala och kulturella behov i stäl-
let för att gå till upprustningen.
förhärligande av våld, rasförföljelse och krig som före-

Låt oss offentiigt ta avstånd ifrån och fördöma det
kommer i vissa publikationer för barn liksom i bio-
och radioprogram.

Låt oss för våra barns räddning använda alla våra
krafter för att återställa och bevara freden i världen.

Låt oss öva påtryckning på våra regeringar för att
få slut på de krig som dödar barnen i Korea, Viet Nam
och Malacka.

Låt oss göra vårt inflytande gällande i FN:s ned-
rustningskommission så att den förkrossande rust-
ningsbördan minskas tili förmån för våra barn.

Låt oss fordra att ett så ohyggligt brott som mass-
mord på barn med atomvapen, kemiska och bakterio-
Iogiska vapen fördömes och förbjudes.

Låt oss fordra att alla länder ratificerar Genövekon-
ventionen som förbiuder användandet av bakteriolo-
gisk"a vapen,

Låt oss erkänna de koloniala foikens rätt att frigöra
sig från det förtryck som håller dem nere och offrar
deras barn.

Folk i hela världen, låt oss stärka banden av bro-
derligt samarbete mellan oss för att rädda våra barn.



Alla barn
ar

olvara barnaa

B "rrr"t 
som sover fiyggt i sin säng, barnet som vak-

nar till varje ny dag med tusen nya frågor till mor och

far, tusen nya upptäckter att göra, barnet med klar

ogrumlad blick, med små sorger som blir så stora' och

små glädieämnen som också blir så stora - barnet är

livets förnyelse för oss, en länk från det gångna tiII

det kommande i generationernas iånga kedja' Barnet

som vår kärlek skapat och som ger oss en ny ömhets

rikedom, en varm lugn närhet titt det heliga livets in-

nersta käila - hur skall vi kunna skydda barnet' ditt'
mitt, alla barn - mot den fara som hotar dem i dag'

kriget som obönhörligt skatl döda, bränna' stympa

våra barn, släcka ljuset i deras ögon, jaga dem i eld

och skräck - om vi låter det komma?

I dag kan ingen av oss ensam skydda sitt barn' bara

om vi tillsammans kämpar för alla kan vi avvända ho-

tet, hindra kriget. Aldrig har vi så häftigt som i dag

förstått att vi är maktlösa var och en för sig' men att

alla mödrar, alla kvinnor tillsammans, starka och ut-

hålliga genom sin kärlek och sina drömmar om bar-

nets framtid, kan försvara barnets första och enklaste

rätt, rätten till liv, och förhindra att "vår tids historia

skall skrivas med våra barns blod"'

Aittför många vägrar ännu hos oss att göra klart för

sig det faktum att det som i dag är krig i till synes

oändligt avlägsna länder i morgon kan vara kriget i
våra delar av världen. I l{orea prövas redan nya

ohyggliga vapen för massutrotning av människor' i
Viet-Namdödarkrigetintebaravietnamitiskabarn
utan också de unga sönerna till franska mödrar' i tu-

sen och åter tusental. Det finns barn i vår tid som be-

går sjäIvmord, små barn med gamla ögon som sett för
mycket lidande för att orka med en ny dag - i de

grekiska fängelserna och lägren. En spansk kvinna som

fött sitt barn i fängelse och sett det växa upp där in-
nanför murarna skriver när hon efter många år fri-
gavs:"Förmittbarnärdettalivifrihetenständig
skräck - varje gång han träffar på någon av dessa

vanliga enkla saker eller företeelser som hör det nor-

mala fria livet till men som han aldrig gjort bekant-

skap med, grips han av skräck, darrar som ett löv i

Låt oss bitda nationalkommitt6er i våra länder och

mångdubbla de lokala kommitt6erna för barnens för-
SVAT.

I varje by, i varje fabrik, i varje stad vill vi göra

den 1 juni, den Internationella Barnens dag, till en

mäktig manifestation för fred, för förtroende, för bro-

derskap mellan jordens aila folk.
Mtin och kuinnor i hel'a utirl"den, I'gssna txLL uå"r

uddjan!
Det beror på oss om våra söner och döttrar skall få

leva, om våra barn och våra barnbarn skall bli lyck-
liga.

Freden och barndomens lycka är oskiljaktiga'

FörIåt
av Ruth StePhan

aårt hjarta. O, min lilla,
oss krigets ailla!

Övers. av G.T.

min famn och ber mej 'mamma, låt oss gå tillbaka till
fängelset . . ."'

Hur ska vi kunna skydda våra egna om vi inte till-
sammans kämpar för att göra slut på de förbrytelser
som under kriget och krigsförberedelserna begås mot

barnen till kvinnorna i andra länder - om vi inte för-
enar vår kraft och vilja med aila dem i hela världen

som kräver slut på kriget, förbud mot massutrotnings-
vapnen, slutandet av en fredsPakt?

Den Internationella konferensen till barnens försvar

uppmanade oss att överallt fira 1 juni som Internatio-
nella Barnens dag. Låt oss göra denna dag till en fest

för småttingarna och till ett bevis för vår solidaritet
med de kämpande och lidande kvinnorna världen över,

med alla fredens krafter.

Många SKV-avCelningar har redan firat denna Bar-
nens Dag en gång, i år måste det bti ännu flera. Vi kan
göra enkla saft- och bullkalas i det gröna, vi kan ordna

utflykter, filmföreställningar, barnen kan själva vara
med och dansa eller sjunga. Och vid dessa fester skall
vi kunna nå nya kvinnor med budskapet från Wien-
konferensen, visa dem att en mäktig rörelse i vär1den

för barnens försvar behöver också deras stöd, för att

vi alla tillsammans skall kunna skapa den värld alla

barn har rätt till: en värld i fred, en morgondag i
giädje.

Margt't Lindström.

Baro lilla i min famn
snöflinga oskuldsuit

farlåt oss! I ditt na'mn

åt uåldet ai har aigt

f or låt



Tenk en Eang
på barnen och freden

Detta nummer kommer 1 juni, den Internationella
Barnens dag. Det är ett nummer som inte är skrivet
f ö r barn, utan o m barn. Vi behöver också tidningar'
f ö r barn, med goda sagor, serier och roliga artiklar om
teknikens under. Och vi hoppas att sådana tidningar
skall komma. Men kanske ännu mer behöver vi klar-
göra för oss vuxna vad barndomen betyder för barnet,
och hur den färdiga människan är en produkt märkt
och formad av barndomsintrycken och av sina upp-
fostrare. Vi har i denna tidning tagit sikte på f r e-
d e n s grundbetydelse för barnet, för heia världens
barn. Vi upphör aldrig att påpeka krigets fruktansvär-
da faror och fasor för barnen, den fysiska och psykiska
skadegörelsen på framtidens människomaterial. F r e d
är nödvändig för det uppväxande släktet.

Vi arbetar alltså efter vår förmåga på att skapa en
fredsopinion, som skall hindra kriget, hejda rustning-
arna, öka välståndet, ge barnen bättre utrymmen i hem,
daghem, sjukhus, skolor och högskolor. Med ett ord,
ge dem betingelserna för ett lyckligt och nyttigt
mänskligt liv.

General MacArthur har sagt: "f dag iir krig ett mLss-
tag tiLL sjd,l"ua sitt uiisen. De tuå, sista krigen har uisat
det. - De breda Lagren au uiirldens folk iir Lå,ngt före
sina Ledare, tror jag, nd.r det gtiLLer desso saker. Jag
tror att det iir de breda l,agrens oppositLon mot kriget
son'L ger det största hopp om att det inte skall bl,i
krig!"

Dessa ord står som motto på en märklig bok som
kommit ut i Norge: "Tenk en gang til." Den är skriven
av sju norska vetenskapsmän, alla nära anslutna till
socialvetenskaperna, och den diskuterar öppet frågor
om krig och f red. Mitt i atlantpaktens Norge vågar
man förorda fred och avrustning såsom det enda för-
nuftiga medlet att rädda världen från en fruktansvärd
katastrof.

Professor Gutorm Gjessing, som vi tidigare refererat
i Vi Kvinnor, är en av de sju författarna. Han påpekar
att Krapotkins "lag om ömsesidig hjälp" är viktigare
och riktigare än "individernas kamp" - det som gjort
utveckling möjlig är den ömsesidiga hjälpen, inte kam-
pen. Det finns bara e n människoras: - vita och fär-
gade är varianter av samma enhet. Men varje grupp
och nation har sina egna ideal och fördomar, som de
anser vara de enda rätta - och nu har vi kommit fram
till att Öst och Väst viil påtvinga varandra sina ideal.
Med våld. Vi måste lära oss själva och våra barn att
andras ideal kan vara lika värdefulla som våra egna

- och passa dem bättre . . . Ett tredje väridskrig hjäl-
per ingen. "Tuå" uii.rldskrr,g har redan slitit hjtirtat ur
uiirldens ku,l,tLLr", citerar han Churchill.

Samma tanke på tolerans och försoning möter oss i
Christian Bays artikel om Demokratiens id6er. öst och
väst har samma mål - enligt en UNESCO-undersök-
ning, där flera hundra filosofer och socialvetenskaps-
män redogjorde för sin syn på "demokrati". Ingen ha-
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de något emot Lenins ideal: "Vi sätter sorn slutmål att
avskaffa staten, d. v. s. allt organiserat och systema-
tiskt våld."

Bay hävdar ivrigt att man inte får försvara demo-
kratien med diktatorisl<a vapen. Varför är inte "väs-
terns fria folk" lika entusiastiska för sin livsform som
kommunisterna? frågar han. Dessas hängivenhet för
sin lära och sitt sätt att leva uppväger delvis deras un-
derlägsenhet i rustningar och råvan-rtillgångar. (Det är
ett faktum, trots propaganda i motsatt riktning, att,
USA rustar mer och hastigare än Sovjet: år 1950-51
rustade Sovjet för 50 milliarder kronor och USA för'
160 milliarder. Och enligt New York Times har USA"
Kanada och Västeuropa tillsammans 4,5 gånger större,
stålproduktion, tre gånger större kolproduktion och
fem gånger större elektricitetsproduktion än Sovjet-
unionen.)

IstäIlet för att fortsätta den mördande rustningen,
kunde man överväga att slå in på en annan väg. En
radikalt annan väg. Arild Haaland framställer ett för-
slag: allt norskt militärväsen slopas, med vissa mindre
undantag. De överblivna summorna används till veten-
skap, folkuppiysning, fostran tilt passivt motstånd,
höjning av levnadsstandarden och försvagande av ag-
gressiva tendenser. En tredjedel av medlen används
till gåvor åt ekonomiskt svagare länder i Europa och
Asien.

Samma tanke diskuterar Harald Ofstad. Upprustning
har antagits utan saklig diskussion - man har aldrig
övervägt en annan väg. Han påpekar vilka enorma li-
danden man drar över sitt lands befolkning genom ett
starkt försvar: - ett utdraget krigstillstånd, som kan-.
ske leder till nederlag trots alla ansträngningar. Ochr
även om man vinner? Massor av döda, materiella för-
Iuster, fattigdom och kaos för årtionden framåt. Han
rekommenderar istället Tolstojs och Gandhis väg: det
passiva motståndet.

Professor Arne Naess skildrar i sin artikel "Mer sak-
Iighet i Öst-Västdebatterna!" ideologiernas roll i det
kalla kriget. Med ideologi menas här åsikterna om de
mål man siktar till och de vägar eller medel man vill
bruka för att nå målet. Dessa ideologier samlar och
håller ihop grupper med gemensamma intressen men
högst varierande kunskapsnivå. Ideologierna samlar
också in många som inte har samma intressen som hu-
vudgruppen. Genom reklam och propaganda. Olikhe-
terna mellan parterna (i detta nu öst och Väst) fram-
häves och överdrives, opartiska skildringar undertryc-
kes. Försök att framhäva fakta som går emot den en-
kelriktade propagandan, stämplas som förrädiska ut-
slag av farlig svaghet och eller naivitet. Synnerligen
"viktigt" är att beskriva motpartens låga moral, så att
känslor av avsky kan väckas. Ju starkare känslor, desto
mindre eftertanke. Viktigt är också att framställa
"o s s" som vänliga och upplysta, medan "de andra" är
ondsinta och okunniga.

lt



De vtters ta
J

tiderna
$ueriges statsminister har varit i Amerika och invigt

ett museum någonstans. På hemvägcn hälsade han på hos

Truman och Acheson. Återkommen till Stockholm ut-

tryckte han sin stora beundran för USA:s ofantliga

styrka.

Ja ! Amer rka å,r ett stort land och har under nä'gra' är

kunnat föra krig mot ett litet land som Nord-Korea. Det

har t. o. m. skett under FN:s flagga och i dess namn.

USA har, säges det, utomordentliga vaPen, både atom-

vapen och bakteriologisk utrustning.

Sverige är ett litet land. Det finns inga planer för oss

att tävla med det stora Amerika i avseende på vapen-

makt. Vi har inga ficnder ! Intet land som vi med fördel

kan angripa ! Men i "försvarets" namn vill man visa, vad

rnan kan. Och så har det beslutats, att vi istället skall an-

gripa vårt eget land. En s. k. napalnbomb skail "provas"

i Lappland 
- 

kanske i höst. Napalmbomben är en explo-

siv brandbomb, fylid med något slags bensingel6, som vid
antändning bränner upp och föröder allt där den träf-
far och förbrukar allt syre i omgivningcn, så att de, som

ej blir uppbrända, kvävas ihjäI. Det är ett av de mest

fruktansvärda vapen, som brukas mot Korea.

Är det napalmbomben, som skall sprida hjältegloria

" över 1900-talets Sverige, allt undcr det att frcdsarbetet

förhånas. Hur länge skall svenska folket stillatigande

godtaga utvecklingen i form av att åstadkomma lidande

och död ? Man pårninner sig "Upplysningstidens" Sve-

rige, då Johan Henrik Kellgrcn skrcv orden: "Man äger

ej snille för det man är galen."
Elisabeth Tamm.

Resultatet av denna "reklam" visar sig däri att det
blir allt svårare för oppositionen att komma till tals i
tidningar och böcker. Den kulturella kontakten mellan
Öst och Väst inskränkes (de personer som vill uppe-
hålla den misstänkliggöres) och fördomarna växer. Så

småningom har man berett sinnena för att i fruktan
öka "försvaret". Det blir krig, hatet driver till omänsk-
lighet mot "fienden". Hämnd och vedergällning går un-
der namn av "försvar för demokratien", "rättfärdig-
hetens krav" o. s. v. Efter kriget står fördomarna kvar
och en förträngd känslomässig instäilning.

Mot detta föreslår förf. att ideologierna granskas ve-
tenskapligt och att humana åskådningar hålls vid liv,
att man framhäver det gemensamma i alla par-
ters målsättning, och att man uppfostrar människor att
bruka sitt förnuft till självkritik. Vi kan inte nu som
under medeltiden gå till strid under fältropet "Gud
vill det!"

Denna bok är en handling i fredens tjänst.
G, T.

Barn från Örebro med' SKV:s ordt'örande

Signe Fredholm:

Till försvar
för barnen

Internationell konferens i lTien 72--16 april 1952
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V i vill försvara våra barns framtid. Vi vilt att de skall

kunna leva i trygghet, att vårt arbete skall bidra tiil att göra

dem friskare, lyckligare, bättre än vi själva. Vi viil att vär
dagliga strävan skall omsättas i positiva värdcn för deras

bästa intc i förstörelseredskap som äventyrar allas våra liv och

hotar att dra ned omätligt lidande över vår jord, som kunde

vara trygg och lycklig. - Det var konferensens djupa under-

ton och från fondväggen ovanför prcsidict blickade tre an-

siktcn ned på oss: barnet med vitt, barnct med svart och bar-

nct med gult skinn - alla lika älskliga, lika präglade av barn-

domens spontana glädje och förtroendefullhet.
Det var ingcn politisk konferens som samlats i \7ien utan

i hög grad en arbetssamvaro mellan människor från alla delar
av världen, som i sitt yrkcsliv stod i nära kontakt med barn.

Den största gruppcn vr lärare - av alla kategorier från
professorn till barnträdgårdslärarinnan - så kom läkare och

socialarbctare, husmödrar utan annat yrke bildade en särskild

grupp. Också jurister, psykologer, författare, konstnärcr och

andra yrken var företrädda. Kvinnorna var i majoritet men

inte överväldigande. Tillsammans utgjorde vi närmare 500

pcrsoner frän 64 olika ländcr.
Arbctslinjerna angavs rcdan första dagcn i tre längrc in-

leclningsanföranden: hälsor'ård, undervisning och uppfostran
och det skiftande något som kan sammanfattas undcr narlnct
kultur, dc tre stora huvudvägarna, när dct gäller barnets ut-
veckling till vuxcn människa.

Så följdc rapporternas långa rad - olika ländcr i E,uropa,

Asien, Afrika, Amcrika och Australien drog förbi, man ar1-

strängdc sig intcnsivt för att med hjelp av lurar kunna upp-
fatta tolkens ord på något av de fcm konfercnsspråken: eng-

clska, franslia, ryska, spanska och tyska. Ätminstonc för de

nordiska ländcrna, som satt långt från högtalarna, var dct
vanligcn omöjligt att höra talaren dirckt. Alldelcs naturligt
kom man uncler lyssnandet att sammanföra länderna i trc
gruppcr:



Västerns demokratier där obligatorisk skolgång och mer
eller mindre utvecklad sociallagstiftning hunnit bli tradition.
Där det visserligen kan finnas både luckor och betydandc
brister och där vi just nu ställas inför allvarliga problem på
det psykologiska området, men där de primitiva behoven är
tillgodosedda: inga barn bchöver hungra och inga växa upp
som analfabeter. Vi har fått in i vårt västerländska medve-
tande att det skall och måste så vara och tar detta kanske
som något alltför självklart.

De nya folkdemokratierna, som på nägra få år söker uppnå
och övertraffa vad som kanske tagit lika många, och flera,
årtionden för oss, lever ännu så att säga i smekmånaden med

sina skolor, sina barnhem och barnträdgårdar och är strå-
Iande glada och stolta över varjc framsteg. Generöst över-
öste de konferensdeltagarna med olika publikationer, där vi
kunde se deras barn i dcras nya skolor, i sommarkolonier
och barnkrubbor. (Det var för restcn lJngern som bidragit
med den betagande bilden av de tre barnen - förut omnämnd

- som satt i blickfältet för oss alla i den strålande vackra
konferenssalen.) Man kände sig fattig, där man stod och tog
emot utan att ha något att ge igen och på samma gång rörd
och litet road av deras bergfasta övertygelse att absolut vara
först på plan.

Och så till sist kolonialländcrna eller för att använda den

moderna termen de tekniskt underutvecklade folken. Det var
tavlor av djupastc nöd och elände som rullades Lrpp av män
och kvinnor, själva många gånger västerländskt skolade och

med klar blick för att den ytterliga fattigdomen i dcras län-
der till stor del berodde pä att deras rika naturtillgångar upp-
täckts och till stor del fortfarande utnyttjadcs av vita herrar.

Bara ett par glimtar utan am föregripa rapporrerna om
skola och hälsovård: Dr Funmi Ransome Kuli från Nigeria
(se omslaget till nr 4!) en fin och kultivcrad kvinna, som

fått sin lärarutbildning i London och talade en utmärkt eng-

elska - berättade att i hennes land med dess 20 milj. inv.
dog tre barn av fem födda. 80 0/o av alla invånarna var anal-
fabeter. Flcnnes man hade en gosskola med 500 elcver, där
hon själv undervisade. "Att flickor bör ha undervisning har
vi ännu ej kommit fram till i Nigeria men jag försöker
plocka in en och annan i vår skola har 1ag 28 kvinnl.
elevcr där." Jag frågade om hennes land hade kontakt mcd
Världshälsoorganisationen mcn fick beskedet att alla sådana

ärenden hittills gått till cngclsmänn "utom den sista

skrivelsen som dc sade att vi själva kunde ta hand om." Ni-
geria har nyligcn valt sitt första parlament och det brittiska
väldct håller pä att avvccklas.

Gripande var den lilla späda kvinnogestalt som avgav rap-
port från Korea. Hennes röst bröts i gråt och harm när hon
taladc om sitt förödda land med dess många döda, om hung-
rande och ensamma barn som man försökte skaffa nya hcm.

"I namn av vad varjc mor har kärast, vid våra barns liv, i
namn av hcla vårt folk och av de koreanska mödrar som för-
lorat sina barn bönfaller jag er art bckämpa kriget som spri-
der död bland våra oskyldiga barn."

Dcn svcnska delegationen hade senare tillfälle att till hcnnc
överlämna en värdefull uppsättning medicinska instrument,
inköpta för medel som insamlats genom Svenska kvinnors
vänsterförbund. Det skedde inför den samlade konfercnscn,
som ivrigt deltog, och utan många ord, ty vi hadc nyss fått
höra att hon utom korcanska endast talade ryska. När hon
sträckte armarna emot oss över det långa smala bordct på
estraden kände vi dock att hon förstod inncbörden i vår
gåva och skulle hon glömma namnet på vårt avlägsna land
och vår okända förcning låg en textad hälsning med i för-
packningen.

6

Balla ocb Dolorcs går i musiksleola i Alma-Ata, Sovjet-
republiken I(asakstan, Centralasien

De två sista dagarna var konfercnsen uppdclad i tre grup-
per som diskuterade resp. hälsovårds-, undcrvisnings- och kul-
turfrågor plus en mindre fjärde grupp av valda ombud som

förberedde ett gemensamt uttalande från kongrcssen.

Här bröt meningarna sig kraftigt men det visade sig att
jämkningar inte var utcslutna. Så t. ex. lyckades det delcgatcr

från västerns demokratier att ur de föreslagna resolutionerna,

i vilka vi för övrigt instämde, aviägsna en rad uttryck som

måste väcka partipolitiska associationer. Hårdast var tillspcts-
ningen kring uppgifterna om dct bakteriologiska hriget i
Korea. Delegater från de västliga länderna, som England,

Frankrike, de nord. staterna, nckade att uttala sig om något

som de ej ansåg tillfyllest bevisat, och framhöll att ett dylikt
uttalande ytterligt skulle försvåra dcras arbete för konferen-
sens syfte. Fransmännen föreslog att uttryckct "bakteric,logiskt
krig" i hälsovårdsgruppens resolution skulle utbytas mot "mo-
dernt krig" - dct var på tal om de korcansha barncn "ut-
satta för ett modernt krigs alla fasor" - men för dcm som

blint trodde att baktcriekrig tillgripits var det tydligen cn

hjärtesak afi fä ordet med. Fortt. å sid. 8,
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Böcker:

Malin ga
"Min lille vän Grildrig, du har verkligen hållit ett

beundransvärt lovtal över ditt land. Du har tydligt och

klart bevisat att okunnighet, httia och lastbarhet äro just

de egenskaper som tarvas av en lagstiftare, att lagarna

bäst förktaras, uttolkas och tillämpas av dem som ha för-

milga och intresse av att förvränga' misstyda och undfly

dem. Jag kan hos er spåra vissa grunddrag av en sam-

hällsförfattning som i sitt ursprungliga skick torde h.r

varit tämligen dräglig, men . . . osv. osv."

Detta är i n t e ett citat ur Malinga, utan ur kungens

tal tilt sin lille fånge i landet Lilliput. Den som har

svårt att komma tillrätta med Artur Lundkvists originella

bok, får säkert god hjälp genom att påminna sig sin

barndoms läsning av Gullivcrs resor' en bok som inga-

lunda var avsedd till barnabruk utan just för vuxna, en

satir över människors säregna och stundom löjeväckande

vrånghet.

Artur Lundkvist är liksom Gulliver en vittberest man.

Han har sett olika folk med olika seder. Han vet att det

somliga ansef för gott, det anser andra för skamligt eller

syndigt. Han ser att det a,t vär trångsyn som gör att vi

fördömer andra folks liv och sedr'änjor. Som filosof

skulle han kallas relativist, men han är framför ailt en

inspirerad diktare, och därför mälar han med milt Iöje

upp det exotiska landet Malinga med dess underligt skif-

tande landskap. Man kan läsa denna dikt som en saga

- 
som ibland väcker eftertanke !

Förutom sagan om landet Malinga innehåller boken

underbara "sagof" om länder och människor som stär

verkligheten närmare. Men över det hela spänner sig

diktens himmel som ett trollparaply. Författaren har en

rikedom och frihet i syn och sinnen som förtrollar. Med

hononr vandrar vi genom ett tropiskt landskap av fårg,

ljud och smekande vinddrag, som för oss bort från vårt

karga andliga och lekamliga klimat.

Ett portr ått
Aa Artur Lundqaist

Hon kommer mellqn kolupplog och hosselbuskor'

Fröknig flicko med blöklintsbond i det liuso håret.

Honhqrskorpovinnlorovtrotsigsto|thet.Hennes
rqko oxlor och roko rygg rymmer ett levonde kors'

Hennes qxlor kon konske föngos i ett por hönder

meninteinögonbild.Axlorlikotvövottensomfly-
ter ivorsin riktning, sokto, rofyllt, och så plötsligt

foller rokt ner.

Hennes ögon vöxlor obrupt; frön hennes vonligo'

bornsligtblåo,önnuliksomintevuxnoögon,tillslök-
tensföro|ömpotöggvito,Iitetske|ondeögonellerde
önnu öldre, ormsvorto ögon som skiuter sino blickor

ur ovöntode vredesdiuP.

Hon kommer frön tröngsel, från ensomhet blond

ormbögor, frön |öngbord med hundro kuvert och rum

med tiugu tvöttstöll.
Hennes minne ör fördunklot ov 9lömdo smörtor'

men öndå uppfyllt crv onsikten som en tecknqres

block. Outgrundligo, grimoseronde, hotfullo onsikten'

Hon glömmer de oskyldigoste föremöl som om hon

fruktode eller misstrodde dem' Till och med orden

råkode vilse i hennes ekonde lobyrinter'

Hon lömnor oslöckto lompor bokom sig' Völter om-

kull stolor. Förråder också med upprötto, högdrogno

bokstöver vor hon fördots.

Visor en oberöknelig motvilio mot personer och

motrötter. Blottor endost i söllsynto foll det lillo mör-

keefterenfögelsomhonbörpåvönstroknöet:en
fögel som flyger rokt ner och ör brun som en hök'

Efter protest, storm, utbrott utbreder hon sin vis-

doms olivolio. Tittor frqm som ett litet diur ur sino

underiordisko gångor. Öppnor sitt leendes ros'

Hon ör bornet i skogen: den tryggo honden hor

slöppt henne. Hon kommer olltför nöro hundor, gub-

bor, ovgrunder. Låren skölver dö som stömgo{flor'

Tidigt på dogen ör hennes komp önnu frisk' Men

snort kör den fost isond, slutor idiupo hiulspårs trött-

het, i dikenqs ledo, i minnets silonde regn'

Honörsittsiölvförsvorsoförstöddovolkyrio.En
huldro med snödrivq under hörföstet. och till hiörto

horhonenlitenoro|igtgungondebötpåenfiöllsiö.
(Arfur Lundkvisf : Molingo. Bonniers 1952' Pris l5: 50')

Artur Lundkvist är en ovanlig f.örfattarc som med sitt

snilles ymnighet gjort vår litteratur rikare. Lugg inte

ifrån er boken för att ni inte "förstår" den' Den öppnar

sig så småningom ! Här f i n n s det verkligen något in-

nanför pärmarna,
Gunbild Tegen.

Artur Lundkvist



Till ' . . Forts. fr. sid,. 6

Avgörandet kom genom prof. \Wu från Peking, läkare och

en av dcn kinesiska delcgationens mest framträdande med-

lcmmar. FIan framhöll att sedan han tagit dcl av det material
som framlagts av en undcrsökningskommission från Peking

tvivlade han sjiilv intc på att bakteriekrig förckommit men

för konfcrcnscns skuil, för det framtida arbetcts och barnens

skull var dcn kincsiska delegationen viilig att ansluta sig till
det franska förslaget. Det var myckct tyst i konferensselen
just dct ögonblickct och när den cngclska läkarc som krafti-
gast fört oppositionens talan kom fram mot kincserna mcd
utsträckta händer och de samladcs runt omkring honom tror
jag vi alla hadc en känsla av att något vcrkligen skedde.

Dc storpolitiska frågorna diskutcradcs inte på konfcrensen

men som en röd tråd genom rapporternas långa rad gick

konstatcrandct av hur kriget - och redan ett "kallt" sådant

- inkräktadc på barnens rätt till vård, hälsa, uppfostran, ut-
vcckling. Vår världs tillgångar är begränsade. "En tank kos-

tar lika nryckct som ctt litct skolhus - och nu blir det tan-
kcn" - så cnkelt tolkadc en talarc upprustningcns återverkan
i barncns värld.

Vi som sitter i vår traditionella välmåga här uppe i nort
börjar väl nätt och jämt fä vära. sociala anslag naggade i
kanterna men i länder som Frankrike och Italicn går utgif-
tcrna för upprustningen redan krafrigt ut över skolor och

sjukhus, barnavård och folkbildning och i kolonialländernas
rapportcr åtcrkom beständigt samma klagan: vi får inte för-
foga övcr våra cgna naturtillgångar. Vi nödgas använda våra
mcdcl till rustningar och militärvägar. Vi lcver i skriande
fattigdom och dct går ut övcr våra bams liv och utveckling.
I rapporterna från Viet-Nam och Korea kulminerade till sist

mänsklighctcns clände i det totala krigets fruktansvärda vcrk-
lighct.

Hur dct kan te sig från barnets cgcn ståndpunkt, därom
fick vi cn påminnelsc genom en liten barntcckning bland
andra i konferensens utställningsrum. Teckningarna hade till-
kommit mcd anlcdning av en pristävlan övcr ämnet "Om jag

kundc trolla" och bland barnparadis i brokiga färger, där
vita, gula och svarta barn svängdc i gungor och simmade i
fina friluftsbad, stannade man inför ett litet blad av en 12

års flicka - bara några streck gravvård krönt av etr
kors med inskriptionen: Stupad 1944.

Bifogad text:
Om jag kunde trolla
vore det min ir-rncrligaste önskan
atr ur graven trolla fram mina föräldrar,
som jag förloradc undcr det sista kriget.

"Freden är lika nödvändie för barnet som solen för
man."

blom-

Citat ur "P eace N ews"
E rnrvs Ilughes engelsk parlamentsledamot (labor) :

Nej, jag anser inte att den internationella Ekonomkon-
ferensen var "bara en lömsk komplott av kommunisterna

som vanli gt". Iag reste hem övertygad om att ryssarna

och kinescrna och de andra som har kcmmunistregering-

^r päL allvar eftersträvar att finna en gemensam bas för
cn överenskommelse med den omgivande världen om att
leva och låta leva (livc-and-let-lir.e).

8

Det wnga Kina ler

Bertil Gedda:

försvar

FredsduvAn
Dw är folhens längtan

o dupa i vinden av blod -
en jordisk drörn dw drömmer

du sorn inte är falsba laften

o duva i ainden av blod

t'alska är de ord orn t'ribet
sorn penningbe gäret predihar -
lidandet når oss som rop

från Indien ocb Alrika

fArljwgcnbeten talar

adckra ord om fribet -
falsba t'Ar dem som intat äger

annat än smutsen och soälten

Men din bild skall ztara tecbnad

du. lredens duva

på de lörsvarslösd pannor -
i läppar som törstar under maktcns sol

i den osku.ld som gråter wnd,er våldets piskor

Så - sorn, en .symbol t'Ar det värnlösa

för livcts outtläckliga tro

skall din bild stå tecknad t'ör os.s

Så skall du vara

vår dikt.



Margareta Embring:

Barnen ar i fara
lntryck frd,n WienkonferensetL

rrT)'.öarnen är i fara!" Det var det fältrop som hade kal-
lat oss alla samman i Wien några vackra, varma påsk-

dagar. Konferensen blev en överväldigande upplevelse.
Det var stimulerande med alla dessa människor från
jordens alla hörn - människor som verkligen ville
göra en insats för att säkra barnens framtid. Det var
inte bara vackra ord och deklarationer på denna kon-
ferens. Det arbetades också. Aldrig har jag sett en

konferens eller kongress med sådan trogen ihärdighet
sitta och höra rapporter eller diskutera resolutioner
kväll efter kväll - ett par kvällar höll vi på till över
midnatt, fastän förhandlingarna officiellt skulle sluta
klockan 7.

Efter de första dagarnas allmänna förhandlingar
skulle man arbeta vidare i sektioner. Den sektion jag

titlhörde skulle behandla uppfostrings- och skolpro-
blem. Till grund för arbetet låg en rapport som sam-
manstäIlts av engelsmannen Trevor Kilborn. Av de

rapporter som från alla de deltagande länderna i för-
väg insänts titl den förberedande kommitt6n hade han
gjort en sammanställning som är ett skakande och

ohyggligt dokument för var och en som har både hjär-
na och hjärta.

När det andra världskriget slutade var alla länder
besjälade av en önskan att försöka ge barnen igen vad
de hade förlorat genom kriget: hälsa, mat, kläder, upp-
fostran. Skolkommissioner tillsattes, nya skolor plane-
rades i stället för dem som förstörts eller inte hade
kunnat hållas i stånd under kriget.

Visserligen ligger fredsslutet inte så långt tillbaka i
tiden, och visst har framsteg noterats här och var. Men
det går oändligt iångsamt framåt. Det är inte viljan
som fattas - men vad är det då? Vi kanske kan få en
bit av förklaringen om vi ser på ländernas statsutgif-
ter. Överallt slukar anslagen till försvars- och krigs-
ändamål de flesta pengarna. I ett land som Iran upp-
skattas utgifterna för krig och polisväsen till 65 0/o av
de samiade statsutgifterna. Futtiga 72 0lo anslås till un-
dervisningsväsendet. Vi finner samma tendens i land
efter land. TilI cch med här, i vårt fredliga lilla hörn
av världen, måste försvaret ha sitt först. Alla anslag
till skolor och mentalhygien naggas i kanterna.

Och ändå! Vad våra svenska problem måtte te sig
futita och bagatellartade ur de s. k. underutvecklade
ländernas synpunkt. Som en indisk barnläkare sade på

konferensen: Ni räknar i tusen - vi räknar i miljoner!
Genom vår långa sociala tradition, vår obrutna fred-
liga utveckling har vi ju kunnat förverkliga många av
de mål som för större delen av världens befolkning
ännu hägrar i fjärran. Vi har ingen analfabetism. Prak-
tiskt taget alla svenska barn får en god skolundervis-
ning. I Indien uppgick analfabetismen 1941 till BB,B 0/o

och man försäkrade att det fortfarande var mindre än

en femtedel av foiket som kunde läsa och skriva' I
Somaliland uppskattades analfabetismen 1951 till 99 0/o'

För Algeriet rör det sig om 85 0/0, för Egypten, Irak,
Iran och Syrien om B0 0/0. Det är regel, snarare än

undantag i alla koloniala länder att folk inte kan läsa

elier skriva. Och naturligtvis är det bara ett fåtal i
dessa länder som kan få någon högre skolundervisning.
I Kongo och Madagaskar går bara ett barn av fem-
tusen i någon sorts fortsättningsskola. Indonesien, me'C

en befolkning på ?6 millioner har mindre än 7.000 stu-
denter. Irak har inget universitet alls utan måste ännu

skicka sina studenter utomlands.
Men även Europa har ju fortfarande sina undervis-

ningsproblem. Från Italien rapporterades att redan

barn över 11 år har svårigheter att få tilifredsstäliande
undervisning. Och här i Sverige är det ju bara 6 0/u

av barn från socialgrupp III som får universitetsunder-
visning.

Från Amerika rapporterades att av de skolhus som

nu användes är ungefär vart femte sådant att det borde
utdömas som hälsovådligt eller farligt med hänsyn till
brandrisk e. d. Enligt National Education Association
skulle USA till 1960 behöva omkring en halv million
nya klassrum. Men det är föga troligt att man får dem,

så länge pengarna i första hand går till experiment för
att framställa ständigt modernare och ohyggligare va-
pen för det totala kriget.

Kostnaderna för skolmateriel har stigit oerhört se-

dan 194?. På dessa fem år har t. ex. de stigande pap-
perspriserna medfört att en ordinär lärobok nu i Dan-
mark kostar 37 0lo mer än den gjorde år 1947. I HoIIand
är prisökningen 50 0/0, i Belgien 60 0/0, i England ända

upp till 72 0lo. Det är en tragisk randanmärkning att
av 800 millioner böcker som publicerades i USA förra
året var ?00 millioner seriemagasin ("comics"). Här slö-
sas alltså det dyrbara papperet bort till tämligen tvi-
velaktig nytta.

Diskriminationstendenserna i undervisningsväsendet
nämndes också. Att rasdiskrimineringen är ett faktum
i många länder vet vi. I Amerika går vita barn i skola
under i genomsnitt 9 år negerbarnens skoltid in-
skränker sig till i medeltal 6 år. I Kenya kostar varje
europeiskt barns skolgång 110 pund om året, men ett
infött barns skolkostnader går bara upp till 10 shillings.
Många barn i kolonialländerna får aldrig undervisning
på sitt eget modersmåI. Men också könsdiskriminering
förekommer. I Haiti finns det bara skolor för pojkar.
I Syrien är bara en skola av fyra avsedd för flickor.

Mycket mer skulle kunna anföras av dessa fakta om
undervisningens yttre ram världen över. Men också

innehåIlet i den undervisning barnen får diskuterades.
Man framhävde att läroböckerna, särskilt historieböc-
kerna, tyvärr alltför ofta saknar den anda av vänskap



mellan nationer och folk och raser som väl ändå är
förutsättningen för att man skall kunna bygga en värld
i fred.

Ja - en värld i fred blev till slut den önskan som

alla måste samlas om. Det kunde ofta tyckas under
konferensen att våra skandinaviska problem var för
små och obetydliga för att tas upp. I de underutveck-
lade länderna har man ännu inte behov av någon barn-
psykiatri eller mentalhygien - först måste man in-
rikta sig på att rädda tivet på de miljoner barn som

föds. Men även högt utvecklade samhällsbildningar
som Sverige har ju sina sociala sjukdomar som måste
bekämpas. För hela Skandinaviens och kanske också

Väst-Europas del är det väl just nu de psykiska sjuk-
domarna som står i centrum. Och att förebygga barn-
neuroser och uppfostringsfel är ju på sitt sätt ett led
i arbetet för en iyckligare värld för våra barn. Kanske
kan vi också här finna en bas som är gemensam för
alla länders problem. I de underutvecklade länderna
är det ju kriget och krigshotet som man sist och slut-
ligen kommer tillbaka till när man börjar kämpa mot
de gigantiska problemen där. Här hos oss ligger också

ofta krigshotet, den rotlöshet som skapas av rädslan
för ett nytt krig, under den psykiska ohälsan. Vår ge-

mensamma väg måste därför bli fredens väg - det
gäller både Nigeria, Sovjetunionen och Sverige.

Men vi kan inte bli stående med en vag önskan om
fred. Vi måste utforska och bekämpa krigets orsaker.
Den sociologiska, den socialekonomiska och den social-
psykologiska forskningen måste ges stor plats i vårt
samhälle. Vi måste överbrygga klyftan mellan veten-
skap och praktisk politik.

Vid det eftermöte som den s. k. patronage-kommitt6n
hade dagen efter konferensens slut föreslogs också att
man i de olika länderna skulle söka fortsatt kontakt
med grupper av specialister: sociologer, psykologer, lä-
kare m. fl. för att ytterligare bearbeta det väldiga ma-
terial som inkommit titl konferensen och för att få
fram diskussionsunderlag till den andra världskonfe-
rens som föreslogs äga rum 1954. Professor Monod i
Paris valdes till centralgestalt för denna framtida kon-
ferens. Tilt honom borde alltså i fortsättningen alla
trådar gå.

Professor Monod var också ordförande i den allmän-
na kommission som skulle formulera konferensens slut-
resultat i en appell. Alla som kom i kontakt med ho-
nom minns honom som en utomordentligt kultiverad
och hjärtevarm människa, en nobel representant för
den gamla franska kulturen. I kommissionen skötte
han också sitt svåra uppdrag med utsökt takt och
skicklighet. Arbetet i denna kommission blev kanske
min allra starkaste upplevelse under konferensen. Un-
gefär trettio länder var där representerade och man
fick där uppleva att internationellt samarbete verk-
Iigen kan ge resultat. Från början tycktes det mycket
svårt att sammanjämka alla dessa synpunkter, som
ofta gick vitt isär. Det fanns ögonblick då vi från den
västliga världen kände att koreaner och kineser kunde
vända oss ryggen när som helst, så djupt upprörda som
de blev när de trodde att vi inte tog för gott vad de

hade att berätta om krigets ohyggliga tragik i deras
länder. Och vi skämdes inför deras lidelsefulla dekla-
rationer, skämdes över att vi på vårt nordiskt kyliga
vis ville ha en sak opartiskt undersökt innan vi kunde
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Mimi Saerdrup-Lunden:

Vi snakker med

Dr Ransome I(uli

Lektor Suerdrup-Lmtden som är ordförande

lör den norska sektionen au KDV har pålVien-
kont'erensen interujuat Nigerias KDV-ordfö-
rande, aars bild prydde omslaget i "Vi Kain'
norJ"'f öre gåend e ?tt//t?tn.er.

Det er ikke tvil om at i hele den brokete forsamling på
barnevernskonferansen i \Wien var det Nigerias rePre-
sentant, dr. F. Ransome Kuli, lererinne og formann i
Nigerias avdeling av KDV, som vakte mest oppmerk-
somhet.

Med sin fantastiske turban og sin hjemmevevde drakt

- 
en ny hver dog 

- 
og en reisning som en dronning

lo hun mot oss med skinnene hvite tenner i et msrke-
brunt ansikt.

Jeg har sittet og hort pL hennes rapport om tilstandene
i hennes land 

- 
den avviker ikke stort fra liknende triste

rapporter fra tilsvarende land. Det er en historie om
stor barnedodelihet, om skendc sterilitet hos kvinnene,
om mangel på sykehus, helscstell og skoler. Men jeg

framlägga den för våra landsmän. Vi ansåg det oklokt
att i appellen direkt anklaga USA för bakteriologisk
krigföring i Korea och Kina, ty, som den engelska de-
legaten sade; "Vår press är en prostituerad press och
vårt folk måste först förberedas." Hon sade det med
tårar i ögonen. Fransmannen grät öppet. Spänningen
var outhärdlig, men den kunde avbyggas. Sedan vi ef-
ter sex timmars diskuterande gjort en halvtimmes paus
visade det sig att både koreaner och kineser och foik-
demokrater för den goda saken skull var beredda till
betydande eftergifter. Engelsmännens modifierade ver-
sion kIäddes i klar och logisk - och skön! - fransk
språkdräkt och vi kunde alla enas om de ordalag som

appellen slutgiitigt fick.
Vi kände aIla, när vi gick hem i den ljumma vår-

natten, att vägen till freden dock var framkomlig.



spor hcnnc soltl lrreri[rnc hrordan dct cr mcd r-ttd.rtr-

,iir,,g io, jcntcr i Nigcria, og da l1'scr dct s'-rittcnclc. hr it.
.srttilct o1''1-t ensiktct ttrcd ctl S'ing:

- 
En- gutt er en gutt, r'et du' sier hut-t' tlrcn jeg cr

nii sclv cn-jcr-rtc, og jcg vct l'n'a jentcr trcngcr' Jeg sattc

igjcnnon-r at jeg s.l"'fikk en utdanni'lg, j-tg. r.et da at r i

kiiin,,,., trengci det likc rnyc sou nrenu. Nfin ttrann har

c. rc;rlskolci'.i 6ar fått satt gjc.not' at dcn skal 'rrc
blanclct rnccl båiic guttcr og j"t'rt"t. Mcr-r i praksis_blir

clct.rcst guttcr - 
iflO clc.'cr og 2ft jcntcr av dcm. Gut-

tcr-rc konltrcr allticl forst på budsjcttct. og skolcutdau'

.ing cr dy,rt hos oss 
- 

r'i har i.gc. frie offcntligc sko-

lcr, all t tcl,rn,-ri,rc nti bctalcs. N{cn vi i KDV cr nå gitt
in,', 1'o, ri gjorc.år rcgjcring opprr]crksotlr Pi et dct cr

r-roclvcndig ii gi jcnicrlc sjanscr ogsri'

- 
Mcn jcntcnc ciftcr scg joi

- - Giftci scg, j", ,tt.,'t arbcidc 'lå dc da' Kr'i''c'r 6at'

alltid rrbciclcl, og arbcidd hardt, også inncn cktcskapct.

Nii kan ikkc tncnncnc lct-tgcr grcic ir forsorgc t:tlt-tlltttr

sin, og koncr]c må ta arbcid utcnior hjctr-rn-ret - 
qi c11

jcntc kan da trcngc utdenning'_

J.g tcnker på problcnrcnc hjer-nrnc. jcg synes si

tyä"iig jcg hai hoit allc dissc ergunrcntcne forl
'_ M;"-iikcr giftc k'inncr i arbcide 

'tcnfor 
hjcrn''rct I

spor jcg.

-- De cr ikkc lykkcligc utcn arbcid, komtncr svarct'

dc cr vant til å r.rrc sclvstendige og ha sine cgnc Pengcr'
Hos oss går nå dc aller flcstc tilbake til arbeidet etter

cktcskapci, og dct er en ting vi undcrstotter'

- 
Htot lttangc rnedlcmn-rcr har KDV hos dere ?

- J.g vct ikkc 
- 

\'i cr delt i tre distrikter, og i rnitt

distriki cr 'i 80.000. Vi oker stadig. Regjeringcn pro'dc.

av alle kreftcr d. hindre oss, llten nå cr vi blitt for sterkc.

- 
Og hva arbeider dere for ?

.--- Alt sotn kan hjclpe kvinncnc. Vi har t' eks' nett-

opp opPrettet en egen kvin?"- og barneklinikk' Den cr

heit moderne . Nei, det er ikke Yanskelig å få kvinnene tii
å komme til oss. Alt cr fritt der, n-ren forat kvinnenc

skal skjonnc at klinikken koster noe, lar vi dem betalc

en pcnny sollt rnnllangsPeugcr -- det lrrer dern å hjelpc

oss tned å skaffc Pcngcr.

- Ja, penger 2 ?

Hun peker på drakten sin: "Håndvevd" I Vi diskutertc

p"ng"tpätsrnållt, for uten Penger kommer vi ingcn vei'

Vi bl"'".rige orn å lage forictning, for det e.r bare gjcn:
nom forrei.rlng"r at å kan tiene pengef. Vi begynte rned

v$,ing husflid. Jeg er rcn reklame for vårc egnc

Myerl. . Og nå ler hun mcr enn hjertclig' ' ' Vi drivcr

rned andrc ting også. Vi burde barc gjore nlye lner a\.

slikt, for dc sorn atbeidet for krig, har i'gen nangcl pir

penger. Vi som r-il ha frcd, n-rå ogsä ha mange Penger'

Så rekker vi hverandrc håndcn, fortnannen for Nige-

rias KDV-avdcling, og forrnannen for Norges Demo-

kratiske I(r,inncforbund. Fred ? Kvinneproblemer ? Barnt
r,åre ?

Har vi egcntlig ovcr hodct forskjellige probletncr?

;i::S

ffi

Frän barnlronferen sen :

Professor Monod orntaladc att en cngelsman som varit

inbiuden till sovjetunionen sagt att han kunde bekräfu

att där fanns en priviligierad klass, nämligen barnen'

Naz:ir,r ocb Djalila, döttrar till kollchtiviordbrukate i

S ovjc trc Publiben U sbc hi s t an

I Polen och ljngerno
harnågramedlemmaraVvårtförbunddennavårmot-

tagits som kära gäster hos våra systerorganisationer.

Liknande inbjudningar föreligger också för den när-

maste tiden, från KDV-avdelningarna i Tyskland'

Frankrike och Rumänien. Vi är mycket tacksamma och

glada för detta. Vårt första nummer i höst kommer att

bli ett internationellt nummer, där våra utlandsrese-

närer kommer att berätta om sina upplevelser och in-

tryck från vårens och sommarens besök hos vännerna

utanför våra gränser.
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Från våra
Malmö

Siiucl.rgcu clcn 9 rl.rrs l-raclc ll.rlmö:rvdclningcn ert of1..nr-
ligt nrörc r.r.rccl cirliir 2OO tlelti-rcar:c och mccl Karc Fleron sonr

talarc. Irörc clct mötcr h:rclc ctt 3O-t:rl SKV-mcdlcmr-nar gårr
tit p.i gator och torg och sålt 2 000 lotrcr. I sambancl nrccl

nrötct sli,cclclc lottclrasning och r-instutclclning. På cftclmi.ltla-
gcn hecic man cn barnfcst för omkring 60 barn. Nu än-rnai-

nran på rlöclrals bccäri'-n orclna barnfcstcr i olika staclsclclar.

Norrkoping
Norrliöpinvsavclclningcrr hadc clen 1Z nr;rrs ctt offcntligt

cliskussionsrr,ötc i likalönsfråsan mcd fru In;r Möllcr sonr
inlcdarc. Till mötet hade man låtit rr1'cka och dela ut 1 OO0

fl1'gblacl, r,ilka hlarlade det aktuella lägct och återeav hur,ucl-
punhtcn i dcn av ILO åntagna konr.cntioncn ar, år 195 | .

FrLr l\{öllers inledning var rltomordcntliet klar och intrcssanr.
cn livlig c'liskussion fölidc.

Kadstad
Ltt Vämlandsdistrikt bildadcs vid årsmötcr c'lcn 20 rrpril.

Distriktcts 11 avdclningar \.ar represenrcrade genom 42 delc-
gatcr. Birgit Karlsson var huvudtalare. Vid derta distrikts-
möte (liksom är'cn i Orebro) antos man cn arbctsplan som
engxv vad larjc a.r'dclning skullc försöka åstadkomma till
nristir mötc. Arbetsplancn upprog följandc punktcr: antaler
luya n.1mn för cn freclspakt, antalct nya mcdlemmar, antalet
nya prcnumeranter på "\ri kvinnor" samt den summs man
skall sarsa för distriktcts stödfond (cr-. senom små basarcr
cilcr lottcricr). Arbctsplan är cn sod idö, intc sant?

Örebro
34 dclcgatcr från 7 ar,dclnir-rgar dcltog i årsmötet dcn 2/

april då Orebro läns clistrikt bildades. SKV:s ordförande ta-
ladc om r'årt förbuncls historia - clcn svenska går tillbaka
till 1914 - och om r'årt arbetc. På cftcnniddagcn haclc man
ordnat cn barnfest mccl ctt 50-tal bam från 12 till 2 års
ålcier och ett fint program där barn upprräddc och sjöng,
lästc sagor, speladc piano och visadc rytmisk gymnastik. Alla
barn, åhörarc och uppträdanclc, r-ar unclcrbarr tre vliga -glada, r.änliga mot \:arandra, Iag,om vstra - helt sociala! på
kr-ällcn hade man mötc för Korea-hjälpen. Då talacle fröken
Margarcta Johnson om Barnkonfcrcnsen i V'icn.

Tidningen Vi kvinnor
i demokratiskt världsförbund
U t g i v a r e: Andrea Andreen

Köpmantor get 2, Stockholm

Redaktionskommitt6:
Gunhild Tegen, Valborg Svensson,
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Prenumerationspris per år: Kr. 4: -.Liisnummer 50 öre (kommissionärer antagas).
Postgiro 57323, Box 18073, Stockholm lB.
Svenska Kvinnors Vänsterförbund.
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Förbundsstyreisens lokaler är belägna i
Kungsgatan 79, Stockholm. Tel. bB 1g 61.

Eskilstuna
Sörmlanrlsriisrrikter h:r.ic också årsmötc tlcn lZ lpril nrccl

ieircdrag ai' frökcn .fohnson onr Barnkonfcrcnscr.r. \iici clctt:r
n-rötc lilisom i Orebro och i Götcborr antogs cn prorcsr n-ror

baktcrie'krig n-recl vrkanrlc att Genör'ekonvcnrionen e\- 1925
som förbjudcr baktcriologisk krrgföring nrarrc rarificerls och
..frcrlelas i alla länclcr.

ltavclelnlngar

Strindberg
-l

I

i

fredsframpen
Åugust Strindberg, r'år störste författarc och

frän-rstc clramatikcr. \'ar också cn lidclscfull freds-
kämpc. Dc-t är vad Pcr-Olov Zcnnströnt belyscr'

med talrika utdrag ur Strindbcrgs fängslande för-
fattarskap r ilka sammanbundits till c-n aktuell
stridsskrift. Strindbcrg \ar en a\. fredsrörclsens
föregångarc. Han har lämnat clcn goda \.apen i

dagcns kamp.
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