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Vi äro församlade i Moskva denna november månad 7949 för >stärkande av
vänskapen och samhörigheten mellan kvinnorna i heia väriden>. Vårt främsta mål är
att arbeta för freden. Mycket har inträffat

Sedan våren 7945, då vi trodde att världsfreden var nära, ha vi haft många missräkFot'ts. ir, s'ista sidan

under den sista tiden, tyvärr inte endast
lyckliga händeiser. Kriget blev aldrig helt
avslutat, dess skugga har mörknat, krigshets och intolerans prägla tillvaron och gör
det ovissa livet ännu ovissare. Vårt arbete
för freden blir för varje dag ännu mera
krävande samtidigt som det kännes mer
oöverkomligt svårt. Vi vilja dock framhålla
att vi högt skatta fredsviljan hos det mäktiga land vi nu har äran att gästa och de
förslag för fredens upprätthållande, som av
dess representantcr framförts i FN. Vi hoppzrs att de en gång, och snarast möjligt,
skall vinna framgång.
Jag tror att vi alla ha känslan av rrilken stor uppgift kvinnorna ha i vidmakthållandet av freden. Det är ett svårt arbete.
Vi måste alla lära oss samarbetets stora
l<onst utan att därför svika vår personliga
övertygelse.

Eltsabeth Tamm

Om atornfred
Den icke särdelcs radikala amerikanska
tidskriften >Tire New Republic> hade i sitt
senaste nlrmmer en intressant ledare i detta
ärnne. Där sägs att den amerikanska politiken i denna fräga aldrig varit fullt klar.
USA:s försiag ha utgatt från två mot varandra stridande ståndpunkter: vetenskapsmännens uppfattning att man måste ta
riskcr för fredens skull eftersom det är clct
enda sättet att för'hindra krig och militärens yrkande att man inte fiir ta nägra risker eftersom vi maste vinna krigct om det
blir krig. Artikeln anger scdan skälen till
att USA:s förslag ltttmcl'a mäste anses an-

tikverade och skisscrar ctt nytt förslag i
avsikt att stimulera diskussionen. Därpa
följer ett sista avsnitt, som vi citerar i övcrsättning:
>Återstår frågan om de ryska förslagen
att genom en konvention förbjuda (outlaw)
bruket av atombomber och andra vapen för
massförstörelse. Den amerikanska delegationen har konsckvent avvisat detta förslag
och stämplat det som bedrägeri. Detta har
varit oklokt och frägan är värd en omprövning. Vad Sovjet föreslär åt ett politiskt
man har egendomligt nog förfördrag
- detta behövs. Faktum år aLt
bisett att
Lilienthalplanen, även om man tar bort dess
svaga punkter, är handikappad därför att
den är väsentligen teknisk snarare än politisk. Det är en tehnisk plan för uppnåerlde
av ett politiskt måi. Och detta är en omöjlighet.

'kan se saken frän en annan

sida
också. Den amerikanska planens angreppspunkt är negativ. Dess huvuddrag är k o nstraf f. Den
troll, inspektion,
har uppgjorts för att bringa ordning och

Man

laglydnad i nraniumföretaget genom ett
är en felaktig uppfattning om vad som krävs. Ordning och
laglydnad i ett samhälle skapas ej genom
dess strafflag, än mindre genom dess polis;
det avgörande år att samhällets innevånare
är fredligt sinnade, ett sinnelag som mindre
polissystem. l\[en detta
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bygger på broderskäriek än på intressegemenskap. Ett laglöst samhälle kan inte
reformeras genom polis ehuru väl ett samhälle, som ger lagen sitt stöd, kan ha nytta
av poiisen såsom ett verktyg för genomdrivande av samhällets viija.
På samma sätt är det med länder. Ett
internationelit fördrag kan behöva vissa
hjälpanordningar för att dess bestämmelser
skall kunna genomdrivas och hemliga fördragsbrott upptäckas. I\[en hjälpmedlen är
sekundära i förhållande till det grundläggande politiska fördraget, som anger målet.
Vi behöver ett politiskt fördrag om förbud
mot vapnets användning; vi behöver ett
kontrollsystem till skydd och stöd för fördragsbestämmelserna. Men fördraget som
sädant har ett omätligt moraliskt, politiskt
och psykologiskt värde.
-- Vi har skäl att tro att RYssland
behöver fred nu liksom vi behöver det och
därför vill förena sig med oss i strävan att
ernå det. Vårt enda hopp om fred än så
länge bygger på att ur detta behov på kort
sikt kan utvecklas önskemål på lång sikt
om världsfred. Därför kan ett fördrag, som
gynnar freden n Ll genom att förbjuda
det vapen vars blotta existens mest hotar
frcden, väntas hålla så länge båda länderna
ha freden som ett gemensamt önskemål.
Ingen teknisk kontrollplan skulle hålla
längre.

När vi närmar oss problemet på detta
sätt är det uppnådda resultatet mindre vitrrtigt än vår ärliga strävan. Vi måste ständigt sträva mot freden som ett måI. Fred
är något att kämpa för år efter år; den
i<an inte vinnas fort, köpas billigt eller bevaras lätt.
Franklin sade att 'de bästa samhällsåtgärderna har sällan tillkommit genom visdom på förhand utan framtvingats genom
omständigheterna.' Än är det möjligt att
omständigheterna tvingar världen att finna
en formel för att överleva.>

Till Eivor

Lad bergs

mtnne
När budet kom att Eirror Ladberg lämnat
oss, kändes det så tomt och oersättligt. ilon
hade alldeles nyss stått mitt ibland oss; ung,
frisk och fytld av arbctsiver och alltid fttll
av nya impulser. Hon älskadc människorna
och gav till yttersta droppe'n av sina l<rafter
för dcm. Hon satte in sin förmåga och l<unnighet för att föra dem till ett rikare och
lyckligare liv. Hon reagerade starkt mot allt
det onödiga lidande som veirt samhällssystem
är orsak till och omsatte omeclelbart sin reaktion i praktisk handling. När unga förtvivlade
människor genom nuvarande vrånga förhållanden inte kunde få tag i cn bostad, öppnade
hon och henncs man sitt hem för dem. Mänga
av de missanpassade barn, som långt borta
ifrån sina egna familjer le.rer ett anstaltsliv,
var hennes gäster övcr veckohelgerna. I hen-

nes familj fic]< de den hemmets värme och
förståelse, som är det bästa läkemedel för ett
ensamt och förtvivlat barnasinnc.

Det är oerhört smärtsamt när döden skördar så unga och sä levande människor som
Eivor Ladberg var. 28 är är bara början till
den rikaste och mest fruktbärande cpoken i
en människas liv, och många uppgifter väntade på henncs hand, hennes intelligens och
hennes hjärta.

Framförallt var det tre var för sig ntäktiga
arbetsområden Eivor Ladberg ägnade sig åt:
arbetet för fredens bevarande, studiearbetet
och arbetet att rnobilisera l<vinnorna i det
offentliea livct. FIon visstc att för att vinna
freden måste man lära sig sarlrat'betets stJ("rl'o
konst, och hon var ett l1'sande föredöme på
det området. När hon kom hem från KDV:s
andra kongress i Budapest tog hon itu med

- . Vi
>>Sverige har iraft fred i 130 år
har hört om och om igen om de fasor som
dc flesta andra folk fiitt ttppleva. Hur st.arkt
intryck dessa bilder iin gjort på oss, är det
omöjligt att förstai vad de verkligcn innebär,
förstå vad dct vill säga att leva månad efter
månad i fätt, förs1å vad det vill säga att se
sitt barn, sin hustru, sin far, dödas inför ens
ögon, förstå vad det vill säga att mista allt,
sina kära, sitt hem, sina ägodelar, förstå
vad dcl vill säga att hungra, att fry'sa:
crtt lida.

Då dessa människor i dag ropar ut
över världen sitt fasta beslut att aldrig mera
tiltåta att krigcts vanvett får släppas lös, så
är det därför att de vet, vet i hela kraften
av sina fasansfulla uppleveiser att kriget är
mänsklighetens största ol5'cka, att dct innebär för varje enskild människa en fasa, en
nöd, en förtvivlan, som inga ord kan berätta
sanningcn om. Det är vår förpliktelse att
svara på det rop, som går över världen, att
förena vår röst rned deras som ropar sitt:

aldrig mera krig.>
GERDA LINDEROT

arbetsuppgifterna här hemma med trosvisshet

att Svenska Kvinnors Vänstcrförbund skulle
bli den l<vinnoorganisation i Sverigc, som
skulle sammanlänka oss med andra aktiva
fredskrafter i världen. Mitt i dcnna uppgift
tog hennes arbetsdag slut.
Ur det sista fredsföredrag hon höll skulle
jag vilja citera föIjandc sorn hennes testamente till oss alla:

SKV:s sekretera re
Fil. mag. Ragna Kellgren har ätagit sig
att tillsvidare vara Svenska Kvinnors Vänsterförbunds sekrctcrare. I-Iennes adress är
R1'ggmästarvä.qen 23, R r o m m a.
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VI ar inte ensamma,.r
Vi är inte ensamma. folkens massor i
- länder vill fred, fredens partisaner är
alla
miljoner, sade Nina Popova när hon öppnade Kvinnornas Demokratiska Världsförbunds rådsmöte i Moskva den 17 november
7949, och hälsade delegaterna välkomna

gäster. Hela den
myllrande, färgrika salen med representanter för KDV var som en enda levande hekräftelse på hennes ord.
Det var i Moskva, där Kremls röda stjärnor lyser genom höstdiset, som KDV:s råd
sammanträdde i sex dagar i Konstarbetarnas hus. I den stora salens fond lyste slutappellen ur Världsfredskongressens manifest: >>Ännu djärvare, ännu aktivare skall
vi kämpa för freden !> I presidiet saknades
madame Cotton, som på grund av sjukdom
var förhindrad närvara, men eljest var
som de ryska kvinnornas

KDV:s ledning fulltaligt representerad, med
Nina Popova, vice-president i KDV och ordf.
för Sovjetkvinnornas antifascistiska kommitttå, Dolores Ibarruri, Hlin Lin, Kina, Muriel Draper, USA, rnadame Pragerova, Polen, Jeanette Vermeersch och Frangoise
Leqlercqe från Frankrike, den senare representant för de katolska kvinnorna, för
att nu bara nämna några.
t
+

KDV:s generalsekreterare Marie Claude
Vaillant-Couturier konstaterade i sin stora
inledande rapport om KDV:s arbete för freden att det gångna årets väsentliga kännemärke varit en väldig konsolidering av
fredskrafterna, som med Sovjetunionen i
spetsen nu fått ännu ett avgörande krafttillskott med den nya kinesiska folkrepubliken, den tyska demokratiska republiken ocir
från folkens sida i de kapitalistiska och
koloniala länderna.
Världsfredskongressen i Paris, som KDV
tillsammans med de intellektuellas internationella kommitt6 tog initiativet till, har
följts av en rad stora fredskongresser där
kvinnorna tagit aktiv del, bland annat i
Moskva tidigare i höst, och i Mexico där
representanter för USA, Kanada och sexton sydamerikanska länder deltog. Petitionerna för förbud mot atombomben, kampanjerna mot Atlantpakten och omröstningarna för freden har samlat miljoner namnunderskrifter. KDV:s nationella sektioner
har skapat en imponerande press som rnt:d
vackra och välredigerade tidningar
större eller mindre, flera eller färre alltefter
sektionernas möjligheter
vänder sig till
kvinnnrna och mobilisprar- dt'm för försva-

ret av freden och kvinnornas rättigheter.
Kinas representant, som talade därefter,
hälsades mcd ovationer som aldrig ville sluta. Bakcm den lilla grå gestalten kände

rnan det väldiga Kinas massor, detta Kina
tiilfogat imperialismen ett avgörande slag. >Vår folkarm6 är fredens arm6, där
finns våra män, våra söner och bröder.
sorn nu

Vår regering är en fredens regering

och

En av Svenska Kvinnors Vänsterförbunds delegater vid KDV:s rådsmöte i
Moskva var Margi,t Lindström, som här
lämnar en skildring av mötet. f nästa
nummer av Vi kvinnor införes en redogörelse för mötets beslut och resolutioner.

de l<inesisl<a kvinnorna är ett med den, där-

för att den genomför kvinnornas frigörelse>, sade hon.

Den kinesiska kvinnofederationen

som

har 22 mil.joner medlemmar har inbjudit till
kongress i Peiping, där kvinnor från Asiens
länder i början av december skall rådslå för
att samordna sin kamp mot det koloniala
förtrvcket. >I Peiping skall vi under några
korta dagar fa en aning om hur historia
skapas>, som Mrs. Robeson, maka till den
store negersångarcn, uttryckte det.
Många av Asienkongressens delegater hade tagit vägen över Moskva i samband med

rådsmötet och kongressen utgjorde en
punkt på dagordningen, och därför var det
naturligt att rådsmötet i hög grad präglades av de koloniala iändernas kvinnor och
deras problem.

Delegaterna från Viet-nam, fndonesien,
Indien och andra asiatiska länder kunde berätta om repressalier och terror mot deras

representanter till Asien-kongressen, om
hur de tvingats till illegalitet i månader för
att över huvucl taget l<unna ta sig ut ur sina länder. Det är också karakteristiskt att
ett av de första telegram som avsändes
från rådsmötet var en protest mot dödsdomen över trettio fackföreningsmedlemmar

i

Hyderabad.

n{en även från de icke koloniala länderna
kunde kvinnorna berätta om terror mot tlen

demokratiska kvinnorörelsen. Argentinas
representant kom direkt från fängelset, sedan massprotester från världens kvinnor

tvingat Peröndiktatur.en att släppa henne.
Av de grekiska delegaterna hade ett par
själva varit med vid Grammos och Vitsi i
höst. >Den arnerikanska 'hjälpen' till oss
kommer i form av tusentals bomber och
granater sorn sliter sönder våra barn>. Fem
hundra grekiska kvinnor har avrättats under de senaste två åren. Under de första
sr.rl mån:rdornl 1949 har 1,j 00 patrioter ar,-

rättats där. De berättade om hur de unga
flickorna
30 procent av de grekiska soldaterna i -den grekiska folkarm6n är kvin-

på kvällarna, ännu sotiga i ansiktet
av röken från striden, under livsfara beger

sig ut

till

de yttersta frontlinjerna och i

megafoner ropar fredsparoller till den monarkistiska armens soldater. Det grekiska

folket vill fred. Men det finns ingen fred
för Grekland annat än efter de linjer som
framförts av Sovjetunionen i FN.
I)olores Ibarruri, älskad av all världens
kvinnor som representant för det pinade,

okuvligt kämpande spanska folket, höIl ett
flammande tal mot den amerikanska imperialismen som späckar Spanien med mili-

tära baser, och mot fascismen som söke"

kväva Spaniens demokrater i fängelser och
koncentrationsläger.

Men trots terror och förföljelser växer
i styrka och beslutsamhet.
Italiens delegater berättade om den
växande arbetslösheten i sitt marshalliserade land, över två miijoner under 1948,
därav 700,000 kvinnor, om hur de italienska barnen i hundratusental lider av tbc
och rakitis, om hur trettio procent av de
italienska barnen inte får lära sig täsa på
grund av fattigdomen och bristen på skolor. Argentinas delegat berättade om hur
300,000 barn i hennes land aldrig besökt någon skola, Frankrikes kvinnor berättade
om de väldiga rustningsbördor som marshallpolitiken påtvingat X"'rankrike.
Mot dessa skakande skildringar stod de
triumferande rapporterna från kvinnorna
i Sovjetunionen och de folkdemokratiska
länderna, som i oavbrutet ökande tempo tillförsäkrar sina medborgare högre levnadsstandard. KDV:s generalsekreterare Marie
I,,at.l. s ,? sisf4 sirlrtn
fredskampen

Om trivsel i arbetet
I anslutnt'ng ttll den aktuell'u cl'iskussionen om triusel pft cr'rbetsytlcttsen har red. bett m'etu'Ilat'betet'slttttt
fru Annu-Lisa Hallstt'öttl onL elL u1''
tr'ket r, frågan' Fru Hctllstt'öttt' ltiitt'
ner au egen et'furett'h'et de inL,ht'striarbetand,e ntödt"ctt'nas sttttnttott. Hrtrt
tnnehar auen f cLcltligrr, f öt'tt'oentleuppd,rag oclt, rir bL a. letl. au sfi1rel'
sen för LM-Älusiö tet'kstodsl;lublt'
Hon tt'llh'ör cLuen styrelsen' föi' SKV;s
Sto

cklt' ol m

s ct' --
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Frågan om t r i v s e I På arbetsPlatsen sammanhänger intirnt med frågan om
t r y g g h e t. IIar man garanti i'tir att
man får behåtla arbetet och att man tlärtnetl
har en säker inkornst som är att räkna pa
som tillräcklig för försörjningen, sti mriste
det ju medföra en starh känsla av tillfreclsställelse och därmed grundvalen för trir'sel.

Eftersom jag sätter den ekonomiska Irågai-r
som det väsentligaste i frågan om trivseln,
vill jag försöka vidareutvcckla resoncmanget
ur kvinnornas synpunkt.
De allra flinkaste och snabbaste kvinnorna
på vår fabrik kommer upp till cn veckoar'löning på 90-100 kr. index medrtiknal' Frhn

detta- dras skatt och försäkringsar''siftct',
fackföreningskontingenter och bidrag till nigon av de insamlingslistor som nästan alltid
öirkulerar på arbetsplatsen. Återstår mellan
?0-80 kr., vilket alltså fortfarandc gällcr
arbeterskor med topp-prestationer. Dc ör'riga håller sig kring 85 90 kr. i veckoförfjänst men har sedan samma avdrag, bara
lite mindre för skatt. Dc nämnda siffrorna
gäller ackordsarbetare. Veckoförtjänsten för
äe timavlönade utgör 80-90 kr., någon enstaka arbetare som varit länge på arbetsplatsen kan därutöver få några ören mer i
timmen, vilket ökar veckoinl<omsl.en trled ungefär en tvåkrona.
Eftersom alla som benämns arbetare i.nom industrin betalas exakt för den tid dc

varit på arbetspiatsen kortet

stämplas
vid arbetets början, vid frukostrastens börsä
jan och slut och vid arbetsdagens slut
går de miste om sin förtjänst om dc pii grtrnd

av sjukdom eller annat hinder under dagcn
måste vara borta från arbetet. Särskilt för
självförsörjande krrinnor med barn är lanken
på att bli sjuk en ständig källa till skräckSjukkasseersättningen förs1år inte långt. Den
nämnda gruppen kvinnor blir, som vi vet,
allt talrikare. Åtskilliga kvinnor har ftrnnit

dct oförcnligl nlcd sin beg3'nnande siälvkänsIu att iåim1c iitta timmars l-rårt arbete i förviii:vslivci cnsammA på sin s. 1<. iritid utföra
a.lla c1c, s5'sslor s;onr mäste utföras i ett hem,

och cliirtill, :;ont oita är lallct, tlehöva l<änna
si11 som passupp itrte bara åt barncn utan
iivcn i:tt maltnon.
I do fali tlå barncn insjuknar står fabriks-

ai'i;r'tcl'skan titarn va1 '- hon mås1.c stanna
lronrnra. och sköta om dern och det betyder

att hon i'ör'lorar sitr inkomst och bara kan
1'rr rlcn h.lälp en errcntucll sjuklista kan ge
licnnc siiclana lisiinsamiingar starta:; vanligcn titi någon varii. borta frän arbetet. minst
1va veckor. Dct är lätt att förstå att sådana
gropar är ocrhcirt l<iinnbara för dcn vars inkonrst cndast med sl':irighet räckcr till unclcr normala förhåitandcn' \rid olycksfall för'hållcr dcl sig helt annorlunda. Genom den
oblieatoriska olycksfallsförsäkringslagen och
vissa ilndra l<ollektiva försäkringsforrner utgril dii crsältning mr:cl ungefär samma belopp
som dt'n rtanlil]a inkoinsten.
Iln atrnau fal<tor som i avgörande grari

minskar kvinnofnas trivsel på arbetsplatsen
är löncorättvisart cfter i<önsgr'änser' Ännu i

finns dct rntinga avdelningar där kvinr-roi och män arbctar jämsides rned exakt
sammit arbele och utför sarnma prcstation,

cl-ag

nron livintrolna har cirka 30 procent lägre
lön fil: sitt arbcte än männen. Denna löneorät'Li'isa tttr't'finncr nlan också när det gälIor at'bi'ts;li'c1are. Kvinnliga arbetsledare har
ir-rindro bc1al1 iin sin:r manliga kolleger utan
al t tic cliirl'ör: pn något sätt har mindre anSVAT.

'I-cmpoarbl'te ilr cl'ter år sliter människorna
liolossiilt. I-)c vil':tif{tlslc' förutsättningarna för
att. dc arbctantlc trots arbetets karaktär skall
l<unna känna tillfrcdsställelse och glädie pä
sin arbctsplats är art de garanteras ekonor,ri-ci{ och "qocial tr,r'gghct. NIed detta som den
solida grttndcn l<atr anCra irritationsnloment
lättarc undanröjas ocir arbctet vcrkligen bli
dcn l<äila 1i1l pt'rsonlig lillfrccisställelse och
tttr,ecliiing :,rom dt'1 ilor vala.

VI

KVINN.IOR

i demokratiskt världs{örbund
rrttr<ommer fr. o. m. nästa år i

större

forinat med 9 ntln'Lmer om året samt
kostar 2:50 per ;ir, lösnummer 35 öre.
Först:r nutnret utkornrner i februari.
Pr:enumr'rationsblankett ftir 1950
meclföljer detta nummcr.
l'ostgiro 5i3 ?3
SVE I{SKA I(VINI{ORS VÄNSTHR,I,-öRF3{IND. EI A G 6lfrND

Asiens kvinnor samlas till
kongress

idet befriade

Kina

Ben första veckan i riecernber detta år
ägcle en historisk kcngress nrrn i åleiping i
det befriade Kina. Representanter fön kvinnomiljonerna i Asiens zrlla Xänder sarnlades
för att redovisa sina erfarenheter i frihetrirörelsen och sanrordua silt karnp. Xntrijrrdan
hatle utgått från Kinas flemohr.a{,isha Kvinnofederation sonl är ansluten till KDtri och
har 2,600,000 medlernrnar.
Kongresscn \/ar avsicdd att äga rum i Calcutta men Nehrus rcgc,i'ing r-ägr.aric' gc sitt
tillstånd. Att kongressen ända kornnrit till
stånd är c'n väidig lt'amgång för rien dcmokratiska kvinnorörclsen och f Lir clc urtdertryckta folken. Och all dcn ä.goc rum i Kina,
som nu cfter folkalmens giänsande segrar
lösgör sig ur arhundradens IeoCalIörtr1'ci<
och förvanClas till ett starkt väln f|ir frcden
och odlingen, g€.r l<ongrcsscrr cn cljupt s5'nrbolisk karaktär, sorn bokräftar: r,ad 'Ir)'gve
Lie konstaterade i ett tal den 12 juni: >Imperialismens ocl-r koionialismens epol< i Asien
lider rnot sitt slut>>.
Kongressen har föregatts av Kinas dcmokratiska kvinnofederations törsta nationcila
kongress, där kvinnor bådc fr.ln rlet bcfriadc
I(ina och Kuomintangs Kina var representcrade. I kongressens hälsning titl KDV hett_.r
det: >>Tillsammans mccl hcla cict l.,incsiska
folket skall vi gc all vår krafr firr a1t definitivt göra slut på Kuornintangs rcaktionära
regim, som åsamkat kvinnor.na och ltnrncn i
Kina så omätliga iidanden, fullföl.ja den nationella revolutionens seger oclt skapa en dcmokratisk foikrepublik, sorn slår vakt onl
freden och förverkiigar dc kincsisi<.a l<r'innornas fullständiga frigörelsc>>.

gar kontmcr att bli hatade för vårt vinningsl.r'stna köpslående.

Vi rniiste uppfostra våra barn för en till-

r.aro i fred, ge världen exempel på ett fredligt

riitt att leva, styra vårt iand efter fredliga
principer och inte fortsätta att utgöra ett
lrot pa grund av vår övermakt ifråga om
viiiri'n och atombomber. Vi skall naturligtvis
lorlsiitta att förtjäna våra dollar, men vi
iniistc låta den andra parten få samma möjiigl-rctcr då kommer vi att förtjäna re;:pekty vänskap och samarbete.
I(anskc talar och tänker jag som en idealist

men i varje fall som en människa, en
iiu:rtru och mor. Jag tror jag talar å alla
niina likars vägnar i alla nationer, också i
Sovjet-Unionen. Vi vill ha fred för våra barn
och för våra barnbarn. Vi vill inte köpa freden, inte heller sälja den. Vi vill ge den åt
ancira och vi vill själva få den.>>

Frå

SI(V:s avdclning i Ktruna, som har 80 medlommar', anordnade den 3/72 ett offentligt
möte med föredrag av SKV:s ordf. över äm-

net Kvinnorna
och Freden
vi måste rädda vår f ramtid.

Åhörarantalet var 350, kvinnor och män.
Den 4/I2 talade dr Andreen i Luleft,. 2OO
personcr dcltog i detta möte. De kvinnor,
som ordnat mötet hade själva anskaffat kaffe
och bakat fint bröd; det biev en nettoinkomst
:rv 100 l<r. En SKV-avdelning med tillsvidarc 20 mcdlemmar bildades efter mötet.
Den 6i1.2 talade SKV:s nya sekreterare,
fil. ma51. Ragna Keilgren i Sundbyberg. Vid
detla rnöte bildades också en ny avdelning

nred
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Tidskriftcn Tinte putrlicc'r:rclc rk'n 24 o1<1ober på insändarspalten uldrag ul ett brer',
som utgjorde svar pir €.n lirlicarc arti]<cl i
lidningen om Marshaliplancn och vapcnhjiil-

pcn till Europa. Brevct vålt' skri."'ct tl\r or'r
lirrinna, Harriet Bcgala fr:in Kenl. i sl aclr,r-t
Oliio. Vi åtcrger här c1t utdrag.
>>Utan tvivcl är vi cn jåitl clik liinel<assa
och det är väl osäkert oin vi nåsonsin l<an
räkna med att få tillbaka vad r,i lrrnar rrl.
Vi tror emellertid att vi pir dotla sätt l<an
köpa oss vänskap och sk1.dd nrot l<ommunismen. Jag tror dock att rri alll cftcrsom tidcn

n vå ra avdelningar

ctt 30-tal medlemmar.

I)r.n 8/12 bildadcs en avdelning av SKV i
I{ttllhtill,, cfter ett föredrag av dr Andreen.
Vid Sfockltoltnsctudelntngens möte den 4/17
taladc redaktörcn för tidskriften Världshori-

sont Gunnar Fagrell om Aktuella
str'ömningar
inom f redsrörc I s c r n a. De somverkligen önskarfred,
sade han, måste aktivt engagera sig i en sådan utvecl<ling, som djärvt söker lösa de konj'liktcr under vilka folken suckat sedan urminnes tid.

Varf ör jag reste till

Moskva

he'tte frökcn trlisabeth Tamms föredrag i

Stockholmsavdelningen den 15/I2. Mötet dis-

kuterade vidare förslag tilt ändring
SKV:s stadgar.

Ett inbetctlningskort medföLier sonl bilaga.
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l-rot<en lamm som DroDyggare
I

Katrtneh,olms-Kurtren hade skarpt angrtTnt fröken Tamm för att h,on pfr, det
Itela taget uågat resa till Moskua. Tidningen |tck med anledntng hriro'u mottaga nedanstftende nnltigg.
Herr Redaktörl
Det är först nu som Eder tidning av den
30/71 fallit i mina händer med en ledareartikel >Fröken Tamm>>.
Man kan inte dela upp världen i två kate-

gorier, kommunister och icke-kommunister.
så rikt är livet!
Det finns så många flera
- det så lätt för
Den jag tilihör och som gör
i detta nu
mig att förstå fröken Tamms
- för fredens
sätt att reagera
så kostsamma
människorätt -är min inställning som kväl<are, och därför också som >>brobyggare>.
Inte därför att jag har någon som helst utopisk förestäilning om diktatur, var den än
uppträder, utan därför att jag vill förlikning
med min broder, medan han ännu är på vägen, dvs innan det ännu blivit krig och alla
barriärer är uppresta som hinder människor
emeilan.

Tiils dess måste alla kontaktförsök göras.
Även om kontakten endast skulle bestå i att
få göra sig hörd ur andra synpunkter, än de
kanske eljest allenahärskande på en viss
punkt.
Icke är det av ålderdomssvaghet fröken
Tamm tagit det steg Ni tyder som idealisering
av kommunismen. Det är varken populärt
eller ett medlöperi -- det är att, trots allt,
göra en sista ansträngning
innan det blir
f ör sent ! Jag är inte blind -för Er uppskattning av fröken Tamms förutvarande linje.
Men här råder en feltolkning, som jag inte
kan se utan att ge mig till känna.
Högfors den 6 dec. 1949.
Eder Emilia Fogelklou Norlt,nd.

Må kvinnor över hela världen . .

.

Forts. frttn std. 1
ningar. Först kan vi nämna Hiroshima, som

skulle vara en avslutning av kriget men
även lät oss ana nya faror, större än nägonsin tillförne. Sedan uppstod den ena
motsättningen efter den andra. Vänner
blevo fiender och fiender vänner. Jag kommer från ett litet land som hittills varit
förskonat från krigets oerhörda fasor. Det
tillkommer icke mig att anföra några namn
eller händelser. Men också ett litet land
bär sitt ansvar, sin del i skapandet av den
stora samhörighet som världen trängtar
efter, en ärlig, förståelsefull, enande och
vidsynt politik, som är nödvändig för världens bestånd.

I Svenska scktionens av Kvinnornas Demokratiska Världsförbund nalrln vågar jag
från vår ringa del av denna jord högt uttala
vår livligt kända anslutning till att kvinnorna över hela världen mä cna sig i ett
allvarligt och tålmodigt arbetc för bevarandet och befästandet av en oupplöslig
fred. en fred rättvis för alla enskilda och
för alla folk.

Vi är inte ensamma
Forts.

tr.

std.

5

Claude Vaillant-Couturier frambar en hyll-

Vi vill inte att
ning till Sovjetunionen.
- ha varit förgädess ofantliga offer skall
ves, sade hon. Vi är lyckliga att i Moskva
från denna sal kunna uttrycka kvinnornas
oändliga tacksamhet till Sovjetunionen och
dess store ledare Stalin.
Dessa länder har förverkligat kvinnornas
likställighet på samhällslivets alla omräden

och självklart därmed även genomfört likalönsprincipen, vilken ännu står bland de
främsta ekonomiska kravcn fran kvinnorna
i de kapitalistiska länderna, som bekant

i Sverige.
I de stora frägor som behandlades av
kampen för freden, för'svaret
rådsmötet
- ekonomiska rättigheter, den
av kvinnornas
även

demokratiska kvinnopressen, barnens situa-

tion och Asienkongressen

fattades en-

- till grund för
hälliga beslut som skall ligga
KDV:s kommande arbete, och till vilka vi
återkommer i denna tidnings nästa nr.
Den demokratiska kvinnorörelsen stär inför stora uppgifter. Det gäller att stärka
enheten och vaksamheten, att ännu mer
energiskt avslöja krigsanstiftarna, att mobilisera kvinnornas fredsvilja till aktiv
handling.
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Den danskc ingenjöre.n, uppf innarcn och
författaren Piet Hein - i Sverigc l<ansl<c
mest känd under signaturen Kumbcl Kumberll
har skrivit nedanstående tänkvärda radcr.
->>Gruk>> kallar han själv sina underfundiga
verser med allvar i.
Det fattas t'"*r? sttrdier iinnu,

innan ucirldsfreden, ar f rirdig:

törst skall man utnnu m,otpartens f (n'tt'oeml(,
sedan måste n"Lan r)et"o det rtirdi{J.

Katrlneholms-Kurirens Trgckeriakticbolag, Katrinelnl nt
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