Tl kulrrnor

Nr.

Arg.2.

6.

Sept. 1950

L%rruokrotlskt
**in**

\) Arld.sförlyund

+ +* J(**++***r*+*

+++*

*t

Tiotusen barn driva vilda

rLL..-,\tA-lA BRAATHE\

V

andra

vand

ra vidare

bland händer

tt

utan lamn

!

T-R

DIKrSAAILINGEN

1Il }//NI

.'

GOBEL.{\.C

FLODQL'IST

Vad har hänr?
Vad har hänt under femårsperioden 1945skulle
Ätskilligt: 1945 hoppades vi då
- säga
för att inte
bli det andra världskrigets,
k r i g e t s, slutår. Aldrig mera krig
Ofta gäckas mänskliga förhoppningar ! Några
mänader efter den tyska kapitulationen fällde
1950?

I

USA atombomber över Hiroshima och Nagasaki,
fast japanerna ändå tvungits vika för övermakten.
Detta var ej ett fredens förebud. Ville USA försöka fastslå sitt herravälde i världen ? Eller var
det fruktan för andra folks större möjligheter till
framåtskridande ? Och skulle det rustas, sä att
dollarkungarna finge öka sina omätliga förtjänster

?

Några år har gatt. Är under vilka bade fredens
och krigets krafter arbetat. Så utbröt kriget i somras. Det blev i Korea. Korea hade genom de f. d.
allierade förhoppning om att bli ett fritt land. R)'s-

sarna höllo sitt löfte, befriade Nord-Korea och
drogo sig tillbaka. USA valde en annan utväg och
tillsatte en marionettregering i Syd-Korea under
amerikansk överhöghet med den amerikansksinnade Syngman Rhee i spetsen. Vilka fakta föreligga
nu om kriget i Korea ? Man vet att Syngman Rhee
för mer än ett halvår sedan ville anfalla NordKorea med amerikansk hjälp, men fick till svar
av sina beskyddare, att det ännu var för tidigt
för dem. Att koreanska folket ville bli ett enat
och självständigt folk liksom andra, men genom
fredlig uppgörelse, därom vittnar den nordkoreanske, d. v. s. koreanska republikens president,
Kim Ir Sens, upprop i radio den 26 juni detta ar

Dunså rösf orn
Kurecr
Detta sade Elin Appel, borgerlig venstre, i danska folketinget om Koreakriget:
>Det är så vitt vi kan se ingen risk för att var
neutralitet blir angripen eller att något annat Apaktsland blir angripet. Därför finns det ingen
anledning att bii h1'sterisk. Sådant som vi gör här

f

till hela det koreanska folket. Det är icke heller
obekant att handlingar med avsikt att vilja överlåta sitt land till främmande makt för främjandc
av denna makts intressen allmänt anses brottsliga.
S1'ngman Rhee, som ansåg sig kunna erövra Nord-

Koreas huvudstad på tre dagar åt USA erhöll i
juni detta år Amerikas samtl'cke med iöfte om
bistånd. Det vore otänkbart, att Nord-Korea, som

efter vad det visat sig, hade S1'd-Koreas egentliga
befolkning på sin sida, skulle varit okunnigt om
detta anfall, som hotade och d ä r f ö r rustade
Nord-Korea sa gott sig göra lät. Ett fotografi med
Amerikas ombud Foster Dulles som inspekterade
S1'd-Koreas trupper och marionetter kan svårligen
ha varit en fantasibild. Att redan nu i minsta detalj känna till förloppet av krigsutbrottet allt under pressens och propagandans häftiga störtskurar är omöjligt. Vad som kan begäras av var och
göra
om vi fatta ståndpunkt
en är likväl att
det ärligt och inte medvetet förbise fakta.
Ännu ett ! Genom sin grl'mma och ovederhäftiga
självhävdelse hjälper USA mot sin vilja både
Nord-Korea och alla folk, som ännu lida under
andra länders förtryck, att få sin rätt till självständighet. USA bidrar också genom sina orimliga
beskl'llningar mot Sovjetunionen och även Kina
att öppna ögonen hos den övriga världen att Sovjet och Kina varken äro små stater eller utan
betl'delse och förtjänster. Det kanske vore klokt
för litet var att i tid begrunda, om det inte vore
bäst att slippa bli ett n1'tt >>Syd-Korea>.
ELISABETH TAMM

kan endast befordra ångesten och därmed faran
för krig.>
I gamla dagar förde man krig i religionens namn.
Nu har man funnit FN-klich6n. Det är enligt min
mening bara en fana man hänger över frågan.
Men det kan inte vara en FN-uppgift att blanda sig
i krig som part. Var är då medlaren ? Därför menar jag, att det vi har gjort i sommar, nämligen
tagit ställning i denna strid, inte är positiv utrikespolitik. Vi har sänt hjäip till S1'd-Korea. Jag
hade föredragit att vi också sänt hjälp till NordKorea.

Barrikad"r-r .,uld"

oss

I/irJ SfocA'ltolntsutclelningens t'Lrsntöte i ntaj företogs t'ul aL. nl:l
styt'else, rctt't:id bl. tt. tlen ktittdct Ä'onstrialinnen Siri Derkert, ntålcti'oclt skulptrisen Ninnan Sarrtessort ittt:uldes.
Arclelningens orclföt'crnde uncler 36 tir, clr Acltr Ni/ssoir som triitt
tillbaka 7så gruntl ut; halsoskiil, Iiksottt cn:clelningens sekretercrre untler 2!1 år, recl. Curin Hermelin bleu lörentål för hjariligct ltyllningcti'.
Till dt'Nilssoii som, raldes till ardelningens heclersordlörancle ötei.lcitnnades en t'eserudio, en check f ör brommor untler hösten ocfu t:t1tern satttt hcntclskrit:ncr hiilsningur lrrin öuer hunclratalet ntecllent))1er. Till Curin, Hermelin ö,--erliitttttcrdes en oljentålning e'u Sfi'i
Derkert.
R o tl n y ö h trt u tt., t'ice ordl. i både clen gantlo oclr nyu styrelsen, trrckcrcle tle utgåentle styrelselerlamöternu. vi aterger ur
Itettnes tcrl nrig'ra ut: de atsnitt sonz riktades till ,4dn Nilssori.
irtttcrtt Johcrnne Runtnt

A pa NILSSON är en bärare

ar, liberalismens bästa

traditioner. Tanke- och tryckfrihet, forskningens frihet, kvinnornas likaberättigande både politiskt, kulturellt och ekonomiskt, tanken om att göra kulturens skatter tillgängliga för alla
detta var själr,klara ting för Ada Nilsson och de
liberala kvinnokretsar där hon sedan första världskriget spelat en
iedande roll. Utan detta kunde inte samhället utvecklas, det var odiskutabelt.
\rad som däremot kunde diskuteras var frågan
om på r'ilket sätt samhällets fortsatta demokratisering kunde åvägabringas. Hur skulle alla människorna få åtminstone ett minimum av ekonomisk tr1.gghet, hur skulle kvinnorna vinna reellt inflytande
öt'er statens ledning, hur skulle bokstavslärdonlen
kunna ersättas av rrerklig insikt om livets realiteter, r'ad kunde göras för att samhället i praktisk
handling skulle erkänna sitt ansvar för familjernas
och i s1'nnerhet de ensamstående mödrarnas villkor?
Vad kunde kvinnorna själva göra utifrån de förut_
sättningar deras egen politiska mognad och kvinno_
rörelsens utveckling erbjöd? Hur kunde de bidraga
till fred i r'ärlden och tryggandet av ett system arsamarbete mellan likaberättigade stater?
Med dessa och liknande frågor har Ada Nilsson
s1'sslat alltsedan hon år 1914 här i Stockholm tog
initiativet till stiftandet av föreningen Frisinnade
Kvinnor, r:ilken sedermera utby'ggdes till Frisinnade
Kvinnors Riksförbund, r'ars kärntrupper under led_
ning av den s. k. Tidevarvsfalangen år 1931 bildade
Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Under 36 år har
Ada Nilsson stått bland de främsta på barrikaden.
konsekvent, starkt influerad av Karl Staaf, förkroppsligande det bästa i liberalismens stora ar\-.
Ada Nilsson har hän'id r-isat stor politisk insikt

och taktisk begår,ning. pa ett i politiken föredömligt
sätt har hon. där de frisinnade kvinnornas egna
krafter inte tycktes henne räcka till, sökt kontakt
med olika r'änsterelement som strär;ade åt samnta
liåll som de sjäh'a.

Ada Nilsson anser att det för uppnåendet av det
i tiden r'äsentliga, är nödvändigt att se bort från
meningsskiljaktigheter som inte rör det grundläg_
gande. Hon leds ar: tanken att även en relativt liten
organisation av kvinnor som specialiserade sig på
vissa grundläggande uppgifter, geno711 kontctkter octt
stttnterkrtn öxet' Ttttrti- och klass gt"tinser kan skapa
en kvinnoopinion sonl de makthavande tvingas ta
häns3-n

till.

Jag skall inte i detta sammanhang gå in på alia
de praktiska resultat som kan tillskrivas Ada Nilsson och den opinion hon skapat. Hon har varit eldsjälen bakom många förbättringar, i sl.nnerhet för
mödrarna, ä\,en i fall då hon inte s1'nts utåt.
Ada Nilsson ser inte till den 1'ttre effekten av sina
insatser utan till deras verkan. Och det är av samma
skäl som hon så konsekvent för samarbetstanken ut

i livet.
Hennes bok >Barrikaden I'alde oss>> som framförailt är historien om de radikala och frisinnade kvinnor, som förblivit trogna mot liberalismens demokratiska ideal, ger många exempel på hur samvel.kan astadkommits även där man -- som hon uttr)'cker det -- knappast kunde tro att någon grund för.

samverkan förelåg.
Då hon på 20-ta1et fann att >>fattigdomens avskaffande>> under då rådande arbetslöshet krär,de samarbete med socialdemokraterna, gick hon utan tvckan i spetsen för den kärna ar' liberala kvinnor sonr

Lrpptog samverkan nted >de röda>>. Hon frågade intc

cfter den lättköpta populariteten, hon hade det format som krävdes för att sätta sig över konvenans
octrr fördomar i förut frisinnade kretsar.
Allvaret i hennes samarbetstanke framgår är'cn
ar, I<ontakten med kommunisterna. Ada Nilsson som
utgått ur och fostrats i borgerligt-liberala kretsar
har visat en vidsl'nthet och ett realistiskt sinne vid
bedömningen av den socialistiska arbetarstaten och
kommunismen som kunde kommit väl tillpass i kanslihuset i en tid då 800 miljoner människor beträtt
vägcn

till

Då den världsomspännande demokratiska kvinnoorganisationen, KDV, bildades r1'ggade Ada Nilsson
inte tillbaka för att det även fanns kommunistcr i
denna organisation. Hon säg till realiteterna och
drog konsekvensen av det faktum att här fanns en
organisation, omspännande 80 miljoner kvinnor i
hela världen, \'ars grundläggande mål sammanföll
nlc.d de liberal-radikala kvinnornas bärande ideer
genom 4 decennier. Hon tillhörde dem som gick i
spetsen för att Svenska Kvinnors Vänsterförbund
skullc ansluta sig till KDV.

Jag har särskilt uppehållit mig vid Ada Nilssons
samarbetstanke av två skäl:
F ör det första är samverkan -- utör,'er partipolitiska och klassmässiga gränser -- r'ad tiden.s nöd
framförallt fordrar. Ett tredje världskrig i atombombens tecken hotar att beröva oss frukterna av
vad som hittills uppnåtts ar,' framgångar för kvinnor
och barn, för samhällets demokratisering, hotar hela

framtid. Endast

genom samverkan

över alla partiskiljande gränser, mellan alla människor av cn god vilja, kan krigshotet avr'ärjas.
För det andra måste de 1.ngre alltid lära av de
äldrc. Utvecklingen försiggår just därigenom att de
,\'ngfe förstår att tillvarataga det bästa av r,'ad äldrc
generationer iärt.
Vi har av Ada Nilsson och Svenska Kr-innors
\'änsterförbund fått ett rikt arv som det är en ära

Kri;ul ctcle[nf,cttton
\,1
tu[[ -)ouletul I roll (rll

Antifascistiska kvinnokommitt6n, KDV:s sektion i Sovjetunionen, har inbjudit SKV att sända
en delegation på ett studiebesök till Sovjetunionen.
Deiegationen avreser den 1 september. Följande
l

,\,[
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För den överväldigande hyllning som vid Stock-

holmsavdelningens av SKV årsmöte den 2 juni
1950 l<om mig till del kunde jag, hindrad av sjukdom, ej omedelbart framföra mitt ödmjuka tack.
Låt mig nu i stället göra det genom >Vi kvinnor>.
Jag riktar mitt tack i första hand till mina kamrater i styrelsen, förutvarande och nuvarande. Utan
deras samarbetsvilja och redobogenhet att söka
förstå olika synpunkter hade föreningsarbetet ej
kunnat upprätthållas.
Med bortseende

från Rodney Öhmans överskat-

tande av min personliga insats tackar jag henne

kommunismen.

mänsklighetens

* *

särskilt för hennes generösa uppskattande av den
Radikala gruppens av SKV insats inom Vänsterförbundet.

Till alla och envar, ingen nämnd och

ingen

glömd, inom Stockholmsavdelningen som med tankar, ord och gärningar sänt mig sina hälsningar
går mitt varma tack. Er hyllning har givit mig
förvissning om att vårt försök till samarbete icke
varit förgäves utan skall alltjämt kunna fortsätta.
ADA N/LSSÖN

för oss att förvalta.
Om vi alla arbetar i Ada Nilssons anda kan vår't
förbund bli i stånd att skapa den opinion bland kvinnorna som erfordras för att slutligen förvcrkliga
allt det positiva som på sin tid formulerades i de frisinnade kvinnornas program, nlen som - för att
låna ett uttryck ur >>Barrikaden valde oss)> --- äntru
inte på långt när konsumerats.
Om vi som Ada Nilsson låter hjärtat tala och håller blicken öppen för tidens nöd, upprättar kontakter'
>där man knappt kunde tro att förutsättningar härför föreligger>>, om vi åstadkommer samverkan i
clen omfcLttning sotn, sit'uationen i rrir tid krtiuer.
kan Svenska Kvinnors Vänsterförbund verksamt bidraga till att rädda freden.

Det är min förhoppning att Ada Nilsson som avdelningens hedersordförande skali ha hälsa att under'
många år ge oss den värdefulla hjälp som endast den
under ett långt liv hopsamiade erfarenheten l<an go.
personer har utsetts till deltagare: med. dr Andrea
Andreen, Stockholm; fru Ida Almstedt, Gävle; fru

Beda Andersson, Klinten; tulltjänsteman Maja
Bolling, Göteborg; målarinnan Siri Derkert, Stockholm; fil. kand. Signe Fredholm, Stockholm; fru
Agnes Karlsson, Västerås; textilarbeterskan Eva
Karlsson, Halmstad; fil. kand. Anna-Lisa Kälvesten, Stockholm; metallarbeterskan Dagmar Nyman, Stockholm; fru Berta Nilsson, Luleå; skulptrisen Ninnan Santesson, Stockholm; författarinnan Gunhild Tegen, Stockholm; journalisten Rodn3' öhman, Stockholm.

EN F'REDSKAMPT
Mru Jessie Street fran Sydney, Australien, har
nyss besökt Sverige. Hon talade den 18 augusti vid

ett offentligt möte, anordnat av SKV och Stockholms Fredskommitt6. Trots den strålande sommarkvällen hade mötet samlat 300 åhörare, som
frikostigt iämnade pengar till fredsarbetet och hyllade Mrs Street med entusiastiska applåder. Mrs
Street talade med utomordentlig sakkännedom om
skälen till att storfinansen önskar krig hellre än
fred, om Sovjetrysslands fredssträvanden i FN
och om dess många försök att genomdriva en internationell kontroll över atomenergien samt om
Koreakrigets uppkomst. >Den tid är snart förbi>>,
sade hon, >då de enkla människorna i världen låter
sig betraktas som kanonföda, som överskottsbefolkning eller som en förbrukningsartikel>>.

S{.. Street har under hela sitt liv arbetat för
samhällsreformer och främst för kvinnornas sak.
Hon var med om att grunda Föreningen för Nationernas Förbund efter det första världskriget.
Nu är hon ordförande för Fredskommitt6n i Nva
Sydwales.

Ar 1938 besökte hon Sovjetunionen och valdes
när hon kom hem till ordförande för Sovjet-

Australiska Sällskapet. Under det andra världskriget var hon ordförande i Austraiiens kommitt6

för

läkemedelshjälp

till

F,1.ssland.

Hon blev vid den tiden medlem av arbetarpartiet eftersom hon var övertygad om att genomgripande samhällsförändringar krävdes för att fä
bort arbetslöshet och fattigdom och för att hela
folket, både män och kvinnor skulle få trygghet.
Är 1945 valdes hon av regeringen till en a\; Australiens delegater vid FN-konferensen i San Fransisco,
då FN:s charta utformades. Hon inbjöds sedan
till Sovjetunionen av regeringen såsorn erkänsla
för hjälpverksamheten under kriget.
Är 1947 och 1948 representerade Mrs Street
Australien i FN:s Kvinnoråd.
7949lämnade Mrs Street arbetarpartiet pa grund
av dess fientliga inställning till personer utom partiet, viika arbetade för de måI, som angivits i parti-

programmet. Under hennes frånvaro från Austra-

lien 1948 hade partistyrelsen bannlyst SovjetAustraliska Sällskapet och andra organisationer
som hon var medlem av. Hon betraktade de.csa åtgärder som odemokratiska. Vid senaste parlaments-

valet deltog Mrs Street utan partianslutning.
reT

J ag hy'ser alltjän-,t ett levande intresse för
kvinnornas ställning i samirället>, säger Mr.s Street.
>>Det är min övertygelse att l<vinnornas fulla deltagande i samhällslir;et är en nödvändig förutsättning för framsteg och fred. Jag är ordförande för
den kommitt6, som sammanhaller den australiska

kvinnorörelsen. I år har jag ägnat all min tid åt
fredsrörelsen eftersom jag anser att fredsarbetet
är livsviktigt just nu. Vad gagnar det oss att kvinnornas ställning blir bättre, att löner blir högre,
att välståndet växer om vi skall söndersmulas av
atombomber I Freden är allas sak. Under kriget

Mrs Street samman

mecl ordlöranclenu i SKV oclt
stenskct lredskommittön, dr'. Anrlreu Andreett oclt
fil. Iic. Et:ct Pulmrer.

frågade vi inte efter vem ellerrrad en människa
var, vi frågade bara vad en var ville göra för att
vinna kriget. Nu borde vi fråga var och en: Vad
är du beredd att göra för att vinna freden ? Jag
för min del vill samarbeta med varie människa
för det målet.>

Den lillu fli.knt-t
.r.1. d.,.rörl)
\
(/'I;,, ,',,,'f o, .,,1;,,
cl I'll:lllll- (;,\,\1,\RIi,\ /
\\-.-1

I DET VAR trN GÅNG en iitcn flicka som lag ocl-t
sor, och en månstraie som var ute och promenerade
pa landet.
Det var m5'cket sent pa kväilen, r'id den tiden när
det är t1-st pä r'ägarna. Man hör inte längre hjulgnissel från vagnarna sont kör hem hö eller säd ellet'
druvor. Inga lastbilar eller bilar hörs iängre.
På torget i by'n hör man inte längre hur kvinnorna
vid springpratar medan de f5'ller sina
där alldeles ensam unirrunnen. Springbrunnen stär"'attenämbar
der lindarna. \'attnet rinner sakta ned i brunnskaret
berättar historier, som ingen förstår.
Mänstrålen gicl< genoln trädgården, smekte jordgubbarna, de gröna bönorna och de små ärterna'
God afton, god afton Månstråle, sa de sma
ärterna ocl"r blåste upp sina gröna baljor. \rart ska

ocl-r

du gå?

-- Vart ska du gå, l\{anstråle? fr:ågade de gröna
bönolna och sträci<te sig n1'fiket pä sina störar.
- Gör inget buller, sa en gammal vattenkanna
som stod gtömd brcdvid morötterna, gör inget bullerl
-- Den Lilla Flickan sover, r'iskade jordgubbat'na
med sin lilla söta röst.
Då smekte månstrålen husväggen och smög sig
genom gardinerna för att titta på den Lilla Flickan.
llon sover, hon sover, den Lilla Flickan so\/er"
viskacie smultronen alltjämt. Och alla blommor i
trädgården började vagga och sjunga en säng som
de hittade på efter hand och som handlade on1 en
liten flicka som man inte får väcka.
Vem är den här lilla flickan? frågade månstralen- med en m1'cket djup röst, en röst som inte göt'
något buller alls, en sådan röst som alla månstrålar'
har.

Det är ett barn med lingult hår, svarade gardinerna. Hon bor hos sin mamma och sin mormor eftersom

-- T1-st, sa sängen, iåt henne soval
-- Vad heter hon? frågade månstrålen om igen.
Den Lil-la Flic-kan, svarade
Hon
heter
- Hon ---- är m1-c-ket vac-ker. F{en-nes
r-äggklockan.
pap-pa är -- död i
-- T1'st! sa tapeten! Säg inte det ordetl
-- Titta! Hon drömmer, sa månstråIen.
-._ Jag -- vet, jag -- r'et, förklarade väggklockau
med sin enformiga röst, vin-den kom-mer al-la nätden sett -ter och - - be-rät-tar vad
Nej, nej det är inte -vinden, sa gardinerna, det
är- geografiboken. Han kan inte sova. Därför kommer han varje natt till sängmattan och där sitter
han och talar
Och faktiskt såg månstråIen att en gammal geografibok satt uppkrupen på sängmattan.
* - GOD DAG, sa månstrålen.
God dag, min gosse, svarade Boken och satte
på- sig sina glasögon. (Det var en geografibok, sont
hade glasögon som en gammal lärare).
Den här lilla flickan är m1'cket söt, sa Str'ålen
bll'gt.

' Jaha, sa Boken. Jag håller pa att lära hcnnc
de fem världsdelarna. Kan du dem?
Ja visst, sa Strålen. Det finns mangahanda pit

jordcn.

Ja min gosse, mångahanda: hav och iand, öar
och halvöar och oceaner. Kan du räkna upp dcm?
- - Ja, ja, skyndade sig Strålen att svara. Det f inns
också länder och människor
-- Hur många människor finns det på jorden, min
gosse? frågade Boken och sköt upp glasögonen pa
näsan.

-- Två milliarder.
Hur mycket är en milliard?
-' Tusen millioner. Herr Bok.
Alldeles rätt. Om vi har hundra jordgubbar pa
en- tallrik så måste vi ha tio tallrikar för att det ska

bli tusen. Om vi sätter de tio tallriklrna på ett bord
så måste vi ha tusen sådana bord för att det ska bli
en million. Förstär du?
--- Ja, Herr Bok.
Vad odlar man på jorden då?
--- Jaa, säd och potatis, ris och majs, bönor', kal.
ärter

fnte illa, brummade geografiboken, du tp'cks
- dina sake
kunna
Månstrålen suckade och man hörde hur han viskade: Det finns människor som inte har ris eller
majs, det finns barn som varken har ärter eiler jordgubbar
-- lfm, det är beklagligt, sa Boken, det finns ändå

jord nog för alla. Om man bara ville
--. Hur är det fatt med den lilla? frägade Månstrålen. Hon är orolig. Vad drömmer hon för något?
Det kom ett knaru från väggklockan: Den Lil-la
är död
sin pap-pa som
Flic-kan tän-ker på
-- i kr
-- Säg intc det ordet', I'iskade tapeten. Det är
förskräckligt

I
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blet;o oytdct jaglcrt'e

bi'intter ögctt Fldrtttctnde

Srcirmen urpiltu'
skrurttde i bat'nets 'h.jt'it'ttr
töntde sitt ltetrt g1i.ft -

t:it oclt sfe/ lijrl.s so)'!/e)ts
sf inlr

Ituitn'ttt'tited sltttttrt ltr'i
siri soi'g ntot .ior'tlert

Sfrrrrr tttot tttui'ett
Uppspcirrctt ögu:
cluttltla gestulter

Ptt

t'itl iotett. ctt: trriclet
sont lllottttitttt' öret' dess
oelt i,tglut' t'op(t

skr'är:l;ett
l-ttsrr

/r ttL'tL,i

\/ tttttl t'tt

t'tttttlt'u t'itlu t'e
ltlttttcl lttittder uturt itLtttit.'

Hent!
Blodbestrinkt
itrcd flygcntrle ltiLt'
flUr mot sirr 't'isslr ets ltettr . . .

lttirlclett tltlnude ltest genont t,lltit(le)l
fuI

ett tt'ti dets blontntor

t'e..1

ttecle

tted öter barnets lttLt:ttr,l
OclL ttllct t,iigrtr runno bort
i tiderncrs flöde . .

Hentnta?

Mctrken sårig

.

* DÅ GLED NATTENS VIND in meilan gardinerna och kom mitt in i rummet.
Jag ska säga er vad som hände, viskade Nattvinden.
Det var en åskkväll. Vädret var m-vcket vac-

kert och det var fullt med stjärnor på himlen.

Men åskan dånade i alla fall. Han kom längs vägen
och floden. Det var svarta fåglar, gamar. De kom
närmare, de sänkte sig. Då tog det eld i floden. Det
blev ljust som på dagen, men det var inte solsken.
Åskan rullade över staden. Husens fönster blev röda.
Röda av eld, förstår ni.
lfusen blev söndersmulade.
Husen och trädgårdarna- och sädesfälten
Glyciner, rosor, penseer, geranium, mumlade

Månstrålen.
Och böckerna också, alla böckerna, läseböckerna- och räkneböckerna och sagoböckerna och historieböckerna, sa Geografiboken.
Och barnen också, sa Vinden. Barnen och deras
mammor.
Jag hörde deras skri och gråt. De gamla
sprang som myror på r'ägarna för att komma undan

elden från gamarna. Och fäder och bröder ocksa.
var kriget -- DetSäg
- Det är förskräcklist: \'iskainte det ordet.
de- tapeten.

Det är förskräckligt, förskräckligti upprepade

blommorna
i trädgården.
Just då r'aknade den Lilla Flickan.

tttot'gottett

grtttet' butnet sirr /i uitgei

trtingu de klossncles rop

r bakhitllet

1-,'

ril
oclt 91rtt'...

Itöga rop
t'öda oclt ltlt't sottt ttrlt'ot' ot'lt tiiirsli/cr
Jcigat'nu, jcittarnu
Itugga och krossct,
Högre, ncit'tttctre

U

i7,'1

I'tittdei'si91

i blodig tlinttttct

trt)r' ögctt sjrtduttltlurl

riur'lI',,.t r'ir

Vtirtder sig

Alla

slutade

att taia. Boken la ihop sig försiktigt. Vinden höll
andan och Månstrålen släckte sitt ljus.
Den Lilla Flickan sträckte på sig, gäspade lite och
gned sig i ögonen. Hon suckade. Hon rörde på läpparna.
-, Jag skulle vilja fara bort, sa hon, till ett underbart land, till ett sagoland där det inte finns några gamar, där husen är vackra, där det alltid finns
blommor i trädgårdarna
Penseer, syrener, krasse, hyacinter, gullvivor,
nejlikor
-,- viskade tapeten.
--- Hon skulle vilja fara bort, sa Vinden och blåstc
upp sina genomskinliga armar. Men jag kan intc

bära henn

Jag kan inte bära henne, sa Månstrålen. Jag
är- alldeles för lätt, jag är lättare än spetstyg.
- - Vi kan inte bära henne, sa blommorna i trädgården. Vi har rötter
- Vi har också rötter, sa smultronen och de eröna
ärterna.

\ri

måste

hitta på något, sa Geografiboken

och

- sig på näsan. Ni som kan röra er får ge er
kliade
ut.
Jag har en ide. En fågel. Sök reda på en fågel
åt henne.
Medan ni söker efter fågeln ska jag söka
efter ett bra land. Och när ni har funnit fågeln och
jag har funnit landet ska vi säga åt fågeln ått bara
henne dit.

.Foi'f.s.

i

ttestct tt:r..

'o\ J..

. ..

..

,-

. f..

t

r\är vi ät- I fAtlgelse
(1

är-

l.

r-\"

da r)agon ilv el' tri I

I början av juni sände SKV en protestskrivelse
till President Truman med anledning av fängelsedomarna mot den berömde författaren Howard
Fast och en rad andra framstående personligheter

i Amerika. Här nedan följer Howard Fasts uttalande innan han gick in i fängelse.
>>Det börjor bli en urnltg snk i r/essa rlugor utt
hederltgct och oskyldigu mtinntskor i Amerikct dömas
till tringelse; en polittsk långe dr inte liingre en

frnglu,
H
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enstaka företeelse utan snarare ett uttryck tör denttrt tid, lör clet kalla krigets tet'ror, lör det lctktuttt

utt rårt frict och, uqckrct land hfrller pfi crtt bli

en"

polisstat. Och de rärden merl uilka ui riixte upp, xårt
demokratr,ska Iörllutnas truditioner och rtittigheter,
byts ttt mot angiuel'ens etiskn no)'?net'. Domstolornu
tjönur öppet och utcnt blagsel tasctsmen och sjtih:tt

ordet >>r'riftcisa> hur en ihålig klang i Anteriku Q1)
i rlcrg.
Sri grii' jag i Iangelse, icke ensetll rttutt tillscrlnnlons
niecl tjttgoen undru; och det sont >>inte kunde htinrlo
Itcii'>> hur hänt hiir. Om clessu ondrcr t:ill jag berättLr
ör er, Iör jag hur ltirt kiinnu rlem röl under tle å'r
sont gått och jag har funnit att de ullttd hallrt m(rttet. De iir bland Amerikcrs bdsta, och deros brott -gemensenlt för dem allct
or att de lostltöll t:id sitt
Itnttls grundlag. Lcit ingenting för'"*irru dettct Jör rlet
t'ur deras helu oclt, endo brott och cle struf lus lör en
hundling or hög och ren fosterlundskrirlek.
.f

Vi t:iigrude cftt llqda

clen,

oomerikansku kommittöu,

dennu ynklt,gtt grupp crt tt'tön, nted lctsctstmentulitet,

ttyligen ledd cn: clen för stöld clöntde J. Parnell Thontcrs. Vi tio från Holly'**ood skall ut:tjiinu ett år i
iiingelse föt' crtt t;i rcigt'ctt redogöru lör' r-:rir politisktt
;ter\lgelse inlör den ocrnterikanskct komntittön, nlen

rliuptrre sett har någru sflnllctts för att de skuput
tilmer och en för utt hotr.
Ittintpttt töt' negrernus riitttgheter.

se1trlu ach detnokrcrtiskct

Elr:tt eI: oss utgör ledningen Iör clen trnti/nscisliskrr Ilaktingkommittött. Den ounterikcrnsku kotttiitittött krtiule utt t:i sltttlle till dent öterlanttttr nenlnen på de spcrnska republikaner t;i hjtilpt sr? att L'i
skulle bli nteddelaktigcr i Francos, clen usle bödelns,
ntord. Och t:i grir i tiingelse för utt r:i t:ägrurle görrt
dettcr.

Är inte dettu ttttgot sotlt tti borcle t"etu --- oclt iört'opcL ttt fttirt httstaken'? Hut" ltar det
gått cLörhan tned oss i Amertkct, cttt T,i, sedqn .srt
tnån,ga cn: L,[tt'ct bröder och, söner dött i kuntpen ntot
ftrscismen, till(rtit en liten grupp ur ondu mön utt
tttr,nga pA oss luscism oclt, görct ttrrt stolttt nelnlt
t:timjeligt tör ctllu mdnniskor ur god t:ilja? Ntir det
ar sä långt gånget kcnt ni dr1 kiinnu lugtt nted oss
Itrurntr --' oclt,

bakont galler?

Jtrg t'ill srigrr trtt .iug är'sto/t öter crtt'--ara i söIlskap med dessn män och krinnor och, att iag aldrig
t'ttt'it i bättre sril/skap. Ni krintter nu,g som lörlattare
oclt tti ret att jag aldrig tt:ekat ott skrit;ct det ictg
ansett rätt. Åttn miljoner cru mino böcker hor tunnit

sirr f iig till clet umerikanskct Iolkets h jtirtan och'
hem och ni ret rotl jag str?i' /ör' ach tror på. Nu ber
.iog er cttt tro mig ön en g(rng nor jcrg sdger cttt det
bristu och sunncrste i Ameriko gr\r bukont gnllet' ntetl
rlesstr tttiin oclt Ä't'ittttol'.>>

SK\,' PROT-E STEITAR HOS
,{]-L-ÅI-REGER/NGE'N
SKY och ett 10-tal ar- dess lokalavdelningar sände

under maj månad protestskrivelser till Premiärminister Plastiras i Ath6n med anledning av de fruktansr'ärda grt'mheter som förör'ats mot fångarna i
l<oncentrationslägret på ön Makronissos.

Vår

]<un-

skap om Makronissos förmedlades genom en förnämlig representant för den grekiska motståndsrörelsen,

Avra Partsalidi, som i r'åras under ett kort besök
informerade Greklandskommitt6n. Några at' oss har
också läst den skildring av de fångnas lidanden, som
skrivits ned av en bland dem, en framstående man i
Grekland. Denna gripande berättelse smugglades ut
och trycktes i Frankrike. Den hette >>J'accuse>>, >>Jag
anklagar>.
Måhända är det r'åra och andras protestskrirtelser
som lett till att koncentrationslägret på Makronissos

enligt en uppgift nyligen blivit upplöst. Vi skullc
vara glada över detta om det inte stått i samma tidningsnotis att nästan alla fångarna ör'erförts till
andra och mer avlägsna öar. Det grekiska foll<ets
lidanden är inte ör'erståndna.

Den Dan-k- KDV
I grunden er der en stor forskel på Svenska Kvinnors Vänsterförbund og den danske afdeling af
Kvindernes Demokratiske Verdensforbund, det den
forste var en allerede bestaaende forening med love

og vedtagter, der knyttedes til verdensforbundet,
mens vi i Danmark oprettede en n5' organisation
med det formaal at danne en underafdeling af Kvindernes Demokratiske Verdensforbund. Og mens man
treffer mange kendte kvindenavne i Vänsterförbun-

dets rrekker, er vi for storstedelen ))ny)> eller hidtil
anonyme medlemmer, der har fundet arbejdet i de

i tider, som
vi lever i.
KDV, som vi til daglig kalder os. er også 5'ngre

gamle kvindeforeninger utilstrakeligt
dem

end Vänsterförbundet. I de glade optimistiske dage
straks efter befrielsen troede vi her i Danmark, at
nu måtte da alle gode krefter samlet arbejde for
demokrati og fremskridt i fortsettelse af besattelsetidens modstandskamp og samarbejde, og forst da
spaltningen af verden i >>ost>> og >>vest>> markedes
helt ind i de gamle kvinde- og fredsforeninger, fandt
vi det nodvendigt at oprette en afdeling af KD\r.
Dette skete 18. nov. 1948 med skandinavisk hjalp,
idet Honorine Hermelin Gronbeck os Mirni Sverdrup
Lunden talte ved modet.
Og siden da har vi haft nok at gote. Vi soger saa

vidt muligt uden gnidninger, trods hidsige angreb
fra mange af de gamle kvindeorganisationer, at arbejde side om side med dem for KDV:s måI, der jo,
i alle fald paa papiret, også er deres. Vore medlemmer rekrutterer vi for storstedelen fra helt andre
felter end de. Gennem husagitation soger vi at
trange ind til de store masser af kvinder, der lever
i en verden, begrrenset af hjemmets fire vregge. Vi
for veggene sker der
ting, der i haj grad vedkommer dem. Vort hastigt
voksende medlemstal viser, r'i har haft held i vore
soger at vise dem, at også uden

bestrabelser.

S,r,oo selusfren cltglt arbejrlenrlr, (rupper
Da vi nåede et par tusind medlemmer i Kobenhavn, fandt vi det praktiskt at decentralisere arbejdet for derved bedre at kunne tage lokale opgaver
op. Vi delte medlemmerne i smaa selvstaendigt arbejdende grupper efter de forskellige bydele. Der afholdes så månedlige formandsmoder, hvortil hver afdelning sender helst to delegerede. Disse beretter om
afdelingens arbejde i den forlobne maaned og mod-

tager impulser samt lidt sterre retningslinier for
arbejdet i den kommende tid. Vi er meget glade for
den ordning. I stedet for blot at afholde store moder
med taler af kendte inden- oq udenlandske person-

iigheder, arbejdes der nu intenst rundt omkring i
og lokale opgaver.
Naturligtvis har fredsarbejdet og indsamling af
underskrifter vreret det dominerende. Med plakater
har afdelingerne demonstreret paa gaderne, mens
der samledes underskrifter. Et enkelt sted kom det
til et helt lille >>Hyde park>> mode, hvor en af vore
b1-en med handgribelige

medlemmer talte for en kreds, der havde samlet sig.
NIen allermest effektiv har husindsamlingen varet.
Selffolgelig stotter rnan,også de lokale fredskomiteer, som man i mange till fald selv har varet
med att oprette.
Men der har dog også varet tid til andre aktioner
som f. eks. at starte borneklubber i tat befolkede
b1'dele, at samle underskrifter på et samlet krav om
en >skolebus>> i en fjerntliggende bydel, indsamling

af toj *- samt agitation for KDV
i et velhavende
kvarter, og uddeling af tojet
samt
agitation for
- har ugentlige husKDV -- i et fattigt kvarter. Man
flidsaftener, hvor der under kunstnerisk vejledning
fremstilles sager, vi dels salger gennem >Håndarbejdets Fremme>>, dels udlodder til fordel for vor altid slunkne kasse.

"\'i Kui,,,lnr"

rrtÄorrrnrcr

i 7.iOO e-r.

\.'i har i februar 1950 startet vort eget blad, ))VI
KVINDER>. Genem skonne forsider, kjolemonstre,
mad- og strikkeopskrifter, en' enkelt novelle og en
borneside soger vi lumskeligt at smugle en smule
mere alvorligt stof ind hos kvinder, der maaske tidligere kun har last de kulorte ugeblade. Det udkommer i 7,500 eksemplarer, men kan endnu ikke helt
bare sig selv. Yderligere soger vi at holde forbindelsen vedlige mellem afdelingerne ved et lille dublikeret formandsblad, >KDV:isten>>. lfer bringer vi facts

om arbejdet hjemme og ude.
jeg bort fra
Vore storste vanskeligheder
- her ser
okonomien, det er saadan et sorgeligt
kapitel -- Iigger i, at vi trods alt er forholdsvis faa virkelig aktive,
kvinderne er jo for det meste starkt bundne af arbejdet i hjemmet, og at disse faa derfor maa slide
meget haardt.

Starke krefter soger at stemple os som kommu-

nister, fordi vi går ind for en fredspolitik. Men vi
lader os ikke slå ud af den grund. De starke våben,
man verden over bruger mod os, viser, at de har
indset, t'i er i stand til at omsty'rte alle krigsplaner,
såfremt det lykkes os at rejse jordens befolkninger
til aktivitet mod krigen. Derfor virker alle perfide
angreb, tvart imod hensigten, ikke nedslående, men
opmuntrende på r'ort iivsviktige arbejde.

F rcr,, t h., re(rkttn n p11
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griper KD\,"S ord{örctncle

>Vi Kvinnors>> läsarinnor har ofta haft tillfälle att
atminstone glimtvis följa de franska kvinnornas
kamp för freden, och flera av r'åra avdelningar har
.qästats av representanter för det franska kvinnoförbundet. Vi har gripits av deras mod och handlingskraft i fredskampen och t'i ser i deras sätt att arbeta
ett beundransvärt exempel. Vi vet under hur hårda
förhållanden de kämpar. Den franska reaktionen
som anslutit landet till Atlantpakten och ruinerar
det genom oerhörda militärutgifter, fullföljer sina
amerikanska herrars vilja genom häns5'nslösa l'epressalier mot fredens förkämpar. Vi vet att Världsfredskommitt6ns ordförande, nobelpristagaren F.
Joliot-Curie, har avlägsnats från sin post som chef
för det franska atomenerginistitutet. Vi har läst om
den unga Ra1'monde Dien som n1'ligen dömts till
ett års fängelse för att hon lade sig över rälsen för
att hindra ett tåg att avgå med krigsmaterial och
franska soldater destinerade tili Viet-Nam (IndoKina) där de franska kolonialherrarna för krig mot
folket som vill självständighet för sin republik.
Många kvinnor med henne har arresterats för sin
kamp mot detta smutsiga krig.
Dessa krolter i Frankrike sont' trnktar |olkets
treds'"*ilja, Itctt' ttu iiuen gått tilt direkt angrepp
ntot KDV:s ordlörandg, nzadume Eugönie Cottan,
och t'iktat en helt orimlig anklogelse tör landstörrcidert mot denna ledonde gestctlt i kuinnor'tt crs t:tit"ldsrörelse f ör t t'eden,.
Hon är också ordföra.nde för Franska kvinnoföt'bundet. Detta förbund utgav i våras en affisch mot
kriget i Viet-Nam, den visar en mor som river sönder sin sons värvningsblankett och säger: >Nej du
skall inte låta värva dig! \ri är ansvariga för rråra
söner. För att inte behör'a sörja dem, döda eller
st5'mpade, kräv arbete för dem i Frankrike! Krär',
rned Franska kvinnoförbundet, expeditionskårens
aterdragande och slut på kriget i \riet-Nam!>
Tusentals franska mödrar sörjer i dag söner som
stupat i Viet-Nam, inte för Frankrikes intressen som
reaktionen säger dem, utan för de trusters och bankers intressen som vill fortsätta att berika sig på
Viet-Nams rika råvarutillgångar. Affischen var född
ur den protest som Frankrikes kvinnor reser mot
detta orättfärdiga krig, och ur medvetandet om at1.
kampen mot kriget i Viet-Nam är en del av kampen mot det r'ärldskrig som storfinansen och dess
medhjälpare förbereder.
Såsom ordf. för Franska kvinnoförbundet är nu
madame Cotton anklagad för att ha >>prot'ocerat till
demoralisering av armen och nationen, i syfte al t.
skada försvaret>>.

Det är en oerhörd anklagelse mot en kvinna sour
ställt hela sin vetenskapliga auktoritet och alla sina
krafter i fredens tjänst. I hennes person har real<tionen angripit de franska kvinnornas milionförbund
och hela t,årt KDV. Krine madame Cotton slttter nu

lo

de fredsälskande kr,innorna ör,er hela världen upp
och protesterar hos de franska m1'ndigheterna mot
denna nedriga anklagelse. Madame Cotton själv
mottar tusentals brev från världens alla hörn där
kvinnorna betygar henne sin vilja att försvara henne
genom ökad insats i fredskampen. Hon säger själv,
lugnt och övert)'gat, om dessa högar av brev: >>Dessa
brev är min domare. Deras mängd och innehåll bevisar för mig att jag har rätt.>>
SKV har protesterat mot angreppet mot madamt:

Cotton och krävt omedelbart upphärrande av anklagelsen. I brerret heter det bl. a.: >>De franska kvin-

norna för en storartad kamp för Frankrikes och
r'ärldens fred, och inspirerar genom sitt strålande
exempei hela den kvinnornas världsrörelse för fred
för vilken madame Cotton är en av de mest älskade

och respekterade representanterna Alla fredsälskande kvinnor står på madame Cottons sida i
hennes rättvisa kamp för rätten att försvara freden.>>
Men låt oss inte giömma att t1'ngre än protester
väger ändå i dag många n}'a tiotais och hundratals
namnunderskrifter på Stockholms-appellen!

MARGIT LINDSTRöM

-'

Den J'urliga'' StocåI, olmsappellen :
Vi krär'er ovillkorligt förbud mot atomvapnet,

är ett vapen för terror och för

som

massutrotning av

människor.

Vi kräver upprättandet av en sträng internationell
kontroll för att säkra detta förbuds efterlevnad.
Vi anser att den regering som först använder
atomvapnet, mot vilket land det än må vara, skulle
begå ett brott mot mänskligheten och måste behandlas som krigsförbr5'tare.
Vi uppmanar alla människor av god vilja i hela
r'ärlden att underteckna denna appell.
Så enkel och redig är texten till Stockholmsappellen. Har ni sett den återgiven i svenska tidningar
och tidskrifter? Nej, det har ni inte. En så tydligt
och klart formulerad text skulle nämligen gå mycket
illa ihop med alla de fria fantasier som svenska
folket blivit serverad till morgonkaffet om denna
appells fallighet.
En av Stockholms aftontidningar hade en kommentar, där man bl. a. kunde läsa: >>i appellen liir
stå något om . .> För en tidning som har så väi reda
på hur det ser ut i hollywoodstjärnornas intimaste
rum t1-cker man det skulle varit en smal sak att
skaffa sig den riktiga ordaly'delsen av Stockholmsappellen. Men nix. Då hade man måst örrerge egna
fantasier om >appellens avsikter .,,
Är det fair plal-?
CLARA-MARIA

SKV

växer
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Y årt förbund kan glädja sig åt en betS'dande tillr'äxt under de senaste månaderna. Icke mindre än 37
n1-a avdelningar har bildats i år och på en rad platser har interimstS'relser tillsatts som nu arbetar på

att få till stånd avdelningar.
Ända tills i maj månad fanns det endast två SKVavdelningar i Norrbotten: Luleå och Kiruna. I maj
besöktes Norrbotten av Gerda Nilsson i Gävle och
resultatet blev 7 n1'a avdelningar. Litet senare gjorde Marl' Enström, Luleå, en tur ut i distriktet ocir
kunde rapportera 5 nya avdelningar, vadan vi längst
i norr nu har försänkningar på fjorton orter, däri-

bland Boden, Arjeplog och Malmberget.
I Västerbotten bildades den första avdelningen i
februari månad. Det var i Skellefteå. Sedan dess har
tilikommit avdelningar i Holmsund, Obbola och Kristineberg.

I
n1-a

Gävleborgsdistriktet har under året bildats fem
avdelningar och distriktet hävdar sig bra på tät-

platsen.

Längst i söder fick vi i mitten av juni de första
försänkningarna: avdelningar i Malmö och Lund. I
Hälsingborg och Lönsboda arbetar interimkommitt6er för att få till stånd avdelningar.
Fyra nya avdelningar i Stockholms län hör ocksa
till det som särskilt bör nämnas.
Men det är inte bara i fråga om utbl'ggnad av
förbundet som arbetet visar påtagligt goda resultat.
tr arbetet för att samla namn under Stoekholmsappellen gör våra mediemmar berömvärda insatser.
Som exempel kan nämnas att från avdelningen i
Sandviken har hittills inkommit listor med över 800

namnunderskrifter.
Avdelningen i Skellefteå, som endast har ett hah,år på nacken, har redan redovisat 775 namn, för

att nämna ett annat exempel. Brev från avdelligen aktiva i fredsarbetet och på centrala fredskommitt6n understryker man att mycket goda resultat i namninsamlingen kan noteras från de platser där vi har SKV-avdelningar.
BARNENS DAG I SOLNA OCH SUNDBYBERG
ningarna vittnar om att våra medlemmar är s1-nner-

Den 1 juni, internationella barnens dag, anordnade avdelningarna i Solna, Sundbyberg och Nacka
fester för barnen. Med bussar fördes flera hundra
barn från Solna till Sundbyberg, där festligheterna
hötls. Gott och väl 1,000 barn hade samlats, ett
folkdanslag ledde lekarna, man drack saft och
mumsade buliar och glädjen stod högt mot den ljusa

junihimlen. De barnen kommer med säkerhet att i
god tid nästa år göra mödrarna uppmärksamma på

att 1 juni är barnens dag.
Från flera av de nybildade avdelningarna har
framförts önskemål om att förbundet skulle tillhandahålla medlemskort. Förbundsledningen har
därför gått i författning om att låta trycka sådana
och de kan erhållas till ett pris av 3 öre per st.
Rekvisitionerna sändes till Svenska Kvinnors
Vänsterförbund, Box 18073, Stockholm
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sektion i Italien har 1,200,000 medI
lemmar. Dess ordförande, en av KDV:s vice orclf.,
Maria Maddalena Rossi, dr i kemi och parlaments-

ledamot, berättar om de fattiga slrditalienska böndernas kamp:
I Syditalien råder delvis medeltida förhållanden.
I böndernas ställning finns m)'cket, som påminner

om slaveri. Det är aldrig fraga om kontrakt eller
om socialhjälp eller om respekt för lagbestrimmelser.

På sista tiden her massorna börjat reser sig.

ett år tillbaka har bönder med hustrur rrch
barn och husdjur dragit ut för att >>vinna jord>
dvs. för att bruka jordområden, som ligger i liigervall och tillhör de stora jordägarna. De vill ej
äga jorden, endast få bruka den för att kunna
leva. Sista året har rörelsen vuxit i Kalabr.ien.
Sicilien, Apulien.
J< Det nya är att kvinnorna deltar i massa,
kvinnor med mängder av barn trots den stora
barnadödligheten. Vem har lärt dessa kvinnor att
kämpa ? Inte några organisationer, de är svaga i
Syditalien. Nej, kvinnorna själva har dragit ut för
att barnens elände skall upphöra.
I gryningen ser man dessa ändlösa korteger dr.a
ut från byarna: kvinnorna först med fanor och
Sedan

barn, så männen, så husdjuren. Framkomna börjar.
de genast arbeta i jorden.

I början förlöpte dessa företag tämligen fredligt
man vände sig tiil statens representant sedan

-man börjat arbeta och bad om tillåtelse. Men på
sista tiden har det ändrat sig, nu är det en verklig
kamp. Polisen ger eid. Vi har en kedja av polisförbrytelser. Trots allt forts:ätter ockupationen av
iorden.

tI
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har i sommar varit värd för Open Door fnternational's sjunde kongress som jämte sommarskola
hölls i Sigtuna under tiden 21-28 iuli.
Open Door International bildades för ötrer .2rt rtt'
sedan för' cttt hauda alla kuinnors rcitt till fött:cirts-

qrbete och, f örl.-aru denna grundlci,g gande ntiittskligtt
t'iittiglt,et niirh,elst den under falska förecrittdningur
sttrnt au sentirnentula skril eller pft grund au rnissriktad rtiluilja angripes, kunde man läsa i det programblad, som utdelades till kongressdeltagarna.
Som kongressens ordförande fungerade Anna Wes-

tergaard, Danmark, med Adele Hanlvell, Belgien,
som generalsekreterare. Deltagare voro anmälda förutom från olika delar av Sverige -- från Belgien,
Danmark, England, Finland och Norge. Fjorton
svenska kvinnosammanslutningar hade sänt representanter -.'' däribland SKV - . Svenska Arbetsgivareföreningan var även representerad.

Efter det högtidliga öppnandet och

rapporter

FOR FRED }IOT KRIC]I
/1,,[,/,

Arbete och havandeskap. ODI och den traditionclla
[anril jepolitiken.

MO-[ FR
E

n enge[sL l.r,rrr?olisfs antec:knh41ar

Pnrkcr. tirligart' k,,rr.'s1,,,r,d.-rrt liir Tirrres,,,
lrla.lr,l, har i ,[.',,,,i 1r,,k satrrlat sirta irrtrrt
yrnliti.ka sJrt'lt't rrrrrler rlei serrast,irtrortrlr^1.
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Vt,,I rill SKVi
heter ett 4-sidigt fly'gblad som förbundsstl'relsen
gett ut, och som blir avdelningarna till god hjälp
i propagandan för SKV. Flygbladet är avsett att
spridas bland för fredssaken intresserade kvinnor
och ger en god orientering om Kvinnornas Demokratiska Världsförbunds strävanden och dess svenska sektions uppkomst och program.

Priset är 4 öre per st. och rekvisitioner ställes
Svenska Kvinnors Vänsterförbund. Box 18073.

till

Stockholm 18.

LIVETS GÅNG.
>Vi kr,'innor>> kan t)'värr inte prisbelöna nagon av r'åra läsare, som vi hoppats få göra. \ri
har inte fått något korrekt svar till vår litterära pristävlan. Den rätta lösningen l1'der så
här:

Viktor REdbet'7.
2. Ur >>Fritjofs seg(r>> ax Esaias Tegn€t'.
.i. Ur >>Hctntlet>> eu Williunt Sltakespeer€.
4. Ur >>Klockorna>> (tu Viktor Rydberg.
5. Ur >>Dödens ci.ngel>> cLu Joh,cttt, Olof Wullin.
REDAKTIONSKOMMITTEI{
u'--

innehållet:
5ic
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BARRIKADEN
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1. Ur >Spilli'or'>

'

l(o)1 PL_OT-[-

från olika iänder om kvinnornas ställning i arbetslivet diskuterades under den vackra sommarvecka
l<ongressen och sommarskolan varade, många för
den förvärvsarbetande kvinnan viktiga problem:
Lika lön för lika arbete, Yrkesutbildning och 1.rl<esvägledning, Frånvarofrekvensen och dess orsaket'.
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