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VärtA".r lever i spänning! Alltjämt pågår det förödande kriget i Korea. Kommer kriget att utvid? Genom Atlantpakt och Marshallhjälp söker USA få världsherraväIde. Men alla Atlantpaktsländer
äro inte enbart tacksamma för denna hjälp i vilken förmyndarskap och lydnad ingår. En växande opinion mot Atlantpakten reser sig här och var bland folken. De vill inte bli kolonier. Och vad mer! Deras
egna kolonier vili också bli fria stater.
Genom det sista parlamentsvalet i Frankrike blev fascisterna med de Gaulle utslagna och kcmmunistiska partiet har fortfarande det högsta röstetalet, fast de på grund av nya valordningen ej fått mandat
motsvarande antalet röster. Utgången av det engelska valet är ägnad att väcka farhågor. När parlamentet upplöstes 1åg inrepolitiska frågor i förgrunden. Sedan dess har skakande händelser drabbat
engelska imperiet. --- Både Frankrikes och Englands kolonier har börjat sin frihetskamp. I Viet-Nam
har franska trupper länge kämpat för att undertrycka landets krav på självständighet. Tunisien i sin
tur yrkar nu på ett folkr,-alt tunisiskt parlament, där den franska kolonien i landet kommer att bli en
maktlös minoritet och de franska kolonisternas stora kapitalinvesteringar utan makt. Förhandlingar elVad England beträffar fordrar Persien full frihet att beler samtal om denna fråga äga rum i Paris.
stämma över sin olja. Egypten protesterar - mot engelsk kontroll över Suez-kanalen och organiserar
passivt motstånd mot brittiska trupper. Sudan vill hävda sitt oberoende mot både England och Egypten.
Tyskland har ett tungt arbete för att återställa sin enhet efter den förstörelse som blev slutet på
Hitlers storhetsvansinne. Och samtidigt som USA förtrycker Atlantpaktsländerna får dessa hjälp till att
förtrycka sina kolonier.
Är det dödsryckningar eller födslovåndor som hemsöker tiden? Eller bådadera? Är det förintelse eller
nydaning som stundar? Framtiden får ge svaret
gas

ELTSABETH TAMM

Likulönsprincipen äshtälld
T

i Genöve

I juni månad i år skedde något epokgörande rätten till lön utan könsdiskriminering fastställdes
internationellt. Denna händelse har väckt föga uppmärksamhet i den svenska pressen ehuru beslutet
innebär att man nått ett av de mål som kvinnorna
kämpat för i årtionden. En internationell konvention om >>Lika lön för manliga och kvinnliga arbetare för arbete av lika rrärde>> antogs av fnterna-

dylil< åtgärd produktionen i respektive länder ökats.
Detta förslag avvisades emellertid med stor majoritet. Nio av de ledande internationella kvinnoorganisationerna hade framlagt ett förslag till enbart konvention om lika lön för lika arbete (the rate for the
job), vilket vann anklang hos många delegater, men
kom för sent för att behandlas vid denna konferens,
där givetvis ILO:s förslag utgjorde grundval för dis-

tionella Arbetskonferensen.
Frågan var föremål för en första diskussion förra
året och på grundval härav hade Internationella Arbetsbyrån (ILO) föreslagit en konvention, som fastställer de allmänna principerna och en tilläggsrekom-

kussionen.

mendation med anvisningar om tillämpningsmetoder-

na eller alternativt enbart en rekommendation
diskussionerna vid konferensen gällde först

och
och

främst den form den internationella regleringen skulle få. Samtliga arbetarerepresentanter och en del regeringsombud förordade alternativet med en konvention plus tilläggsrekommendation under det att arbetsgivarerepresentanterna och en del regeringsombud hävdade att en rekommendation vore att föredraga. Från polskt regeringshåll, med stöd av polska
och tjeckiska arbetsgivaredelegater, framkom ett
förslag om enbart en konvention innebärande förpliktelse att lagstiftningsvägen genomföra lika lön.
I förslaget framhölls att endast denna r'äg kunde
leda till en omfattande tiliämpning av principen om
lika lön och att erfarenheterna från Sovjetunionen,
Polen och Tjeckoslovakien hade visat att genom en
()

I den kommitt6, som tillsattes för att bereda frågan, gick arbetsgivarna mycket hårt fram mot konventionsförslaget i allmänhet och den föreslagna ordalydelsen i synnerhet. Den gamla vanliga argumenteringen framkom; produktionskostnaderna blir högre
med kvinnlig arbetskraft, kvinnorna är underlägsna
männen i många avseenden, mannen är familjeförsörjare etc. etc. etc. Många arbetsgivare ansåg även, att
tiden ännu icke är mogen för en internationell reglering
ett något underligt resonemang eftersom själva principen
erkännes i ILO:s stadga, antagen 1919.
Det sades emellertid också, att arbetsgivarna upp-

riktigt önskade samarbeta, vilket man dock knappast
fick intryck av, eftersom de faktiskt försökte fördröja och förhindra ett beslut i saken. När det däremot från arbetsgivarehåll betonades, att man borde
definiera vad som menas med lika värde, måste detta
anses befogat, men såväl av kommitt6- som av plenarsammanträdena fick man ett intryck av, att det
icke ansågs önskvärt att få en klar definition av det
ytterst vaga begreppet lika värde.

med detta s;'stem säkerställa tillämpningen på alla

arbetare av principen om lika lön för manliga och
kvinnliga arbetare 1'ör arbete ar' lika r'ärde.
2. Denna princip kan tillämpas genom
a)nationella lagar eller förordningar

b) lagligen fastställt eller erkänt

lönesättnings-

system,
c

) l<ollektiva avtal mellan arbetsgivare och arbetare,

d) en kombination ar.' dessa olika åtgärder.
I artikel 3 säges att åtgärder skall vidtagas för

en

objektiv arbetsr-ärdering på basis av det utförda arbetet, när ett genomförande av principen kan underlättas därigenom och i artikel 4, att varje mediemstat sl<all samarbete på lämpligt sätt med arbetsgivarnas och arbetarnas organisationer i syfte att genomföra konventionens bestämmelser.
Arbetarerepresentanterna framhöll, att principen
klart borde fastslås i en konvention. Det är orättvist
att diskriminera kvinnorna, ty ogifta män har samma
lön sonr gifta. Vad produl<tionskostnaderna beträffar,
måste t. ex. frågan om frånvarofrekvens, som ofta
åberopas, lösas genom sociala åtgärder och ej sammankopplas med lönen. Arbetarna önskade noga bevaka rätten till fria förhandlingar, vill<en fullt erkändes i de i rekommendationen angivna tillämpningsmetoderna. Arbetarna ansåg, att den föreslagna
konventionen med tilläggsrekommendation icke hade
något att göra med lönesättningssystem utan endast

med förhållandet mellan mäns och kvinnors löner.
Under arbetet i kommitten föreslogs och antogs en

del ändringar a\r texten. Ett förslag från arbetsgivarehåIl om att lika värde skulle dcfinieras såsom > arbete av lika effektivitet, kvalitet och kvantitet> ar'slogs med 65 röster mot 8 och 25 nedlagda.
Vid plenarsammanträdet motionerade Australien,
Danmarl<, Indien, Sverige och Storbritannien om att
den föreslagna konventionen skulle ändras till enbart
rekommendation. Resultatet blev emellertid, att konventionsförslaget antogs och vid det slutliga avgörandet röstade 105 för konvention, 33 emot och 40 (däribland regeringsrepresentanterna från Sverige) nedlade sina röster. Tilläggsrekommendation antogs med
146 för, 18 emot och 19 necllagda röster.
Då det kanske l<an ha sitt intresse att känna till
innehållet i konventionen citeras här nedan de tr'å
första artiklarna (ör.ersättning av undertecl<nad) :

Art. 1. >>För denna kotrventions s1'Ite
a) innefattar uttrycket lön den 'u'anliga grund- eller
minimilönen och varje som helst tiltäggsinkomst,
vare sig kontant eller i natura, som arbetsgivaren betalar arbetaren pä grund av dennes anställning;
b) uttrycket >>lil<a lön för manliga och kvinnliga
arbetare för arbete av lika värde>> hänför sig

till löner faststäilda utan diskriminering grundad på kön.

Art. 2.
Varje medlemstat skall genom åtgärder Iämpade
för det förhandenvarande systemet för fastställande av iöner beforclra och i den mån det är förenligt

1.

I

rekomme'ndationen angives metoder

för en

ome-

delbar eller successiv tillämpning av konventionens
principer för olika anställda och vikten av lika yrkesutbildning, befordran, sociala åtgärder etc. betonas.
Som framgår av ovanstående har man bl. a. från

skandinaviskt håll ställt sig tveksam till en konvention och framhåilit att många länder inte skulle komma att ratificera denna; en rekommendation har i
stället ansetts vara att föredraga. Av debatterna i
Genöve I'ramgick tydligt, att i många länder en konr.ention skuile vara av mycket större värde än en
rekommendation. Hade konferensen nu avslagit en
konvention, kunde det dessutom ha fått menliga fötjder för de länder, där likalönsprincipen redan är genomförd.

Nu har alltså en konvention -- ehuru långt ifrån
tillfredsställande i alla avseenden antagits och

man måste givetvis hoppas att den åtminstone kommer att vara ett steg i rätt riktning. Det kommer nu
an på kvinnorna i de olika länderna att se till att
principen verkligen tillämpas, och att övervinna motståndet mot en ratificerins.
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Svensko Kvinnors Vönsterförbund
antog vid sitt förbundsmöte den 14 oktober
cenhälligt

1951

följande uttalande:

Med föi'r't'ntittg oclr, best:tkelse be-.ittttctde rt,
den rtegtrttr.:ct irt,stiillnutg till problenr,et ovn, likalönsprtnatpetts för'cerkligu"ttcle solttr LcLrtdsorganisntionens /iorzgless t septem"ber gai) uttryck föt'.
Denrut tnstiillni,ng,l rii' sd mycket nl,ercl agnad att
föll:åna sotn kongt'e{J;en lcnctppast kcut, lta '--an'tt
obekant nted den, konrention orn likulönspri,nciperrs genom,förancle som Internq,tiottella arbetsbyrritt ctntog i junt 1951.
Vi,'""et

att 't)t\t' besxikelse

ö--er LO-kongressens

ltkgiltiga a.-fardande au frågu,n delas ur n'L(Lrl.gcL
tttsen, Icrutnor t oclt, utanför LO och t:t cir fast
beslutnu o"tt tntensifiera u&rt a,rbete för ekonomrsk t'ättr:tsu tit kt;innorna, föt' IikalönsTsrinctpen:] genornföt'ande citen t, S'"-erige.

Böcker:

Storfursten
Joscho Golowoniuk slog igenom med sin försto bok,

Min gyllne vög från Somorkond, ör 1937. Hon hode
då bott åtto år i Sverige och ungefor liko lange i Donmork, sedon den orons dog då en donsk fomili reste
hem från Somorkond och den rysko revolutionen, med-

föronde odoptivsonen Joscho, som

då boro vor

en

trettonårig poike.

Vod få svensko förfottore lyckots med i sitt eget
lond, uppnådde denne "frömmonde fågel" med sin
försto bok och sedon med ytterligore fiorton rolttofler:
ott få en stor och förtiust lösekrets som boro vöntode
på årets skörd.
som kom
Vod hcrde och hor hon då ott biudo
- ho någo'r
tillsynes redon på den tid då hon måste
som sög igenom hons svensko?
Konske vi först skoll peko på den exotisko mi liö n.
Det brådmogno born som lömnode Somorkond, hode
hunnit mötto sitt minne och sin fonfosi med ett glöorienten med sitt ödsligo Iondskop, sino
donde stoff
vito stöder, -sin fotiigdom, rikedom, smuts och skönhet.
Och detto stoff hor fått forbli ostört ov senqre erforenheter, bornets vörld hor inte kontrollerots ov den
vuxne monnens kritisko syn eller ov vonons ovtrubbning. Miliön hor stått frösch och levonde kvor i minnet,
men m ö n n i s k o r n o hor fått en ollt intresson-

tore psykologisk beorbetning.
Den sisto romonen, årets bok Siorfursten (mil[ö Tsorrysslond from till revoluiionen), ör mogen mönniskoskildring. Den visor hur ett born formos ov sin miliö,
sin fomili, sin medföddo livskroft. Den foitige, smutsige
lille poiken blir hunsod och skuffod, ingen bryr sig om

Ja;cha Golowanjuk

Och så kommer den dog då kvinnor börior intresse-

ro sig för den vockre poiken. Från den dogen lever
på de dumnro ölskogskronko fruntimren.
hon grotis
- dem hlolpo sig, from mot det möl hon
Och hon låter
tidigt sott sig: ott bli storsångore.
Under detto ,uppåtstigondeo vöxer myten om

hons

furstligo börd from. Den föddes ov moderns föroktfullo
tol om bortbyting och vöxer genom tillfolligheter, völ
tiilvorotogno. Som flykting i utlondet (Sverige) ör hon
redon Storfursten, och spelor sin roll vö1. Den folsko
titeln blir en symbol för hons snedvridno kroktörsutveckling.

Skriven på sommo latto elegonto språk som Golowon[uks föregående romoner, ör denno bok ett diupore spodtog i mönniskoskildringens konst. Den ör ett
ytterligore fromsteg, en mogen romon.

G.

T.

honom, hons mor tror ott hon blivit bortbytt på bornbördshuset, dörför ott hon ör olik sino mångo syskon.
Denno olikhet, noteros stöndigt och påpekos som en
Du ör duml
förebråelse. Den formuleros så'

-

Men den lille dumbommen lör sig siölv löso mitt i
en onolfobetisk fomili, hon skoffor sig vönner och hiAlpore, hon går ifrån fomilien, som knoppost soknor honom, och börlor skopo sitt eget öde i en motvillig
vörld. Hons kopitol ör eti vockert onsikte och musikolisk begåvning. Det eno blir medlet, det ondro målet
för hons strövon. Hon lör sig posso tillföllet, smickro
dar det behövs, luro sig till lite fordel nör dei ör möiligt. Fomili och somhölle ger honom ingen hiölp med
vönlighet, skolo, utbildning, ingen könslo ov sqmhösnorore ör hon som en utsott i
righet med ondro
- vilion ott, på vod sött det voro
diungeln, utrustcrd med

må, överlevo.
,4
,'+

Socioldemokroiisko regeringen ville påtogligen inte
möto ondrokommorvolel uton stöd frÖn borgerligt håll.
Regeringen hor ombildots. Bönder och orbetore heter
det nu. Kvinnor ör också orbetore. De kon öven voro

bönder. Till och med siotsråd. Detto vor nu ondro
gången en socioldemokrotisk regering utnömnt ett
kvinnligt stotsråd. Men denno gång blott för ott låto
henne gå vid försto logligo tillfolle.

Nör kvinnorno upptöcker ott de ei fått röstrött enott rösto på mön och regeros ov mön kon
stöllningen bli en onnon. Tillfölle ott viso detto yppor
sig vid nösto års riksdogsvol. Det ör tid på!
dost för

E. T.

Novellen:

Skunhet
au

E"

IASCHA GOLOWÄn|TLIK

unclerbar sommarmorf]on, då daggen ännu

glänste som blirtrancle diamanter på alla blommor
och grässtrån, rlå hela naturen såg utsör'd, nytvättad
och lycl<lig ut, födcles den 'n,ackra slänclan. I det hotr
sträcl<te på sina blågröna, glänsande vingar, öppnade
hon ögonen och drog en djup sucl< av r-älbehag. Sen
draci< hon cn clroppe dagg och brecldc ut viugarna för
att värma dem i de ännu milda solstrålarna. lfon var
inte ril<tigt vaken än, hennes ögon var inte vana vid
så mycken sl<önhet. Runt oml<ring hetrne stod massor
av blommor och nicl<ade vänligt åt henne.
FIar den ära att gratulera, sade de.
- Smaka lite av min honung, sade smörblomman,
*jag är gul och du är blå. Det blir vackert ihop.
Kom till mig, sade iiljekonvaljen. Jag är bara
det gör
vit,- men du kommer att älska min doft

alla.

-

-- Och jag, sade förgätmigejen, jag har varken doft
eller annat att bjuda på. Men jag är öm och blyg och
jag kan ge dig en kyss.
Sländan skrattade. IIon skrattade innan hon sagt
något. F{on var född vacker och glad.
En snigel kom långsamt kr5zpande fram emot henne, och hon frågade blommorna vem det var.
Det är snigein som gör våra stjälkar klibbiga
- äter upp våra blad, svarade blommorna. --- Och
och
där kommer spindelfrun, akta dig för henne, hon är
giftig, och nyss åt hon upp sin make.
Siändan flög upp på smörblomman och tittade ned
på spindeln.
-- Tänk att det finns såna fula varelser på den
sköna jorden, sade hon.
-_ Ä, det finns värre, sade blommorna, och det
finns de som är vackrare än du också. Fiärilarna till
exempel är lika vackra som vi blommor. Dc är våra
bästa vänner. Flyg nu ut i världen och kom tilibaka
till oss och berätta vad du sett och hört. Det gör fåglarna och fjärilarna.
Sländan kysste cle gula bladen och flög bort. Hon
blev alldeles yr i huvudet först av allt hon fick se. I
en damm, där hon fann fullt upp med föda, fick hon
se guldfiskar, som glimmade under det gröna vattnet
som gammalt guld; vid kanten av vattnet växte blå
lavendel och över deu virvlade massor av vita, gula
och röda fjärilar. Mitt ute i dammen simmade vita
och gula näckrosor, vars tjocka och saftiga blad var
fulla av bevingade varelser. Litet längre bort stoC en
grupp brandliljor, och bakom dem, över en spalje,
vältrade sig en hel kaskad av röda rosor. Guldgula
bin, flugor och andra sländor satt på rosorna, värmde
sig i solskenet och speglade sig i daggdropparna, som
ännu inte hunnit avdunsta och försvinna. Sländan
tittade på sig själv och visste inte riktigt vad som
var hon och vad som var blomma, så vacker var hon.

Hon flög högt mot himlen så fort att man inte kunde
ursl<ilja hcnncs vingar.
-- Du underbara värlcl, du härliga r'ärlr1, du ljur.a
lir'! sjöng hon.
Ilon mötte massor av sländor som var ute och flög
precis som hon själv. I förbifarten blev hon kysst av
några av dem och av sommarvinden, som var mättad
med blomsterdoft. Då kom hon ihåg k1'ssen hon fått
av smörblomman, och att hon lovat l<omma tillbaka
och berätta om sina upplevelser.
Jag kan inte beskriva hur underbart jag tycker
- är, sade slänclan när hon återvänt till smörblomlivet
man. Det är alldeles som jag drömt, bara mycke't
sl<önare. Jag önskar jag kunde suga ut all honung i
världen, drunkna i blomsterdoft. Jag är bara rädt1
jag inte hinner se allt, smaka allt den enda dag jag
har att leva. Jag måste skynda mig, r'ar sekund måste bli en njutning, jag vill inandas doften av varenda
blomma, jag vill flyga högt upp i himlen så högt mina
vingar orkar bär'a mig.
-- Gör det, hördes en röst från marken, flyg du
och prata smör'ja! Det är du född till.
Vem r:ar det? frågade sländan.
- Arbetsmyran, svarade blommorna.
-Nu fick sländan syn på myran, där hon kom släpande på vingen av en död fluga och svettades och
pustade av ansträngning.
Du onyttiga l'arelse, sade myran, bara flyga och
- kan du. Arbeta kan du inte, ingen drottning
flyga
som befaller dig att göra nytta har du, ingen stack
och ingen pliktkär'rsla. Du bara fjantar. Du är iika
onyttig som dina l.änner blommorna. De bara suger
ut jorden och blommor för att sedan vissna så snart
vintern kommer. Ditt liv är nästan lika meningslöst
som deras. TilI och med bladlössen gör nytta, vi myror kan mjölka dem, men vad duger du till? \rad gör
du för nytta?
-- Bry dig inte om myran, sacle blommorua. Hon
förstår inte att skönhet och glädje är lika viktigt som
arbete.

_- Det finns ingenting viktigare än arbete, sade
myran, och ingenting vackrare än en stor, hög myr-

full av arbetare och larver och puppor. Allt annat är fult och dumt.
Hur skuile det se ut på jorden, frågade blommcrna,
orn vi och andra färgrika och doftande varelser inte funnes till? Se på oss, njut av vår doft!
stacl<

Jag skall komma

till

hösten och äta av era frön,

de-är nyttiga för magen, svarade myran, och era torra
stjäIkar är bra till stacken. Men vad den där siändan

gör för nytta är mig en gåta. Förresten har jag inte
tid att prata längre, jag har många timmars arbetsdag framför mig.
:)

S antriltgerl onr Korea spr"ids -- trots reTtressalier
mot KDV :s Koreadelegater!
Fru Lily Wiichter, den västtyska delegaten i KDV:s
Koreakommission, dömdes den 4 okt. av amerikansl<
militärdomstol i Stuttgart till 8 månaders fängelse
Domen har föregåtts av upprepade attacker mot fru
Wächter -- hon har med våld bortförts från möten
där hon skulle tala om Korea. och redan den 25 sept.
stod hon inför rätta men släpptes >tills vidare>> mot
en borgen på 15.000 riksmarl< som insamlades av de

Vara systrar
jorden runt

I

Sländan satt tyst och följde myran med ögonen,
tills den försvann med sin börda i famnen. Där kom
fler myror, alla bar de på något tungt till sin stack,
ingetr av dem tittade åt blommorna, ingen njöt av
solens strålar, ingen sjöng om hur underbart vacker
världen var. De bara pustade av ansträngning, de
skyndade sig att göra sin plikt och gick förbi allt
det vackra som fanns i deras väg utan att lägga

till det. Ibland bet de i blommornas stjälkar
för att de stod i vägen, ibiand sade de något ovänligt
tili sländan, som nästan satt på marken för att kunna
se dem bättre. För var minut hon satt där blev hon
mer och mer bedrövad. Till slut gömde hon sig mellan
blommornas blad, så generad var hon för sina vackra
vingar som myrorna hånade henne för. Och alldeles
förtvivlad blev hon, när hon hörde vad arbetsbiet sade, som satt sig på blommans pistiller och surrade
medan det åt honung.
Den där sländan är en riktig dagdrivare, hade
- tid skulle man sticka ihjät henne. Hon har varman
ken drottning eller kupa. Hon bara flyger och gör
märke

ingen nytta.

Efterhand kom det fler och fler småkryp och alla
knuffades och grälade, alla talade om nytta och arbete och aIIa hånade sländans skönhet.
Då kom sommarvinden och bar sländan bort från
jorden.
- - Fl)'g, sade vinden, njut av livet och skönheten!
Lek med andra sländor och fjärilar, kyss blommorna
och berusa dig med cleras doft, flyg över dammen och
titta på guldfiskarna som glänscr i vattnet. Din drottning är somrnaren, ditt l-rem är hela den vackra värl-

ditt arbete är sång och lek.
Jag är onyttig, sade myrorna och bina, till och
- masken i jorden är nyttigare än jag, sade de.
med
-- Fl3'g du bara med mig, sade vinden. Du är onyttig som liljekonr,.aljens doft, som rosen, fulländad i
den och

form och färg, som lättar skyar förgyllda av solnedgången, som den n1'födda månskäran och de gnistran-

tyska kvinnorna på 3 dagar. De amerikanska myndigheterna vill skapa ett prejudil<at med denna terrordorn Iör att avskräcka de tyska kvinnorna att
delta i den kampanj för fred och hjä1p åt Korea som
utvecklar sig mecl stor kraft även i Västtlrskland.
I motiveringen till domen l<arakteriseracles fru

\Ärächters
direkt som >en förolämpning
"-erksamhet
mot de amerikanska
trupperna>>. Allmänne åklagaren
i ameril<anska zonen krävde strängt straff mot fru
Wächter för att >>statuera ett exempel för andra>> och

han vägrad: Koreadelegater från andra läncler att
vittna och :restyrka att vad fru Wächter berättat från
Korea överensstämde med vad alla delegaterna där
kunnat se. Åklagaren stod helt främmande för mänskliga synpunkter och rättigheter; han förklarade: >>det
är av föga betydelse om hon sagt sanningen eller ej,
under ockupationsregimen hade hon i varje fall inte

rätt att säga det.>> Rätt att överklaga domen har
- kände engelske juristen D. N.
dock medgivits. Den
Pritt har ställt sig i spetsen för arbetet med att få
fru Wächter frikänd. En proteströrelse är i gång
över hela världen.
I Iianada diskuterade man införandet av en speciell
lag som skulle göra det möjligt att >bestraffa>> Koreakommissionens ordförande, Nora Rod,d, från Kanada,
för hennes verksamhet efter återkomsten. Energiska
protester från KDV och andra fredsorganisationer
l-rar hittills hindrat lagens antagande.
Advokaten Cantlelaria Rodt'iguez från Kuba, som

är.en var med i Korea, hölls arresterad 24 tirnrnar vid
ankomsten till l{avanna och måste sedan svara inför

för politiska brott>>, anklagad för
ha förbrutit sig mot republiken l(ubas säkerhet.
Hon är partilös medlem av Internationeila l<vinnliga
juristförbundet.
Den engelska Koreadelegaten, fru Monica Felton,
medlem ar. socialdemokratiska partiet, avsattes från
sin post som ordförande i en statlig stadsplaneringskommittö och fick t. o. m. uppleva att den engelska
reaktionen förde fram tanken att på henne såsom
en

>>specialdomstol

att

>;,fiende

till

staten> tillämpa en gammal iag om döds-

de stjärnorna på himlavalvet.
Då är det inget fel att jag bara är r.aeker, frå-

straff. - -

_- Nej, svarade sommarvinden, det är inte alls något fel, men säg för all del inte till småkrypen på
jorden att jag sagt det, då skrattar de ut mig. Den
som inte sjäiv är vacker, tåI inte skönheten hos
andra. Flyg nu tillbaka ner till jorden och glöm det
jag sagt. Det är svårt ibland att vara vacker, men att
på samma gång vara klok, det är en stor s5'nd där

öka spridningen av Korearapporten -_ det är bästa
svaret till dem som vill sätta sanningen bakom lås

- sländan.
gade

nere bland jordens kryp.
6

och bom!

{
*

Madante Cotton h,edras pft sut, 7}-å,rsdctg. Många
franska mödrar skänker de sista brev de fått från
sina söner som stupat i kriget i Viet-Nam, till KDV:s
ordförande -- det käraste minnet av sonen till henne

Nntdrt h f, orlth"nrrf n, nnt

Svensko Kvinnors Vönsterförbund hor vid sitt
förbundsmöte l4 oktober l95l enhölligt ontogit
fölionde uttolonde'
Vi ör förvissode om nödvöndigheten ov ott
folken inriktor sig på en fredens vörld.
DÄRFOR VILL Vl stödio en svensk fredspolitik

D"n 30 november till 2 clecember i år skoll det hållos en nordisk fredskonferens i Stockholm. lnbiudon till
konferensen ör undertecknod ov personer utom och
inom Vörldsfredsrörelsen. Nör mon löser nomnen på
initiotivtogorno från de oliko nordisko lönderno förstår
mon ott denno konferens kommer ott ledo till en vidgning ov somorbetet för fred i desso lönder. Dörom vittnor öven högertidningen Svensko Dogblodet nör den
på ledorplots kommenteror konferensen och söger'
,undertecknorno ov uppropet öro völ i ollmönhet vorken kommunister eller kommunistsympotisörer, men de

som håller vårt lond utqnför militörblock
krigsf örbe redelser.
DÄRFÖR VILL Vl orbeto

DÄRFÖR VlLl- Vl verko för den kommqnde
nordiskq f redskonferensen såsom ett medel till

vidgot somqrbete för fred.

DÄRFöR VILL Vl upplyso våro born och vår
ungdom om fredsorbetet i vörlden och medverko
till ott de, frqmtidens mönniskor, inriktcs på en

folken genom ott FN övergivit sino grundprinciper och
e[ kon fungero som fredsinstrument, genom den ollmönno upprustningerr och tillverkningen ov vopen för

fredlig .rörld.

mossförstörelse, genom Tysklonds återupprustning, genom spönningen i Frömre Östern, genom kriget i Koreo.
Den tolor också om rustningsbördorno som skopor dyr-

mön

n

iskorno.

Brcv t ill ('n l't",ls\'än
Vi, återger ltar ett utdrag LLr ett öp7tet breu sont
. t, Götebor91s f redskotrt'ttr,ittö, fru Rut Acller, skrtr:it till ett, f redsurbetctt'e son't, skickctt'henne ett santli,ng

ot'df

,Den internotionello siiuotionen kon emellertid föröndros om folken förenor sino krofter för ott rödoo
fredenu, fortsötter inbiudorno. De fromhåller dorpå
ott folkens onslutning till en fredlig lösning ov de internotionello problemen togit sig uttryck i tonken på
ett möie mellon de fem stormokterno vilko bör huvudonsvoret för fredens bevoronde.
Det ör klort ott vi iSKV vill stödio denno konferens
på ollt sött. Dels kon vi orbetc för ott fredsintresserode
kvinnor från ondro orgonisotioner ön vår egen kommer ott deltogo i konferensen, dels kon vi söndo så
mångo representonter som möiligt från SKV:s ovdelningor. Det blir sökert betydelsefullt i vårt kommonde
fredsorbete ott en rod ov våro medlemmor får den
stimulons som konferensen kommer ott ge. Och det ör
å ondro sidon viktigt ott kvinnornos erforenheler och
synpunkter kommer konferensen till godo.

ställt sig i spetsen för kampen mot detta
krig som berövar mödrarna i Viet-Nam och Frank-

som modigt

rike deras barn!
Tysklands Demokratiska Kuinnoförbund har beslu-

tat ge Madame Cottons namn åt en skola som förbundet snart skall öppna för att utbiida unga tyska
kvinnor till kunniga kämpar för demokratin och
freden.

för ott krovet på ett

möte mellon de fem stormokterno och en fredspokt mellon dem, öppen för ollq stoter, må vinno
störsto möiligo onslutning från Sverige.

tillhöro de omisstönksommos storo skoro.>
Inbiudon tolor om de foror som hotor de nordisko

tid och öventyror sociolo reformer, om hur den ondligo
otmosfören ov i doq skodor både somhöllslivei och

och

i

Italienska k'"-i,ttnoförbundet har startat en stor
hjälpkampanj under mottot: >>En burk torrmjölk tiil
varje koreanskt barn!>>
F r an ska ku t nno f örbun de t har utgivit Koreabroschyren i 100.000 ex. En stor hjälpkampanj pågår.
Margit Lindström'

ItIipTt ur pressen, m,ed exetnpel på, tlen
propago,ndan.

förliugna krigs-

Det är de skrämda vi mest har att göra med i det
dagliga fredsarbetet. Var och en må ha sin åsikt om
det kapitalistiska eller det kommunistiska systemets
fördelar, låt det vara dessa systems sak att visa vilket
som i det långa loppet ger mest r'äistånd, mest frihet.
Det är inte detta fredsarbetet gäller.
Det gäller- att rädda släktet från krig och undergång.

Somliga tror att det går med l<apprustningar och
krigshets -- vi i fredsrörelsen tror att det är den
ja, en väg till undergång
1ri vsf
sämsta r'ägen
- mötas
måste de som är osams
att ska krig undvikas,
och komma överens, därför säger rri till folk: om vi
blir tusen miijoner människor som krär'er fred så blir
det inget krig, hjälp oss att bli så många.
Är inte det riktigt?
Vi frågar inte efter kommunist eller irögerman vi
frågar efter människor med god vilja.
Även om initiativet till en fredspakt vore kommunistiskt, vore det väl inte sämre för det? Vi kan väl
ändå inte börja avsky fred för att >>ryssarna>> kommer med fredsförslag?
Vi kan ju inte gärna ha världsfred utan att även
)

ryssarna>

vill

det.

Det stora av fredsmotståndarna dirigerade propagandanumret i all borgerlig press (den soc.-dem. ciiträknad) är att Sovjetunionen står bakom fredsrörelsen för att invagga västmakterna i säkerhet, få ciem
att nedrusta och sedan ör'erfalla dem. För att inbilla
folk detta underlåter man tala om den ofrånkomliga
kontroll, under FN:s ledning och i former som ju alia
måste komma överens om, som fredsrörelsen kräver
i samband med sänkning av rustningarna och som
Sovjetunionen sedan länge föreslagit i FN.
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Br,t'gitta Malmsten

ITJOSKA

Det soujettl1skct. folkdanslaget, Berjoska, som under
oktober besölct Sueyig", betro,ktas numero, som Sou-

Små guldfiskor, en långon rod,
vimlo i silvervotten.
Liten åker till Drömmestod,
kommer nog from till notten.
Snort, snort
drömmornos hus
skimro i mönskenskvöllen.
Klort, klort
tindronde lius
skymto på tusen stöllen.
SIupen glider, dei går mot lond,
lyktorno helo roden
siå blond vimmel och sorl på strond,
klockorno slå i stoden.

jets brista danstrupp niir det gciller att tolka d,e folkliga ryska kuinnodanserna med cleras lyriska charm
och"

rika

idötnneh,ir,ll. IIar ned(ur, ser man dem dansu
h,ögra pekfi,ngret brir alla en ri,ng med,

>>Suctnen>'. PrT

en stot' s'uart sten. Den stenen blir till sDanens öga i
slutscenen nci,r fltckorna lyfter sina armar så, att de
urda cirmarncr, döljer deras hu,"-uden och, rör stna böjd,a
h

cinder

sD u,tl,lLLl.u,Ltdlikt

.

7

\
- - Stoden. Mortin fick tåror i ögonen.

)

Hon

hode ofto tönkt på stoden den sisto tiden och undrot om ollting vor sig iikt Cörhemmo. Ty om vintern

löngtode Mortin efter sommorens gröno grös och
smultronen

i

skogen; men

då en rod ov sommor-

dogor hunnit gå och grönskon icke löngre vor ny
och moskrosorno på grösplonen stodo gråo ov
londsvögens domm, då drömde hon åter om stodens tindronde lyktroder, om iulen och snön och
om vinterdogens gråskymning fromför den töndo
broson.

Ur Mat'tin Btrcks ungdom
au Hjalmar Böd,erberg.

Jug ägd"
ingenting
(ru Mlarict

Win,

I

Jog ögde ingenting och ingen ögde

mig.

Denno sonning grep mig iblond så diupt ott iog
siönk ner i ett stort tomt hål och det tog mig
flero dogor oft kommo ut ur det. Flickorno vor
mycket måno om sino ögodelor, iog fonn dem
ofto drömmonde med något i fomnen: dockor,
hoppstenor, nålkuddor. lblond fick iog låno
dem, men nör iog öter skulle lömno dem tillboko köndes tomheten önnu större.
lblond lekte iog ott en blommo vor min ögodel, iog tog den med mig hem och hode den
hos mig i bodden helo notten, men på morgonen vor den vissnod och ingenting ott ho, sö
beslot iog mig för ott ögo nögot som inte kunde
do och iog gick ut för ott söko en sten. Jog gick
till det lillo vottenfollet dör stenorno låg och
svolkode sig. Jog plockode upp en gråblå sten,
den vor logom stor för ott min hond skulle kunno sluto sig omkring den. Genom stenens blågråo mosso slingrode små fino rödo ådror, och
holl [og den upp mot liuset glimtode det till som
ov små stiörnor, och det fonns en liten fordlupning som iog kollode för stenens skrottgrop och
kring skrottgropen vöxte små gröno fiun som
iog torkode bort med mitt forklode. Denno sten
skulle bli min och iog putsode den blonk och f in
och slöt belåten min hond omkring den och gick
hem med min nyo ögodel.
På dogorno bor iog olltid stenen med mig.
Antingen låg den i klönningsf ickon och iog
konde hur den slog mot rnitt lör eller iog hode
den i honden och under skoltimmorno lat iog
den hoppo lott från den eno honden till den
ondro. Jog konde mig så trygg nör iog hode
min sten hos mig. På notten hode iog den hos
mig i söngen, iblond somnode iog in med den
i honden, iblond lode iqg den under huvudkudden eller bredvid min kind.

Men en dog toppode iog min sten under lektionen och den rullode tvörsöver golvet" Jog
sprong snobbt efter den och lot både stenen
och honden försvinno ner i fickon. Vod hor du
dor? ropode lörorinnon åt mig med plotsligt
voken röst. lngenting, so iog och slot honden
tötore kring stenen. Kom hit upp, so hon, och
to upp honden ur fickon. Jog drog tveksomt
upp honden och hon dok snobbt ner i min ficko,
plockode upp stenen och lode den på kotedern.
Jog gröt och bod ott få min sten. Hor ni hört
något så dumt, so hon åt de ondro flickorno,
ott gråto för en sten! Och hon gick bort till det
öppno fönstret och kostode stenen ut i trödgården. Resten ov timmon fick iog stå i skomvrån,
gråtonde över förlusten ov min sten.
Nör lektionen vor slut störtode iog ner i trödgården för ott hitto stenen, men iog lyckodes

oldrig få tog i den.

*

M a r r, a W t, n e har ttdigare gett tr,t fem
dtktsantlingar oclt rriknas ttll u(r"ra betAdande unga
dtktare. I år h,ar h,on, kom,mtt med en bok på, prosa,

>> M a n h a r
le jon>> kallarhonboken,
br,lder ur en h,ten flickas upp-

men en tr)ros& full au poest.

sk jutt,t
sorn,

ett

ger uasentliga

uci,t:t 1ttt,

ett bam,hetn. Ur denna bok cir den smrirt-

sanr,t alfucr,rliga lilla prosadtkt hrimtad, som uå,r
tidni,ng t dag fAtt ttnLtehe att cttera. Föruisso
skall den, som få,tt en stöt i, hjrirtat au >>Jag tigde
tngenttng>> och, h,rir på,mtnts oln augrunden mellan
de uu,nno,s uarld och barnens, turigt önska att tå'
ueta n'ter om, detta barn, sont, i sin ensamh"et rilskade en ltten sten. Teckna e'r ti,ll mtnnes denna boktitel, ntir ni, snan"t skctll skaf fa en uardefull julg1,ua
ttll nå.gott, cn) err, trarmaste!

Utsilct ouel' kut'orten Arsnt, c Armenien

Kvinnor vid Ararat
(IU

E,VA PALM..tr,R

Viktorio Morsoiion ör 23 ör gommol och bor på
Dvin vilket betyder Byggoren vid
Arorots fot i Sovietrepubliken Arnrenien. Hon ör liten

Jog tröffode på Dvin också en ung lörorinno, Morio
Sorenion, gift med en ung orbetore. Hon orbeiode i
en ov byns tre skolor dör mon sommonlogt hode 24

och kroftig med bredo storko hönder, kritvito tönder

lörore, vorov I B kvinnor. Hon vor en ov de femton
sorn hode högskolebildning, inom porentes sogt vor
det flero som studerot per korrespondens. Hon beröitode med förtiusning om det nyo skolhus som höll
på ott byggos på kolchosen medon vi skumpode i
hennes lillo bil på en urusel liten bivög. Hennes för{oder hode vorit fottigo ornrenisko lontorbetore, onolfobeter i generotion efter generotion. I Armenien hor
mon visserligen ett olfobet sedon år 395 men det hor

kolchosen

och små vönligo bruno ögon. Hennes brunbröndo
onsikie ör omgivet ov ett svort, något risigt hårsvoll.
Vi tröffodes nör iog vor i Dvin i somros. Hon föresiölldes för oss besökonde med påtoglig stolthet ov
kolchosens ordföronde. Hon vor orbetets hloltel Hon
kunde plocko 3.000 kg druvor på rekordtid (dessvörre
hor iog glömt hur kort den vor). Vi log och gestikuierode mot vorondro i vår språkligo hlolplöshet och iog
tönkte: vod hode ditt ode vorit om du fötts nögro
årtionden tidigore? Din orbetsförrnögo hode du nog
fått onvöndning för, men vod hode du fått för lön?
Och vem hode hedrot dig som hioltinno för ott dino
fingror vor snobbo och dino krofter sioro? Du ör inte
olls så vocker itroditionell mening ott du kunnot
slinko någro genvögor till eit skyddot liv som en eller
qnnon ov dino medsystror.
Nei, ditt liv hode sökert
vorit ett öndlöst slit och slap
itröstlös gråhet och

inte hindrot ott lontbefolkningen till nösion .l00 %
vorit onolfobeter. Hur skulle inte hennes öde ho gestoltot sig i det gomlo Armenien, dör det överhuvudtoget inte fonns en endo högre löroonstolt och endost
eit litet fåtol skolor?
Vi tröffode en möngd glodo pioniörflickor i Erivons
storo bornpork och i pioniörpolotset. Vi frågode om
deros fromtidsploner. De skulle bli ingeniörer, kemister, biologer och flygore. De hor ollo chonser ott få

fottigdom.

sino drömmor reoliserode och öndå vor det inte lönqe

to

sen en flicko dörnere inte kunde tönko sig ett onnot
öde ön ett tröstlöst husligt sloveri.
Möste inte en så hostig utveckling medföro mångo
förvecklingor i det interno fomilielivet? Måste det inie
understundom ho sino svårigheter ott få mönnen ott
occeptero kvinnorno som likstölldo? Vi frågode
någro ov våro nyförvörvode vönner men de skrottode
åt oss och skokode på huvudeno. De kande sig liko
flörron från förro generotionens förslovode kvinnor

vi könner oss fiörron från de kvinnor vilko fråndömdes siöl på kyrkomötet i Niceo år 325.

som

En gonsko missnöid ormenisko tröffode iog i ollo
vistots utomlonds imångo år och
hode nyligen kommit hem. Vi tolode om hur vockert
vi tyckte hennes lond vor, hur levonde dess kultur,
hur underbort tiusigo de ungo pioniörerno hon
holl med oss om det mesto. Arorot vor vörldens vockroste berg, de kulturello fromstegen vor fontostisko,
sörskilt för den som mindes det förgångno. Men pionDe dör bortskömdo ungornol Tönko sig
iörernol
- leko med ett riktigt tåg! Och låto dem
ott låto dem
husero i ett helt husl Och kosto på så mycket skolor!

foll. Hon hode

Det kunde oldrig sluto

vö1.

Vi försökte trösto henne efter bösto förmågo men
funderode över det besynnerligo foktum ott ingenting
oroor konservotivo mönniskor till den grod som lyck-

Vinskör'cl ptt

denna

ett armentskt kollektrubrttk. Fr(tn

trakt kornmer n(tgra ou urirldens brista

uiner.

Vin tir en a.r Arnteniens sfora erportartiklar.

PA bilden till '--cinster ser ui, Et.c Palmrer i
samsprtr,k med Viktori,a Mar saijan.

lioo born!

Srur fill
Karin eutd"ll
r
Ä Göteborgsposten ov den 12:e september skrev
fröken Korin Cordell ett por ortiklor om ,Kvinnorno
kring Tidevorvetu. Det vor en sorglig bild hon hör
fromstöllde. Å eno sidon något mycket nhögtstående,
och somtidigt fullstCndigt odugligt. Det ör oforsiktigt
ott uttolo sig om det mon inte könner till, och inte ens
försökt ott to redo på.
Fröken Cordell förebrår Tidevorsgruppen brist på
politisk klokhet, och söger ott hon ei vill gå på ockord
med det ollro heligoste, men fromhåller ott det kqn
bli nödvöndigt ott kompromisso. Hör ör mon beröttigod
svoro, ott det f inns likvöl tillfollen i det politisko livet,
då mon genom ott kompromisso måste offro något ov
,det heligoste>. Völier mon ott fölio sin övertygelse,
kon det kosto åtskilligt. All fromgång kommer inte genom förtiönst och skicklighet. lblond kon den gonsko

lött voro

vunnen.

Fröken Cordell tror, ott Tidevorskvinnorno blivit
till overksomhet och onser det >trogisktr. Mig
tycks, oit det trogisko ör inte tidningen Tidevorvet, uton
tiden ov i dog, vors krigisko qndq stömplor freden och
orbetei för freden sorn brott.
dömdo
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ELISABETH TAMM

t1

Fntbundsmotet
S r-"r,.ka Kvinnors Vänsterförbuntl höIl förbund,si Stockhoim den 13-14 oktober. 71 delegater
frän 44 avdelningar var närvarande. Kvinnor från
Iiiruna till Malmö hälsade varandra igenkännande
från tidigare möten, föredragsresor eller kurser. Och
dem man inte kände till utseendet kände man till
namnet och gagnet.
I sitt inledningsanförancle r'ände sig Andrea Andreen särskilt till de båda hedersgästerna, Kerstin
Hesselgren och Ada Nilsson och erinrar.le med tacksamhet om deras stora betydelse för SKV.

möte

i
I sitt varmhjärtade hälsningsanförande till delegaterna yttrade hon bland annat:
* - Det är inte bara så att jag är rörd när jag ser
på er för att jag vet att ni alla haft det svårt många
gånger för att ni tillhör SKV. Jag ser också på er
med stor glädje och tiliförsikt. Jag vet att jag kan
lita på er och räl<na med er. Det är nämligen den
stora fördelen med ett förbund som vårt att ingen
är med där för roskuli, för att det hör till eller är
modernt eller av ren gammal vana. Nej då, jag vet att
ni alla måst säga er' -- här står jag och kan inte annat. Ett sådant förbund, där alia gått igenom ekluten,
det är något att ha, det är något att vara stolt över.
Ett sådant förbund kan arbeta.

*
Dagens stora tal hölls av I{onorine Hermelin över
ämnet: Vrirt unsuar t, dagyens lttstorta. Vi har vant oss

att tänka >i krig>>
men man måste lära sig att
tänka >i fred>>. När-man säger: Korea måste bii en
strategisk punkt för ena eller andra sidan
då
glömmer man människorna, koreanerna, och tänker
i krigiska termer. Men i fredens termer där tänker
man på individen och hans rätt. Om vi tänker >>i fred>>
då löper allt fritt ör'er gränserna, då står världen öppen för samarbete mellan staterna och folken -- -BARNKONFERENS-EN

På eftermiddagen deltog förbundsmötet i den svenska barnkonferens som anordnats av initiativkommitten för den kommande internationella barnkonferensen. Diskussionsämnet vid denna sammankomst var:
Barnet i, krigsh,otets urirld. Hur kan vi uppfostra våra

barn för freden? Tre utmärkta specialister inledde
diskussionen, dr John Takman, barnpsykologen Margareta Embring och författaren Bengt Gunnäs.
Dr Takman talade för den harmoniska atmosfären
i hemmet, som är viktigare än former och principer.
Han tog också upp frågan om aggressirriteten och ansåg att visst inte alla är aggressiva, eller måste vara
det. Han efterlS'ste lista på barnböcker och en barntidning.

Fru Embring visade med exempel från arapeshatt det är uppfostrans miljö som skapar

stammen,

>>folklynnen>>.

Arapeshbarnen uppfostras ömt, de vaghos oss skul-

gas och vyssas och matas och tröstas

le det kallas >att skämma bort>> ! _- -Men så blir

de

vänliga och icke aggressiva i umgänget med varandra
för hela livet. En och annan aggressiv person, som
dock förekommer, betraktas som >sjuk>> * och det

händer att han får flytta över till stammar med mera
aggressiv och krigisk läggning.
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Det gamla romarordet >>Om du vill ha fred, bered
dig för krig>>, ansåg Bengt Gunnas borde utbytas mot
Om du vill ha fred, så bered dig för freden _- eller
bered väg för freden. Nu pågår en ideologisk krigsja, det går så iångt att ungdomar vid
förberedelse
en skola som- skulle svara på frågan: >>Vad vill du bli
om tio år? till 50 % svarade: >C)m tio år lever vi
inte!> -- De var beredda på l<rig! Och faktum är att
fast vi har lagar mot stöld och mord, har vi inga
Iagar mot clet organiserade folkmord som kriget är.
Diskussionen slutade med att åtsI<illiga yrkade på
en Iredlig barntidning med okrigisl<a scrier. Några
yrkade på en förnuftig fritidssysseisättning för barn
och ungdom -- inte förbud utan positiva åtgärder.

*
Söndagen ägnades helt åt förbundets och dess lokalavdelningars verksamhet och uppgifter. Verksamhetsberättelsen och de muntliga rapporter ombuden
garr visade att förbundet är statt i stark utveckling.
Från tiden för irrsmötet i fjol har antalet lokalavdelningar ökat från 17 till 97 och av rapporterna framgick att en rad n5'a avdelningar förberedes cller är

under bildande. Vår tidnings upplaga

är i dag tre

gånger större än i februari 1950.
I namninsamlingen för en fredspakt är SKV-kvinnorna mycl<et aktiva. Ett gott arbete har redan gjorts
i hjälpverksamheten 1ör Koreas kvinnor och barn. I
dagarna har den andra stora sändningen av kläder
och skor Sått till Iiorea och dessutom har penicillin

och tonmjölk till ett värde av över 4.000 kronor tidigare sänts.
Två uttalanden som enhälligt antogs -- ett om r.årt
fredsarbete och ett om likalönslrågan __ återges på
annan plals i tidningen.
Efter debatten vidtog så r'al av förbundsstyrelsc
och revisorer. LTnder livliga applåder omvaldes dr
Andrea Andreen till förbundets ordförande. Styrelsen
fick följande sammansättning:

Andrea Andreen, ordf., Gerd,a Lmderot, vice
ordf., Magtla Be'rgström, Margi,t Li,ndström, E,tJCt
Palm,aer, Nutncttt Santesson, Valborg Sueizssoit,

Gunhild, Tegen,, samtliga Stockholm, Gerda Ntlsso'n,
Gävle, Maja Bolli,ng, Göteborg, Stum Skantze, Göteborg, Honorine Hermelin, Elisabetlt Tamnt,, I.ogelstad, Julita, Suea Lutdberg, Kiruna, och Agnes
Karlsson, Västerås.
Till suppleanter valdes: Vi,ran NAstt öm, Huddinge, Margtt Karlssort, Jönköping, och Suea Johansson,, Norrköping.

*
Samarbetet för freden måste vara ledstjärnan för

dr Andreen.
Vår sak, vår största sak och den som vi lider
smälek för, är en god sak. Den som en gång fått
sina ögon öppnade för vad krig numera skulle innebära för oss
iiksom i denna stund för Korea
- skulle leda vär1den, den kan
och vart krig
-rig upphöra att samarbeta för fred, freden somaldär

oss, betonade

mänsklighetens djupaste hopp och behov över hela
jorden.

Och hon avslutade förbundsmötet med orden: Vi
har mycket att arbeta för, och Zc?t oss nu med glddie

arbeta uidare!

Det är förbundsmötets maning till alla SKV-med-

Iemmar!

Bakn,

PRESSKLIPP,
V ä rl ds hor i s o n t skriveri oktobernumret:
Det kan inte döljas, att FN htir hamnat i, en

tion,

bnhn
Baka, baka liten kaka,

rulla. rulia liten bulle . . .
Ja, under kriget och ransoneringen vande vi oss
av med hemmabakningen, därför att vi inte fick någon kompensering i socker och smör om vi bakade
själva. Men nu har tiden kommit för oss att ta upp
den gamla goda seden att åtminstone baka vårt kaffebröd hernma. Nu har brödpriserna stigit och bullarna
minskat i omfång på oroväckande vis. Nu I ö n a r
det sig att baka.
Vi är bara tre personer, men vi har ändå återtagit
kaffebrödstillverkningen efter senaste prishöjningen.
Blir det för mycket nån gång, kan man ju ta med en
god hemmabakad bulle när man går till en vän, och
den blir lika väl mottagen som en blomma.
För tre personer bör man aldrig baka på mer än
en halv liter mjölk åt gången. Det är ingen ide att
låta brödet torka eller mögla i burken. Visserligen
kan man torka skorpor av överblivseln, men mig händer det alltför ofta att jag glömmer skorporna och
det blir kol av dem i ugnen. Vid brödbaket lämnar
man ju inte köket, då vaktar man -_ men se skorptorl<et ska ju bevars väl göras i förbigående...
FIur skall man baka vetebröd? frågade en oerfaren
yrkeskvinna.
Jo, man tager en halv

liter mjölk och andra ingredienser i de proportioner som står i kokboken och
antingen för hand eller
arbetar detta tili en deg
i en Assistent. Snåla inte- på margarin, socker och
kardemumma! Men snåla på mjölet. Brödet blir godare och elegantare om degen inte är för hård.
Bearbetningen är viktig. Mjölet måste ingå en
hjärtlig förening med vätskan, om det skall bli gott
bröd. Alltså måste man verkligen knåda tills degen
>släpper>> fingrarna eller Assistentens träverktyg.
Dvs. lossnar lätt när man skrapar av degen.
Är dessa tre villkor för handen, skall man vara
bra otursam om den inte blir gott bröd: goda ingredienser, inte för: mycket mjöl och grundlig knådning.
Sen låter man degen jäsa ordentligt. fnget hafs !
Och sen bakar man ut på vaxd.uken eller bakskivan.
Om man bearbetat degen riktigt behövs inte något
mjöI. Om ni måste ta mjöt vid utbakningen, så var
försiktig att det inte blir för mycket !
Bullarna iäggs på plåtarna, och där får de stå under lätta dukar på dragfritt ställe tills de är rundade
och lagom jästa. Vill man pensla dem med ägg och
strö socker eller kanel på, må man göra det nu -men det är ingalunda nödvändigt. För min del tycker jag bäst om bröd utan yttre garneringar eller
pensling. Så in med plåten i varm ugn -- och sen
glöm inte att titta efter då och då ! Det är näm-ligen viktigt att man tar ut brödet precis när det är

r

sont, en urirld,sorgantsation
Satz Francisco 19115 slogs det

situ,a-

mftste wndutka. Redan
det fast, att om nå,gon

au de fem stormalderna eller llera au dem bestrim-

mer si,g för krtg, stt, h,ar FN i sin nuuarande utformni,ng upph,ört att fungera. Bestrimmelserna om stormakternas ueto i siikerhetsrå,det ger uttr"yck för denna uppfattning. I nuuarande stund upptrrider FN som
kri,gförande part och förh,andlar onx Dclpenuila på sa,n'L-

stitt som uilken annan krtglörande makt som
helst. Sttuationen förefaller förned,rande om FN tas
pit alluar son't, en ud,rldsorgantsati,on.
Helt ori,mli,g blir emellertid sttuattonen, om strcderna utrid,gas och FN rttkar i, öppet kri,g med Kina
n'La

och Sor-jetun,tonett och, kanslte ytterltgare en rad, stater t, östbloclrct. En >;ucirlclsorganr,sation>> som för krig
mot majortteten uu q-tarldens befolkning kan, r,nte gd,rna göra ansprå,k på, namnet. Kanske önskar lolken
i uristm,akterno, en, så"d,an, an,tt-kommuntstisk mt'Ittaralltans, men t stt, fall bör det genast göras klart, att
m,an har detta r, tctnkan'na och i,ngenti,ng anznat.
Den konseruattua londonttdntngen Times kommenterar detta lrige med utg(trtgsptr,nkt frär,n Atlantpakten
oclt, trN och skrit;er om den förra: >>Det bör emellertnd
tnses,

att den nrirmar

stg problem,en på, ett annat stitt

och helt utekimnar nitgra au FN:s mål. Genom sirilua
sin natur

iir

den partr,sk oclu ej untuersell Sd,sozl antt'-

kotnm,unistisk alli,ans cir den motsttr,ndare till Soujetuntonen oc'h dess uasallstater qnen den uteltimnar ockde >>neuoch, förolanxpa,r t uiss utstrticknutg
så

- nattonerna
trala>>

i

Asien.

*

-

I de engelsko iörnvögsmönnens tidning för den 5
oktober finns en enköt med rubriken nDen viktigoste
frågono. Dör skriver Beotrice King:

En, au labort'egerntgens muztstrar sade oss att denna
generatr,ott, au arbetare har uarketr, förm(tga eller kunnr,glt"et nog för att sköta de nattonali,serade rndustm,-

erna. AIL m,ght, sade 1)i nrir 19[! å,rs lag onx uppfostran, gå,tt igenovn, ,r,1.1 ska urlra barn, ftt en chans
att lilra stg ett iobb.
Sr"r, konnner upprustningen och, alla de underbara
planer som uerkltgen skulle ga arbetarnas barn sa,n1,ma möjltgheter som deras h,errars barn g&r dt skogen.
Ja, jag uet att ui har sttpendr,er och fri, skolgtLng. Men
fler och, fler ba,rn, framför allt pojkar lamnar skolan
före 16 [r,r ach, mycket få, arbetarbctrn g4tr kuar till,
78 fLr.
F'ör tnte l,ringe sen besökte jag en au de nya tekni,ska slcolorn,a. P& rektorns borcl ltLg breu från förrildrar, de hade inte rå,d, att htr,lla barnen r skolen
Fler och,
lrin,gre.
förrildrar har tnte rå,d, att
- g(t, m,er fler
rin den obh,gatonska skoltiden,
lå,ta barnen
jttst de barn som skulle kuruta bh, i stftnd, att sköta

ett socialtsttskt

sam'h,rille.

Jag frörgar mi,g uad det rir Iör en fred som denna
rustnr,ngspolittk bereder &t Englands arbetare.

färdigt. Annars blir det torrt och får >>skorpa>> på undersidan eller blir för mörkt ovantill.
Som ni hör är det några moment som måste göras
under inspiration eller med vanans handlag! Särskilt
jäsningen och gräddningen! Men om det misslyckas
en gång, gör så snart om det
och det blir bättre.
- sockerkaka behövs
Har man vetebröd och en enkel
inga sm&kakor. Det vore en välgärning om vi kunde
avstå från dessa dyra, fettbildande, onödiga tillägg
till vår kost. Låt oss gå in för att bjuda våra vän-

ner på hembakat gott vetebröd och sockerkaka till
kaffet hädanefter!
Muskotblonxnxo,
13

Kvinnans åldrar
Vi börjar r detta

n1r?t7,met' en, nA popttltirm,edtcittsk cr,rttkel u"- tned. dr Art,drea Andreen.
Artikeln kotntner utt fortsritta t l:'.t, följcutde
11111't11net',.

det förändringar i själslir.et,
vilka är en oumbärlig stimulans för pcrsonlighetsutmognaden, så innebär

vecklingen. Under hela den könsmogna periodcn av
människolivet stimuleras arbetssidan av tillvaron
verket, personlighgfsn
mäktigt av natursiclan. Det
kan ske både genom lycka
och genom saknad. Hit
hör den oskattbara betydelsen av att ha någon eller
några att arbeta och leva för. Men det hänclcr ocl<så

att sexuallivet under vissa perioder tar kraf t och
intresse i sådan grad att det blir till men för
"'år
insats som arbetande människor. På den punl<ten
kan de llesta människor vittna av egen erfarenhet. Finns det något arbete utom det konstnärliga
skapandet, som vinner på en olycklig kärlek?

Kvinnor har ofta särskilda svårigheter när clct
gäller att balansera de båda sidorna av tillva.ron.
Härtill finns det flera skäl. Det första möter redan

vid starten. Släktkurvan stiger snabbare hos flickor
än hos pojkar, puberteten blir mer av ett drama, en
flicka slår ut som en blomma och når i ett slag fysisk fulländning för naturerrs syften, står där som en
exponent för natursidan av livet. Då är det inte lätt
att hå]la balansen. Och det blir inte lättare därigenom att det egna hemmet, som hör oupplösligt
samman med sexualLivet, hägrar som den naturligaste livsuppgiften för en ung flicka. Inte ens med
det uppnådda egna hemmet är för övrigt kvinnornas

}#;ffiff
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specieila svårigheter
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V i männisl<or är i mer än ett avseende dubbelvarelscr'. Vi har dubbla arvsanlag: en anlagsuppsättning från vardera av r'åra löräldrar. Vi är i r-rrigon

mån dubbelkönade: dct f inns manligt könshormon
hos alla kvinnor och kvinnligt könshormon hos alla
män. Vår livskurva är dubbel: deis vår egen pcrsonliga kurva och dels den kurva, som man kan halla
släktkurvan, den kurva vi har att fötja därIör att
t'ar och en av oss är en länk i en hittills obruten
l<edja al. lel,ande varelser.

Vår egensl<ap av dubbelvarelser är ert rikedom

och

en l<omplikation i r,år tilivaro. Som länkar i cle levancle människornas kedja är vi strängt naturbuud-

na. Att komma till insikt om denna naturbundenhet
l<an vara en chock för en ung människa, som känncr
sig och vill vara alldeles självständig. Måhända har
människornas okuvliga frihetsbegär en av sina äldsta
röttcr i just detta konfliktläge. Den unga människan
skall r'äxa och utvecklas, skall skaffa sig kunskaper
och utbildning. Deu fullvuxna individen skall göra
sitt livsarbete för att en gång åldras och slutligcn
dö. Detta är den personliga utvecklingskurvan
cn
lång och mjuk linje. Mot den bryter sig cien-fortplantningsbetingade kurvan, släktkurvan, som stiger
senare men brant, har ett ojämnt och ofta oroligt
förlopp och sjunker tidigt och snabbt.
De båda kurvorna är dessutom intimt beroenclc av
varandra. När släktkurvan stiger i och me.1 könst-1

att sammansmälta

den person-

liga kurvan och släktkurvan övervunna. Såsom barnaföderskor är kvinnorna mycket hårdare naturbundna än männen och under en föIjd av år kan det
vara ett stort problem för dem att sköta både moderskap och yrkesarbete så att intetdera blir lidande.
Det gäller naturligtvis framför allt de kvinnor, som
har ett krävande yrkesarbete utom hemmet. Mera
jämvikt kan nås om man och hustru delar det hemarbete och den barnavård, som måste skc på deras
f ritid.
SEXUALHORMON ERNA

Om man säger att den personiiga utvecklingsl<urvan bestämmes av nervsystemet och släktl<un'an av
hormonerna, så är det att schematisera en smula,
men i stort sett förhåller det sig så. llormoner är ciet
gemensamma namnet på ämnen, som 1'rån körtlar
utan utlörsgång instjndras dirckt i blodet. De förs
med blodströmmen till de platser i kroppen, clär de
utövar sin verkan. De egentliga sexualhormonerna
bildas i könskörtlarna men det finns ocl<så ett med

dem

samverkande s. k. överordnat sexualhormon,
som bildas i det undre hjärnbihanget. Hos både män
och kvinnor reglerar sexualhormonerna könsutr;eckiingen och framkallar de sekundära könskaral<tärerna och könsdriften.
Det sexualhormon, som hos kvinnorna har dessa

verkningar, kallas oestron, därför att det hos djur
utlöser brunst (oestrus), eller follikuiin, därför att
det bildas i follikeln, som omger äggcellen. Follikulin
bildas huvudsakligen då en follikel växer i samband
med att en äggcell hål1er på att mogna, vilket normalt sker med bestämda tidsmellanrum (vanligast
28 dagar) så länge sexualhormonerna utövar sin ver-

l<an. Under ett havandeskap, då äggcellsmognad ej
sker, bildas likväl oestron från moderkakan. F rån
äggstockarna avsönclras ytterligare ett hormon, progesteronet, vilket möjliggör och på olika sätt verkar
vid havandeskap. Hjärnbihanget i sitt tur påverkas
av ner\rsystemet. Hormonet från hjärnbihanget sam-

vcrl<ar med oestronet och progesteronet vid framl<allande av livmoclerns periodiskt återkommande beredelse för havandeskap. Under första hällten av perioden tillväxer iivmoderslemhinnan genom follikulincts inverkan, under senare hälften avslutas utvecl<lingen med hjälp av progesteronet. Befrul<tnitrg sl<er
vanligen i mitten a1' perioden, vilket är deu tidpunl<t
clir äggcellen normalt rir färdig och befruktningsduglig. Om äggcellen ej befruktas så är livmoderns havancleskapsberedelse för clen gången onödig och slemhinnan avstötes. I samband härmed uppstår blödning
Irån livmodcrns kärl och slemavsöndring frirn l<örtlarna. Detta kallas menstruation.
PUBERTETSÅLDERN

Vi har talat om att släktkurvan stiger brant. Den
av sexualhormonerna. Först ett
stl'cl<e in i livet är könskörtlarna färdiga att träda i
vcrksamhet och böria avsöndra könsceller och l<önshormoner. Den tidpunkten markerar gränsen mellan
barndom och ungdom. Vi kallar den pubertetsåldern.
Den utmärks av såväI själsliga som kroppsliga försl.igningen betingas

ändringar.
Den själsliga puberteten har ett ganska långdraget
förlopp. Den börjar ungefär vid 11-12 år och sträcl<er sig till 17-19 års ålder. Den sammanhänger med

den vaknande sexualdriften. Vi har redan sagt att
sexualdriften framkallas av hormonerna: det blir
här fråga om ett samspel mellan hormonerna och
nervsystemet. Psykologerna framhåller att den själs-

liga puberteten framför allt innebär ett kompletteringsbehov. Barnet, som varit sig siälv nog, börjar
känna oro och längtan. Biologiskt sett är alltså de
själsliga pubertetsföreteelserna närmast en del av
fortplantningsmekanismen. >>Naturen driver barnet
ut ur dess hittillsvarande liv, ur den självklara tillräckligheten av den hittills omgivande kretsen, för
att clet skall öppna sig för nya vidare världar och bli
mottagligt för, ja sökande instälit mot mötet med ett

du.>> (Btrhler.)
Under pubertetsåldern uppträder ofta i samband
med oroskänslorna och de oklara längtansförnimmelserna negativa drag: den unga människan blir
sluten och trotsig, känner sig olycklig och oförstådd,
vill ut på egen hand. När den egentliga ungdomstiden börjar med 17-18 års åldern ändrar sig detta
efter hand: livet bejakas, den unge hänförs av naturens skönhet, av kulturens landvinningar, av kärlekens under. >Ett välbehag till kropp och själ, en oerhörd iivslust och livaktighet, en känsla av inre frihet
och kraft är det normala under denna ålder.>> (Btihler). Sexuellt sett utmärks pubertetstiden av att de
båda utvecklingslinjer, som sexualdriften leder in på
--- den sinnliga, kroppsligt betonade och den ömhetslöper åtskilda. Vid slutet av pubertetstibetonade
den börjar- de båda linjerna konvergera. Utvecklingens mening är ju att de skall flyta samman. Då först
är den unga människan färdig för kärlek, i stånd att
håtla av en enda och vara trogen mot den.
Det är både av personliga och samhälleliga skäl
betydelsefullt att sexuaiförbindelser ej knyts förrän
denna själsliga mognad är nådd. Kravet på återhållsamhet under de tidiga ungdomsåren är ej ett godtyckligt moralbud: det motiveras på ett övertygande
sätt genom vetskapen om att en sexuell förbindelse
under denna tid på grund av den unges egen beskaffenhet tenderar att bli opersonlig och tillfällig med
en sådan förbindelses alla risker. Härtill kommer att
själva väntan, den inre spänningen, det som kallas

driftens sublimering under dessa år är en kulturfal<-

tor av största betydelse. Ett för tidigt sexualliv topp-

hugger andra intressen och kommer den unge att
andligen stanna i växten. Särskilt för flickor mecl
deras ticliga kroppsliga mognad är det-ta en lara. Är'err
därför är en allvarligt menad yrkesutbildning för'
flickor av stor betydelse, liksom aftonskolor och
sport för dem som tidigt börjar mecl okvalificerat yrl<esarbete. Som det nu är blir den alltför tidiga sexuella upplevelsen för mänga unga flickor färgaci av
räcisla och instinktiv motvilja på ett sätt som mir-rsl<ar deras möjligheter till ett lyckligt sexuallir' är-or
i fortsättningen. Sannolil<t är dessa tidiga seruella
upplevelser en av orsakerna till att många kvinnor

förblir sexucllt otillfredsstäl1da.
De kroppsliga pubertetstecknen är hos fiicl<or: utvecklade genomsr"rittligt i 13- 15 års åldern, docl<
med individuella variationer på flera år. Den kroppsliga puberteten kan inträda redan vid 11 år och l<atr
komma så sent som vid 18 år. Det typiska är i r-arje

fall att den kroppsliga mognaden fullbordas relatir,t
snabbt och är ar.slutad långt innan själslig mognacl

föreligger. Kroppsiigt sett utmärks puberteten av

könsmognad d. v. s. äggstickarna börjar avsöndra
mogna äggceller. Samtidigt utvecklas de s. k. sel<un-

dära könskaraktärerna, flickan blir en ung l<vinna.
Hit hör bröstkörtlarnas utveckling, en ökning av un-

hudsfettet, som ger rundade kroppsformer, en typisl<
hårväxt, en förändring av den barnsliga rösten. Samtidigt börjar livmoderns periodiska beredelse för att
kunna mottaga ett befruktat ägg. Såsom tecken på
den kroppsliga mognaden uppträder menstruationerna.

MENSTRUATIONEN

Genom menstruationsperioderna uppdelas släktl<ur-

i en rad av småkurvor. Ovan har
antytts hur hormonnivån stiger och sjunker under
varje period. Normalt påverkas den personliga kurvan föga av dessa små krusningar. Den tid är längesen förbi, då man ifrågasatte kvinnors lämplighet
för förvärvsarbete med motiveringen att de under
van hos kvinnor

några dagar varje månad vore arbetsodugliga.

Man skall från början göra klart

för flickor att

menstruationen är en fullt normal företeelse, som
bör vara besvärsfri. Man skall inte alls fråga om de
har ont, så börjar de aldrig att känna efter. De mått-

liga smärtor, som livmodersammandragningarna hos
en del krrinnor framkallar, motverkas bäst genom ett
rörligt levnadssätt. För den som har ett stiilasittande
arbete är gymnastik och sport en värdefull hjälp
även mot menstruationsbesvär. Eftersom dessa besvär är vanligast under könsmognadens första decennium, har skolgymnastiken också ur denna synpunkt
stor betydelse. Man behöver väl numera ej tala om
att kroppsrörelse är ofarlig, ja nyttig även under
sjätva menstruationen. Än säkrare torde man kunna
räkna med att alla nu har klart för sig att renlighet
under menstruationen ej skadar utan är ytterst nödvändig. Den rädsla som funnits på denna punkt bottnar i urgamla tabuförestäIlningar rörande menstruationen.

I en mindre procent av alla fall förekommer svåra
menstruationssmärtor, ei sällan förenade med illamående och till och med kräkningar. Om man har

sådana besr'är, bör man rådfråga läkare. Det finns
en del ganska goda krampmotverkande medel, stundom är hormonbehandling lämplig, ibland behövs ett

mindre operativt ingrepp.

Artikeln ingå,r i Alla kuinnot's bok.
Richters !örlag, Malmö 194+.
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Vi kvinnor 1952
M"d nyåret 1952 börior vi vår f iörde örgång. Vi hoppos ott fyroåringen redon vunnit lösekretsens h1örton
och ott ni ollo skoll inte boro fortsötto bekontskopen uton också låto ondro delo det nöie ni siölvo hoft under
gångno år.
oit förmedlo kunskop om vod som sker ute i vörlden blond
Tidningens progrom ör detsommo som det vorit
kvinnor och born och ott stödse orbeto för freden- på ollo de sött som ligger inom vår förmågos grönser.
Som ni mörkt hor vi också försökt ott presentero svensko förfottore både med recensioner och noveller och
med dikter. Dörmed vill vi fortsötto under det nyo året. Vi tönker också försöko tillmötesgå våro trogno lösores
önskon om en fölietong, som skoll stegro er löngton efter rnöstq nummer)).
Så önskor vi ollo våro lösore, prenumeronter, lösnummerköpore och kommissionörer ett gott nytt år och ett gott
somorbete för den sok som ligger oss ollo om h1örtot, fred åt mönniskorno!
ANDREA ANDREEN
GUNHILD

TEGEN

VALBORG SVENSSON

Redoktionskommitt6.
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MOA MARTINSSON, SARA BOHLIN,
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