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FAKTA OM
Kvin nornas demokratiska världs{orbund
av ANDREA ANDRFEN
Vid detta laget har KDV och Vänsterförbundet tydligen blivit så propagandalegendomspunna att folk är helt förvirrade.
Det finns många exempel på den saken. Det
senaste är en känd fredskvinna, som skrev
till mig att hon inte kunde övergå till KDV,
eftersom hon redan tillhörde ett annat politiskt parti.

Det heter i KDV:s stadgar, som bekant,
att KDV vill samla kvinnorna inom alla

demokratiska organisationer utan hänsyn
ras, nationalitet, religion eller p o I it i s k t parti för vissa mål, alla samverkande mot huvudmålet: att skapa en varaktig,
grundmurad fred mellan folken.

till

För närvarande tillhör majoriteten av
KDV:s cirka 81 miljoner medlemmar den
del av världen, som vi kallar öst. Detta
beror på att politiker och press i Väst
lyckats avskräcka kvinnorna från att samarbeta med kommunister. Hur man på det
sättet skall kunna bevara freden är svårt
att förstå. I KDV:s ledning finns det sannolikt något fler kommunister än icke kommunister, eftersom i öststaterna de ledande
kvinnorna ofta är partianslutna kommunis-

ter. En mycket stor del av KDV:s miljoner
medlemmar år däremot troligen fackföreningsmedlemmar utan partianslutning.
Beträffand.e KDV:s arbete, dess uttalanden och beslut är följande att märka.
Ett internationellt förbund. måste bygga
på förtroendefullt samarbete mellan de
olika nationella föreningar, som det består
av. Kritik av ett enskilt lands politik kan
förekomma endast på uppmaning av vederbörande nationella förening. KDV har fördömt Francoregimens våldshandlingar, därtill uppmanat av den spanska föreningen,
vars ledning liksom många av dess medlemmar befinner sig i Frankrike som emigranter. På uppmaning av de franska och
holländska föreningarna har KDV kritiserat dessa länders politik i VietNam och Indonesien. Med stöd av American Congress
of Women (USA:s sektion av KDV) har
världsförbundet uttalat sitt ogillande av
den nuvarande amerikanska politiken.
KDV har icke tagit parti vare sig ifråga
om den tjeckoslovakiska eller den jugoslaviska krisen utan fortsatt sitt samarbete
med föreningarna i dessa iänder.

Vid alla hittillsvarande sammanträden -kongress, råd och exekuti.vkommitt6 -- har

I(DV tiliämpat kväkarnas verkligt demol<i"at-ska princip att icke nöja :;ig med majoritetsl:csh-rt utan kompromissa sig fram
tili enhätlighet. Vi, som deltagit i KDV:s

möten, kan intyge att eftergifter gjorts inte
bara från Väst utatr även från öst. Att de
enhiilliga besluten ofta gätt i radikal ril<tninpl sar,rmanhänger givetvis med att för-

bundets medlemmar

från Väststaterna är

ganska vänsterbetonade

under den press,

medfört har
soin den politiska situationen

inga andra vågat gå in i KDV eller stä
kvar där.
Det är klart att om KDV kunde få samma
anslutning från Västerns kvinnor som det
nu har från österns, så skulle nånga beslut bli modifierade och förbundet skulle
då ge ett fuilödigare uttryck åt världens
kvinnors vilja. Först när en sådan balans
mellan ländernas medlemsantal är nådd
blir KDV det mäktiga fredsinstrument, sorn
det borde vara.

1.. | (uetr glomcla
)panten
n

Genom påtryckning från England och
Frankrike hade kanske det republikanska
Spaniens frihet kunnat räddas. Måhända
hade även det andra världskriget kunnat
undvikas, i varje fall ej vållat sådan förödelse ellertätt sä stor r.rtsträckning för
större delen av Europa. Men all vädjan
var förgäves. Genom Sovjets ingripande
blev Hitler-Tyskland ätminstone för tillfället
krossat. Men Franco sitter allt- makten, och det spanska folket
jämt vid
blöder under fascismens tyranni. Den ledande statskonsten, särskilt USA, vill t. o.
m. Iåta Franco inträda i de Förenade Nationerna. Av politiska skäI, som det heter.
Man frågar sig: Är detta 1900-talets beprisade demokrati ? I så fall lär väl Förenta
Nationerna gå samma öde till mötes som
Nationernas Förbund. Och kommande släkten 'fär skapa en tredje sammanslutning,
där rättfärdighetcn har någon plats, ty den
kommer ej att helt utplånas. Så vida e.j
världens hlokskap helt förintar denrta världen

!

ELISABETH TAMM
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KDV:S ANDRA KONGRESS
HALLS I BUDAPEST
I(uitt not'nus demokrutiska ucirldsf örb'unds
t Bu-

tntdrcr kongress öppnas den 1 decernber
duTtest.

Antalet ländcr med anslutna organisationer har under kongressperioden växt från 40
tilt 51. Dessa kommer att representeras på
kongrcssen. Den svenska sektionen har enligt stadgarna rätt att sända sex röstberättigade delegater. Som åhörare kan emellertid
SKV-medlemmar på egen bekostnad delta i
väridskongressen, som otvivelaktigt kommer
att bli en minnesrik upplevelse. Vi' h,oTtpas
cttt irtiLn"gtt ntedlenl,?ncn' skttll utntlttict' detta
tilUttlle utt stnlttlrzntrtiffct ne:d KDV-rlelegater f t'int, siL ntritt,gtt olike ktnd,er oclt .fölitt ut'betet undet' nrigru stitnulerunde dugrtr'!
Kongresscns dagordning omfattar: Väridsförbundets verksamhetsberättelse; Dcn internationella demokratiska kvinnorörelsens
uppgifter i l<ampcn för fred och demokrati;
F'örsvarct av l<vinnornas politiska och ckonomiska rätl.igheter; Utvecklingcn av den
demokratisk:r kvinnorörelsen i Asiens och
Afrikas ländcr; Barncns ställning.
Som synes är det en rad frågor av största
betydelse. kongressen skall behandla. Under
de år som gå1t sedan andra världskriget slutade, har krigcts krafter åter blivit hotande.

Med den l<raft KDV har som språkrör för
miljoner kvinnor av olika samhällsskikt och
:iskådning, kommcr denna kongress att bli

ctt mäktigt uttryck för kvinnornas vilja att
slå vakt om freden. KDV:s bärander appell -*
om samarbete mcllan de demokratiska kvinhar
norna, som l<änncr ansvar för frcden
vunnit starkt gcnsvar. Budapestkongressen
skall, n-rot bakgrunden av vunna erfarenheter och dagens internationella läge, bekräfta
och bcf ästa rrad dcn konstituerande Pariskongressen 1945 lastslog: att en uarukttg fred
endast ltrLn ttTtpniis genont su,tnc,rbete melkt'n
f o'L,lrcn.

Vi tror att denna kongress, varunder deltagarna ocl<så får tillfälle till intressanta
kontaktcr med det ungerska samhället av i
dag, skall ha bctydelse för utvecklingen av
kvinnornas fredsarbete även i Sverige. Vi
upprcpar uppmaningen till våra medlemmar
att försöl<a delta personligen i kongressen!

KAN GREKLAND FA
trtt synnerligen vederhäftigt och sympatiskt
intryck gjorde den australienske översten
,Alexr,nrler Slteppatd som den 1g oktober ta_
iade inför fullsatt hus i Medborgarhusets sto_
ra sal i Stockholm över ämnet: Vucl lttitlcter
i, Greldund! Han hade haft goda tillfällen
att bilda sig en uppfattning om den grekiska
tragedicn. 1941 kom han första gången tiil
Grel<iand säsom officer i de austr.alienska
imperietrupperna. Han har sed.an varit lc_
dare för Unrrahjälpcn i Greklanci och till_
bragt flera rir i de oroliga områclena. Han
bchär'skar också det grckiska sprirkct.
Ovcrstc Slteppard, sont frarnträcldc, Iör clcn
s'cnska publiken enkelt och ci'ilt, föreföll
trols den sakliga framståillningen att var.il
djupt gripen av Grcklands örlc. Han bcjriadc
med en personlig deklaration: Jag har intc
kommit hit för att gör,a pl.opaganda Iör nå_
gon. Jag har kommit för att tala orn san_
ningcn. fngen mynclighct, intct spcciclil in_
trcsl;e harr sänt mi.g, jag rir inte skicl<ad av
I\{arcosrcgcringcn, jag är inte agtnt Iör
Kominform - allt piistitcndcn som n,iiln
iblancl får höra
jag har Lrommit pli egr:t
initiatir'.
Det grekiska inbördesl<rigc,t, p:imindc, IVtr
Sircpllard, irottnar i cn se,rie nrissför.l-rållan_
dt.n och örrcrgrcpp, blanci villia kan nämn:ls
säl<crlretspoiisens okontrollr.lracic mal<t ocl_t
goc111'ckli11a åtgåirdcr', clcn iulll<ornligt
r.ätts_
t'idliUa l;ehanriiinglcn ilv r,erl<li11a c,lleL l.örmcni;-l ntotsi.andarc till rergcringlcn som i
t;o_
l r.lslntal s:inds a1t filrsnrril< i il pii
öarr.r:r, i cn
l:andsliin'isnin51 lika hrlrcl som clc
:{r}.t.nntits1{.
i iinrlcist'l-, och i.cgc.rinqens <-.gcnlnåil;t
irla ln_
r1i'ipantio bctr'äffandc' fackfri'cni.g.rna t,r:h
dcra;; lecining.

il.cgcringssiian har nu ornl<rin.q 4ili),00i)
trran i sina armöol oclr fönfcg;rr öi.cr iirirrir

lron'illplan or.lr rc.akl ionsdrivna spirf icrpl;in.
P:rrliszincrna har 30,000 .40,000 man, alltsa
en l.:napp tiondcl av regcr.inestruppct.lta. Helt.
n1'ligcn har regeringcn irots riclta hos USA
begärt att Iå öka sina stS.rkor rned
1,.tterli_

g:r-re 30,000

man. Varför segrar inte

rcgc_

ringssidan mcd sin övermakt? Därför att
regeringstrupperna intc tror på den sak
de
strider för. I)e tror inte att de kämpar för

t-

FRED?

Grekland. De vet att det finns kollaboratö_
rer och f. d. tyskhjälpare bland ledarna.
En militär lösning av det grekiska proble_
met är emellertid varken möjlig eller önsk_
värd. lVlarcos vet också att fortsatta strider
bara ökar nöden och blodsutgjutelsen _ han
vill fred och har begärt att saken skall tas
upp inför F N, med av Marcos för.eslagna vill_
kor för en fred. Mcn för att den grckisker
frägan skall l<u.nna bringas ir-rför FN forclras
att en av mcdlemsstatcrna ställer förslae
härom, och hittiils har lnan inte turrrlit
nägon villig att göra. dctta. Marcos iör.slae
går ut pii ltildandct av en koalitiolsrcq...ir.rf
med medlcl:nmar från alla particr, verpcnvila
på sc;< miinader och därcftcr lria val under
F Id:s uppsikt., alla uiländs;l<a cxpeclitions_
irtrppcr s;i<all lämna Grcl<land fcir.e valc.n
dct är i sjiilva vcrket bara Aincriha och r-ng_
l:ind scm har ingrinit
l!,Ien I.-N:s styrkor.
ocn kontrollanlcr får stanna ki,ar, och Gretl<_
lancl sl<all för övrigt få lämnas att sköta sina
c;1na affärcr:. Landsför,r,ista och fångar. skall
friges i den mrin de inie. är dömda för brott.
Inför cletta förslag mötcr. invänclningln:
om USÄ ocl"r England lämnar Gr.okland kom_
mer ancil"a makter dit i sliillct. Dci i;ör riå
uppntiiri<sammas dels att grekcrna ltkulle
l<ärnpa n-iot .,'arjc f riintn-ra-nrjo inblanclning
fr'ån r:jlket hrill den åin l<om och vidare a1t
niln cfter 18 månadcr:l
"qtrirl tinnu intc har
irunnat visa upp eir pislol,
intc e;r ntå1n på
rcbcllcrnas sida, sont härrijr friin rriigot utortr_
strie.nclc lanti. F-N:.. ltall.llrirkon.ii-r-ris:;ion Il,lr
r,'i::sli'iigcn p:tst:itt aft dci. ,,11.,;lc finna:;
frii,n_
r'.::titr1,.- vltpcn
men de1 linns r.cser\/anlcr
i lirnrrnissioncn som protc-strtrar ntot rj.cnna
uppiallning - faslän protcstcn alcjrig har
_

lluirlit.r lals.

Elrt sttrtttls lred 91ent:nt IrIl t!t. den etr,t.ltt lös_
ttingen,pat Gt.eliltmtl.s J,t.ttlctrntst,:tit,tltt sittt,rl_

iott, L:ttt. öret'ste gheltTtttt.tls sJtcfolrl.
Förcdraget sont på ett giänsanclc säl1_ tol_
I<adcs av dr Andrea Andrccn väckte stor
uppmärksamhet och dcn till c:a 600 personer
uppgående församlingen beslöt säncla ctt
te_
legram till utrikesminister Unden i paris med
begäran att Sverige föreslår den grekiska
friigans bringande inför FN.
C. H.
l

FCR EN VARAKTIC

FRED

ETT BUDSKAP TILL VARLDENS KVINNOR
Vid KDV:s exekutivmöte i Rom i maj
1948 höll fru Popova, Sovjetunionen, ett
anförande ur vilket vi här nedan återger
några vilitiga avsnitt. Sovjetdelegationens
för'slag om en vädjan till världens kvinnor antogs cnhällist av mötet.
Sovjetunionen arbetar för vänskap och internationellt samarbete mellan alla länder,
slora och små, som stöder Förenta nationernas organisation. 561'jet anser att samarbete

mc'llan alla nationer, stora cilcr små, bör
skc på grunclval arv lil<a berättiganc1.c.

Vårt förbund, KDV, arbetar strindigt för
en solid och varaktig fred.
Irrarrglingcn i vår kamp för frcdcn bcror
på det intima samarbetet mtllan alla kvinnor som älslcar fred.
Sovjetdelegationen föreslår därför att
sända cn vädjan till kvinnorna i hela världen
för att de skall i ökad grad kärnpa för att
FN:s beslut orn fcjrbud mot krigspropaganda

I(uinnor, tnödrar,

sy

strar !

I(r:nnornqs Demokrcr,trska Vcirldst'ör'buu,ti
för fred oclt ucinskap mellan folken
mot ansttftarna au ett nytt krig. Dessa ord
cit' inskriuna pft r;årt standar. De återspegktt'
ttziljoner kuinu,ot's p{"1 h,ela jorclltlotet h,opp
kcimpar

oclt ktit'

cts

te önsknt

Trots folkens
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offer untlet' det
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u.tt kriget iir

P(i lconstg:iot'll. t:äg

skrLptLt' de

t

I

Den på förslag av Sovjet-dclcgationcn

i'id KDV:s exekutivmöte i ilom cnhiilligt antagna appellen till all världcns
kvinnor om förstärl<t kamp för freden
åtcrges här något förkortad.

tillämpas.

trn solid fred i världen är alla kvinnors
käraste hopp, uta,n avseende på vilkcn nation
de tillhör, deras ursprung, religion cllcr politiska åsil<ter. Vår vädjan till kamp mot
bör därför hälsas mcd
glädje. av alla kvinnor, mödrar, unga flickor,
arbeterskor, bondkvinnor, intellektuella och
krigsanstif tarna

hemkvinnor.

Vi vill fästa läsarnas uppmärksamhet
på den mtirkliga broschyr, Atontbontben

och frunt,tiden av Robert
M.
FI u t c h i n s, som givits ut i svensk
övcrsättning i Fredshögskolans skriftscrie. Mr Hutchins är rektor vid univcrsitetet i Chicago och ger i detta arbcte

upplysning om många bety'delsefulla, ja
avgörande frågor i samband mcd dcn

nyupptäckta atomkraften. Brosch5'ren
l<an beställas direkt hos trredshögskoian,
Sveavägen 86, Stockholm. Den kostar
50 öre, vid rekv. av minst 100 cx. 30 örc.
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uctrlden för nycr, kr"tglsä,uent11t'. De
injagct
fru,ktan h,os folken f ör att fft'
försöker
tletn, att unclerkastu sig ett n?ltt krig. Tid,rt,ingar, tidskrif ter, film oclt ctllu, Ttirtr3lckttingsmetlel begugnas au real$ionen, för utl
Itt'rr,fter

tlp:tr)eggcL

folkopinionen och, föt'tctlcr, cle dento-

Itrtr,ttskct liinderna.

Kt'igsuttstiltarnct, uet att folken, inte rill
li,rig. De försöker drirför tnjaga, fruktttn genom lögnnkti,ga u,ppfinm,nga,r onr
u,ngre7sp:;lt,ot
ttens sirltt.

mot Amertka frå,n

ett

7t(rstå,tt

SoujetrLn,io-

Fredens krafter i urirlden at' ofantligtt. De
för ua'rje dag. Km,g ci,r inte ouncluikh,gt.
Det ltommer att unduikas, ont aIIa demokraöl;rLs

tisku krafter förenar
f

iir

freclens be'"*arande.

sr,g r,

en mciktig ft"ont
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Soujetuntonen kampar för fredens beuarande, för mi,nskntng au rustningar, lör förbud, mnt atombomber och andra uapen cn)
massförödande uerkan. Soujetunionen tir helt
upptagen au si,tt fredliga oclt, skapande arbete. Medborgarna i, Soujetuni,onen bygger
upp std"der och byar, som förstörts au in-

krtiktarna, de f örstcirker och, utuecklar"
landets ekonom,i sonL hårt lxdit eu krtget
sorrt. p(tttstngctts au Hitler och hans a,nltang.
Kuinnor, s31stt'u.r, ui uacljur till er o,tt försttirltti kant1rcn för .freden och föt' utt kt'igsrlnstiftcirnct skull dt'tt sig tillbctkcr.

Vi rtidjur ti,ll et' utt ktintTto, J'ör att FI{:s
ant begt'ii,nsning au rustningut'rttt, förlttttl nt,ot atont"uttpett. oclt, uttdra uu,'pe?L (11)
ntctssf örödtttttle uerkun, skctll, tilliintTttts. Vi
ltpplnun(n' et' crtt kiinr,pu Iör tilltimpningeti,
au 17N.'s bcslut tttt förd.örtrct ltrigtsT)t'op(tg(trltlan. Dentctsltet'ct onstif tut'tttt (rLr ett n.rytt
irnpe t'irtlistiskt kt'ig ! Talu o,tl'L högt t:ilkcr,
u'p'l,tltousrnännen till dettct ttniuersielltt ottdrt
tii' oclt, bagh' r,ttl; tle dönrcs. Ktintpu tttot cr,-tlt't,
ostrrntittgctt' oclt allt förtal i 7n'essen, rltd,iott,
or:lt j'ilnten. Srimd pt'otestskt'i,'telsey till lörlötg gure, liltit - oclt, t'ctcLiobolag.
ltcs-ltr,t

Kuintt ot',

nt ödt'ttt'

!

Vi rir öuei'ttlgutle oTir cttt u(tt' uridju,tt skttll
finnct gens,uet' h.os ulltt kuin,not' sont ött,sku,r
fred. Vi ar sdkla på crtt de sku,ll inlecla en
ILelhjtirtrrd krLntpcttt.j tttot kt'igsunstiftan.na.
Vilken kuittttct t.:ill u,tt he,yLnes ntttke sktLll
för att göt'n ntigt'cr, tttiljt'tt'darer rikure?
Viiken, ntot' r:ill ge stn sons liu för att irnpertalisterna sktrll tillskansa sig nya uinster?
Vilken s.tlster gtir nrcd, pti att hennes bror
skctll stytnptts i kriget tiU de reaktiottd,t'cr,
tlöclas

krafternrrs t'örm,ttn?

Vädjan från Indien i FN:

Varldsfred, nedrustning,

slut på kolonialsystemet
Ledaren av den indiska delegationen i FN,
fru Vija5,'a Laxshmi Pandit har i FN:s generalförsamling vädjat om världsfred, nedrustning och ctt snabbt slut på kolonialsystemet.
Indie'n anscr sig bidra titl fredens upprätthållande genom att inte ansluta sig till någondera av de två klart skönjbara och motsatta mal<tgrupperna, framhöll hon. Med
cn tydlig hänsyf tning på rasdiskriminerinsen nrot indierna i Sydafril<a förklarade
hon clock utan att nämna något namn -att hcnncs iand inte kan tolcrera diskriminetringar som stridcr mot rr,änniskoviirdct. FIon
tupplnanade generalförsamlingen att >ägna
stör'sta uppmärksamhct årt ir:igan orn at1
avlägsna rasf'iir:domarnas kråiftsvulst>>.
Relrriffandc H5'clcrabads bcsrrär mo1. Indicn,
som senare :itertagits av Nizamen av I-I5'clerabad rnen fortfarande formeilt står upptaeet pfr FIV:s dagordning, sade hon att Indicn
liad.e visat sig inse farorna med massorolighcter ocir inbördcstvister. >Om samma onda
lika snabbt l<undc utrotas i Paiestina, Burma,
Malal'a och anncirstädcs sl<ullc världen vara
ll'cliligare' att Icva i>, slutade frt' pandit.

I{t:in,not'!

Vt iit' tttlt'ilta, ui iir h.ult_tct nttinskligtt.e:ten,
t;i tillscntttttctits ingripet. mot kr'i.qsuyt7n,igl,ct,t'n a ltottt nt er,.-i at t t.t.iutn i e rt t
och, on't

.

Vi rttitl,jctt' till er

i l:titnTten !i)r'
elltttt I ol.lten, nto t
tttt,stif ttrrna. at: ett nytt kri91. \ri r:et utt ctlltr,
krinnot' i h,elcr, t;arlilen kontiner utt ctt: trlltt
Itt'ttf ter ctt'betq f ör uti denno, sl,oi'ru u,1t7tgtlt
sktrll lg,Tckcrs.
f

reden,, !öt'

ont enigh,et

ucinsltaTt
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,,SITUATIONEN AV

DA G''

Ruth Hamrin-Thorell besvarar dr Nl/ssons öppna fråga
lolkoartiets kvinno{örbund och KDV
Doktor Ada Nilsson har i senaste numret
av Vi kvinnor i demokratiskt världsförbund
gjort en förklarande orientering övcr dagens
situation vad beträffar Svcnska krzinnors
vänstcrförbund. I denna artikcl med rubriken
Sittrrltionen tn; i dag riktar författarinnatr en
öppen lråga till mig i min egenskap av ordförande i Folkpartiets l<r'innoförbund. Denna
är' rrärrnast föranledd av det uttalande sonl
ftirbundct gjorde vid sitt landsmötc i maj i
Sl.ockholm för att klargör:a dess insteillnit-tg
till KDV. Dctta .l1'der:
Med ftrilt bcaktandc arr det värde, som
liggcr i ett samarbete mcllan kvinnor av
oiika partier Lör: frcd, {riirct och dcmokrati och med respekt för den enskilda
människans riitt att sjäilv talla ståndpunl<1, utlrl'ckcr landsmiitc-1. sin llcstilmda
uppf al tning onl oförenliglrcten i de liberrala idecrna och den ioaoiogi som KDV
nunterå kämpar för.
>Folkpartiert s kvinnof örbund ansel' så lunrla,>> tillfogar dol<tor Nilsson, >>att KDV ändrat sin instäilning. Jag tiiiliter mig ft'iign:
vai'i bcstiir d,r-'nna ltir:ändring oclr niir sketld-c
cicn

?

>>

om jag intc' r'iintar nlig a1t L'tlit si'rit'
-ql<irll liJifl'ccissttilla {rågostzlilarun, sir rrili
jag naturiigtvis of 1.t't' l.riist:t fcirrr-ritga l'iirsöl<a
I'rirnrulc-ra c11 sadaut. Siirraiiouen tir llrt-cis'
vad cioi<tor' liilsson själr' ll:rt'al.:te'i'isot'at clcn
Ä.rtc'n

i'iiit lör"'-ii'r'ad.

Om

{

reC sa,'bcfef

/usi

nLt

terlar -Iiolsl itt Iles:;ei91'c?i ocll Elin Wägnet' r'id Srtcnska kvinnors vänsterf ör'bunds förbundsmöte sönclagcn dcn 7 novc.n-ibcr 1948 kl. l4 i Medborgarhuscts
liila sal. Mcdborgarplatscn, Stockholm.
Ärrcn ickc medlemmar är välkomna tili
fcjredragen. Bidrag till lokalhl'ra 1: -

om

Artikclförfattarinnan kan väl inte vänta,
att jag skall exakt ange någon tidpunkt,
något ställningstagande från KDV:s sida
cllcr något uttalande, som direkt varit avgör'ande för kvinnoförbundets ståndpunkttasande till KDV. I så fall kan jag intc stå till
ljZin:;t. Iinligt min uppfattning, ocl"r jag tror
ertt clcn även är mitt förbunds, så irar salkta
n.]c.n tydligt en förskjutning skctt i I(DV:s
st:illningstagande. i utrikcsprolitiska ting liksor-n i dcss; ståillning till demokratin ijvcrhtivud tagi:t. Dct är denna föt'skjutning, som
vi bol<lagar ocir finner oroväcl<andc.
Som framgar av vårt uttalandc har F-oll<Jxrlticts l<vinnoförbund uppskatt:rt och upps;i<attal fortfarande KDV: s urspr:ungliga
striir,'andcn att ästadkomma ctt sainarbotc
l'tir frcd, ir:ihct och dcmolirati nlclian ]n'innorna samt dess ans;trängnin5lar al t försöl<a
irtgöru cn br1'gga mcllan cle gamla vtisti'i-liincisi<a dcmokraticrna ocl-i vaC l'i anst'r vtll'iL
('n dil<tatut', niinilig',cn Sovjeiunionctl. Dc't
\.'a1' utom allt tvivci ctt iirlict försök itl t
irol'1sc: ft.irn oljkhcterna otlt fi;rsöi<n bl'!l!lil
('n lrt'ii, diir Iörut r:nda"st kl.t i^tor i'utltrits.
( )iiii;i fal<torer har cmcllrlr.td drivil KDV
ilil o11 nllt ivlis^ar'o ställningstlrgrtnclc fi)r cit'
:,lt,i: l,:ronr Sovjct or:li cle sovji'tsi1'rda sialt'rnit
lrlllar" or.lir diirmr.cl rn:i:rtt' i'ölia att dc' ii)rlorar
sirr rrrsplur-rgliga upirgift som övcritrlr;ganclc
r',rinnislior. Ailclclcs oIörsl<5-lit mtrnar r-lil
iinclocii inlo I{L)V:s st'onsl<a lccinin,.l, att dcn
l'i!li r'1i<ic onr siq a1t vara 1y'ttc'rst. ös1oi:ic'ntttr''-rri, l'at'nred följt att dc soit"I fortfaratrcltl
lrvilirl de' ganrla r,ästerläncisl<a idcaii'n, sliclirn:: cle e'xcnrpclt'is rnanifcstel'ar siel i r'ål't
cgct land, tappat förtroencict för iörbundell.s
nröjlighcle'r att llöra dcn insals för fre'd, friirc.t och dcnlokrat.i, som jag trol' \rar dcss
ursprungliga mening. I KDV:s tidning har
f lera gånger stått införda artiklar, som i sin
liätskhet mot andra nationer på e'tt för n-rig
ofattbart sätt tar eftcr gamla däliga nlcto-

cler, just de metoder, som KDV sägcr sig

vilja bckämpa. Att det i övrigt stått m1'cl<ct
läsvärt i tidningen kan iu knappast ändrtr
läs;arnas reaktion just cmot dessa artiklat'.
l,,Iin personliga uppfattnirlg om svärighctcn
att samarbeta rned kvinnor från dil<tatur'styrda länder stärktes på ett nästan chockartat såitt a.v en redogörelse av Ina Möllt't'
Irån Rom. I{ur kan ett internationellt clenlokratiskt förbund av kvinnor finna sig i att
en nationell fraktion behandlas som den
tjeckoslovakiska och vad kan det vara 1.ill
för gagn att försöka ctt samarbete nlcd den
nya uppsättningen från Tjeckoslovakion ?
Den var ju av allt att döma reprcsentant
för staten och inte för kvinnorna, för del
var den gamla, eller hur? På sii sätt kan ju
hela förbundet bli ett av slaterna dirigerat
förb.und och inte ett kvinnoförbund i demokratisk mening. Nog atrser väl ändå Svenska
kvinnors vänsterförbund med sin ärorika
historia, att vi måste halla fast vid de cnl<laste krav på demokrati, även om vi råkar
ha olika mening om detta ords ursprungliga
betydelse? Varför satte vi upp en så bestämd
attityd mot den form av diktatur, som
skickade hit till Sverigc en rad av I-Iitlcrför min del, och det
dirigerade kvinnor
var guskelov många med rnig, var jag intc
ens hövlig emot dem. Och nu ska vi tåla
allt i hopp om samarbetc. Nej, jag kan inle
tro, att detta är den rätta vägen
Det är väl här som i så många andra fall:
fred, frihet och demokrati vill vi alla ha,
men vi är oense om väsarna som för till
målet. För min del kan jag inte annat än
djupt beklaga, att jag kommit i denna motsatsställning till flera av dem i Vänstcrförbundets ledning, för vilka jag hyser den
största respekt och beundran för det arbet.e
de utfört för kvinnorna här i landet och viikei
jag personligen är ett varmt 1.ack sk5.ldig
för många värdefulla lärdomar och stor.
!

andlig stimulans.

RUTH HAMRIN-THORELL
Slutsvar från dr Nilsson
Med tacksamhet annoteras att fru Hamrin-Thorell omedelbart besvarat min fråga,
då det tagit flera månaders upprepadc påtryckningar för att få fram den socialdemo-

kratiska s. k. utredninsen.

Det är även glädjande att Vänsterförbundcts försök till samarbete i världsfredens
intresse emellan de olika ideologiernas anI-rängarc vedcrbörligen uppskattas av FoIkpartiets kvinnoförbund. Men beträffande påstliendet att Kvinnornas demokratiska världs-

förbund drivits tili ett allt ivrigare ställningstagande för de ideal som Sovjet och
dc sovjetstyrda staterna hyllar samt att den
svenska lcdningens rykte om >att vara
ytterst östorienterad>>, vilket i sin tur gjort
att anhängarna av >>de gamla västeriändska
idealen tappat förtroendet för densamma>>,
så förefaller det mig som om fru Hamrin
förväxlat orsak och verkan.
Det var ju i alla fall så att de ))mera väst-

orienterade>> gick ut ur Vänsterförbundets
st5'relse, ickc på grund av någon svårighet

En avskrift av socialdemokratiska
partistyrelsens s. k. utredning
o,pril 19\8 om Vansterförbundet och KDV h,ar eftet' ett hulut
r?i's unstrcingntngut' kommtt oss tillu'"- clen 111

lLuttdu. Vtinsterförburtdets st.rlrelse
rrll cLnledning utt granska dokttnrcn"tet i fr(tgu. De lösr31cktu cituten
h,ctt'
(L'D

enskildct, n'tedlen'Lmors tlttrcLnden,

återges oftct utun. ungiuunde au nrit'nlet'e tidpunkt eller su'nnttctnhung. -Purtist'ut'elsen h,ttt' sttnnerl,tgen icke
stot'rt fordringur ptl ett objekti'.-t beuism,ateriul föt' sinu kutegortskct r,tntdömen.

att samarbeta eller som protcst mot något
majoritetsbeslut. F ru Hamrin kan inte
heller anföra något särskilt, och socialdemo-

kratiska partiets ordförande statsminister
Erlander intygade ju offentligt >att mot den
svcnska ledningen fanns icke något att anmärl<a>. En avgången styrelseledamot synes
mig karakterisera händelseförloppet sannare: >Att samarbetet sprack bestäms ju
ytterst i New York och Moskva, Berlin och
London,>> skrev hon.

Alltså, de västorienterades avfall från

samarbetstanken gör ju att återstoden av
styrelsen förefaller mer östorienterad, vilket
naturligtvis avspeglas även i >Vi kvin-

är ju inte vi kvarvarande som
ändrat oss. Det är väI de avgångna' som
finner sig i att vara >fjärrstyrda marionetnor>). Men det

ter>>.

Fru Hamrin kan som anhängare av gamla
västerländska ideat icke samarbeta med
kvinnor från diktaturstyrda länder. De nya
s. k. folkdemokratierna har otvivelaktigt
andra ideal än vi i de gamla demokratierna.
Men är inte detta historiskt betingat. Hänger
det inte ihop med att franska revolutionens
infiytande aldrig sträckte sig till länderna i
fråga? Utveckiingen biir där en helt annan.
Demokratibegreppet får annat innehåll.
Detta kan för oss vara smärtsamt och
svårt, men skall därför varje försök till samarbete

i

vrere grunn nok

til å sette i gang en ut-

ryddelse av mennesker, masseödeleggeise av
Iidelser for millioner
hus, hjem, familier
av voksne og barn? Vi kvinner må giöre det
tydelig at vi ikke syns noe kan vare g r u n n
n o k til den slags umenneskelighet! La oss

gå i gang med arbeid for full kraft nå i
höst! La os komme sammen og diskutere
med andre kvinner, hva vi kan gjöre for å
gi uttrykk for vår vilje til fred, en virkelig
fred med trygghet for alle. Har dere noen
gode forslag tii arbeidet, så skriv til oss om
det, så andre kan få del i det. Og arbeid for
å få flere kvinner med som medlemmer, så
vi kan bii sterke.
Ennå er det ikke for sent !

fredens intresse bannlysas?

Det gick dock under själva kriget att samarbeta tills segern var vunnen. Sovjet bekände sig då som nu till >proletariatets diktatur>>. Men ändå vågade man sig på försöket med de Förenade Nationerna för att
trygga världsfreden. Väl skakar denna institution den dag i dag är i sina grundvalar,
men inför perspektivet av ett tredje världs-

krig i atombombens tecken med jordkiotets
klyvning i tvenne fientliga läger borde väl
samarbetsviljan tänjas till det yttersta?
ADA N/LSSON

Annu är det inte krig
Den norska sektionen av KDV ger ut ett
stencilerat medlemsblad, Melcling tra Norsk
Seksjon au KDV, samt en likaledes stenciierad orienterande publikation kailad Med
kuinner uerden rundt. I denna får man rapporter från exekutivmötet i Rom och andra
världsnyheter från KDV:s verksamhet.
Septembernumret av Meldtng inleds med

en tänkvärd vädjan, som vi citerar i

dess

helhet.
Ennå, er det qkke kri,g

Avisoverskriftene har vert faretruende i
sommer, kriser og spenning mellom stor-

er ikke blitt krig. >>Og
det har da vrert grunn nok til det,>> sier
noen, til og med kvinner. Hva mener de?
H v a er grunn nok til krig? H v a kan
maktene. Men det

Ingen behöver avsvära sin tro
Till tvåårsdagen av KDV:s bildande
i förbundets inter-

skrev Dolores Ibarruri

nationella tidning följande programför{laring, som fortfarande är aktuell.
Varje kuinna som tillhör Kuinnornas demokratiska utirldsförbund, hon m(r, uara kom'
muntst, social,demokrat ell,er bara demokrat'
It,on m& uara katolik eller protestant, mu'h,ammedan
el,ler jude, hon må, tillhöra arbetarklassen eller medelklassen, jordbrukarna
eller de intellektuel,la, uarje kuinna uet att
i,ngen, begtir au henne att h,on för lörbundets
skull skall austå, frå,n sin politiska öuertygelse eller srn reltgiösa tro. Det enda man
begtir au henne iir att h,on skall arbeta lör
fred oclt, demokrati och bekrimpa fascism oclt,
nazism i alta deras yttringar.
Under den tid KDV arbetat har må,nga
nya sektioner och mtljoner kuinnor anslutit
st,g till törbundet. De uil,l, lörena sina krafter i en oaubruten strtiuan för fred och rött
mellan folken, de uill, ti,llkönnage mi,l,joner
kutnnors öuertygelse att nör de lörsuarar
freden och demokratin f örsuarar de sina
barns ltu, sitt eget land,, sitt hem, sin lrihet
oclt, stn rtitt ttll, urilstdnd och lycka.
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