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ETT ANSVAR
pland semesterläsningen hade jag
I) s16ppatr ner llaxim Gorkijs
Italienska sagor. Så kom det
sig att jag på nytt läste hans no-
vell >Modern och missfostret". När-
mare ett kvartssekel har förflutit
sedan jag första gången greps av
den italienska fiskarhustruns grym-
ma öde, skiltlrat av en konstnär
vars hela diktning genomsyras av
kärlek till människorna, en tljup
medkänsla mecl dern som har det
svårt och en orygglig tro på männi-
skans förmåga att skapa en förnuf-
tigare och lyckligare värld.

Så mycket har skett och så myc-
ket förändrats sedan början av 30-
talet. Det som den gången för mig
framstotl som en enskild människas
trageili blev i ljuset av det som
hänt uncler det gångna kvartsseklet
inte längre ett särfall utan ett öde
som hotar miljoner. Hur det hänns
att ha det hotet hängande över sig
har otaliga japanska kvinnor berät-
tat om.

Modern i Gorkijs novell är en i
förtid åldrad kvinna med ett strängt
och slutet ansikte. Av en bybo får
Gorkij veta vad det är som släckt
Slädjen i hennes liv. När hon ung,
strålantle vacker och levnadsfrisk
väntade sitt första barn trlev maken
borta i en storm, När barnet föds
är tlet missbiklat, ett monstrum.
Det tar lång tid innan grannarna
får se det, och när hon äntligen Iå-
tit sig övertalas att ta ut det i solen
och visa ilet grips de av skräck och
avsky vid åsynen av det. I många
år sliter hon och släpar för denna
missbililaile varelse som saknar för-
stånrlets ljus och bara vill en sak i
livet: mat. När missfostret dör är
hon en gammal kvinna som bara
har kvar den eviga frågan: varför?
Vad har jag gjort att jag skulle
straffas så hårt?

&

En bestämd varning mot fortsatta
kärnvapenprov uttalas i den rap-
port FN:s vetenskapliga kommis-
sion för undersökning av stråI-
ningsskador nyligen framlagt. Fort-
sätter proven räknar man metl
50.000 å 60.000 nya fall årligen av
den allvarliga bloclsjukdomen leu-
kemi. I rapporten heter det vida,re:
>Vetskapen att människans åtgär-
der kan skada hennes egen arvs-
massa klargör tydlist den nuvaran-
de generationens ansvar, speciellt
metl tanke på de följder som upp-
kommer åv ogynnsamm& arvsan-
lago.

I många år har vetenskapsmän-
nen varnat oss. FN-kommissionens
rapport är en ny såtlan varning
och ett besked till oss alla: f r a m -
tvinga ett slut på kärnva-
penproven innan det är.
f ör sent!

Brita

{ stället
f 5ng" ItlI r'j 3n{,lrvrili, :\'*n:l(aI-
1 - ,rr.'ihorgarn håll.it nss 1)'btll an-
:'å*ndc ,l' n pnartr å ltlir SOIl l.,,titi
vär'ldctr; ctt atombornbslili5J. Vi har
lutil \rra lal.la r iks,llg-l 'lrrnöt, ,

vår' r'cgcring och r.år'a generalcl ord-
rLa iler,l värt försvar bäst de knnnai
och velat. Och de har gått i dc ganr-
lq 1',rfcno r *n qti vi .:lr'r..- 3Ol ll sonl än_

dra. rusta som de andra. skaffa
atolirbonrber: sorl de anclla )\ra1 a
pojkar ska ha llka bra vapcn som
f i e n 11 t n.r hetcr dct. Och rirecl oio.
sl<räcli ocl'r stor" r'illråclighet har r.i
anonynå iyssnat och tänlit: vi kan
i.r irrconi ino qär'q' F-rc* ' l l än , ,\.'

oss att detla med atombombsliriget
är'irrte solrL något annat 'lct är

någol för'färande nytt och det krä-
ver nya metoder. Nya föL'srrarsmt-to-
cle r'.

Det började med att vi lästc i tid-
nirrgarna a1t B,rupper ar- r'ctonskalis-
rr,rän 

- 
sådana sonl visste vad en

:lton'rborrib är - varnade rlänsklig-
h,.tcn för' dessa självmordsvapen.
som kan göra slut på jordens mänsk-
}lga bebyggelse. Vi lästc hnr'Japans
belolkning varnar världcn för att få
erfåiJ och rrppleta vad dp upplevt j

Hiroshima och Nagasaki. De bomber
,sorn ilå användes var )rbara>) av den
ct trL-r cnm do f qlttr<l o '.nn^- r'i..LJ I r... JUr" u' rdr\\'r'\a vdPril

nrr si ivript rcknrnnte4llglas a\.rlen

r,.jljtCra sakkunskrpen och sunr tj
liutrsk, far onr vi inle r alta r gclt pr o-
le sterar"

IOO.OOO >PROTESTANTER,

Vicl dctta års början gicli en cleie-
gation upp till statsninistcrn ned en
n|otesl nrnl cn svensk åtontbolnb.
Listan var på 100.000 namn, läk.ue,
n''ästor förfå11arA och andla. Säkclt
skulle sådana protester' liunna sar"nla
massor med namn i vårt land 

- 
mon

hjälper det? Inte om vi bara prot€ts-
terar. Vi n-råstc också korrma rled
rrionl rnnci , n häntiqnino lill ,l-

nya metoder som atomålclern krävcl.
I nrars l<oi.n en boh sorl bär frain

uJ.'l ideor av stor betl delsc. Drn gci
jrrst taJ vi b-hör er': pusilila lörslr:.
I ,sttillt;t f ör" atotttbotttbr:n för'fatta-
re: Fogelström, r'edaktör: 1'Iolell. r'e-

,sellofficel bär fian-L tanlial soirr

atornbn*b
r'äl varit uppe i disklrssionen ticllga-
Ie. iren aldrig necl så star'l<a skäl
soil nu. Hittills har vi ansett att ctt
försvarr måste s]<e rred dödande va-
ircn, vi har funnit oss i eir dubbehro-
la1. sonr 1åter: oss undervisa och
fosh'a r'åra barn ti]1 kristna och hu-
manislei' som bör älsl<a sin nästa -.

fijr zrtt när vär'npiii<tstiden konnr:r
lära pojkarna bästa sättet att avhva
dennil nästa.

I clcssa tidel som hotar att bli clc.

ytterst:r, finns dct en bättre \'äg: \'i
stä L1*r' h"la lar t försvar männi-
sliol och kunskaper, material och
pengar'- till FN:s tjänst föi att an-
vändas inom underutvecklade ländel
och vid katastlofsituationer överallt
i r'ärldcn med anbnianstjänst vicl
nr1 rnkair<llnfnr' l.irio o1c.

VÄRNPLIKTEN BIBEHÄLLS

tÄ' rrthil,lnino i frodctiiinci' lr'ä-
ninq<lÄoor i Srroriop i iänqi qÄrino

utomlands. Eftersom denna tjänst
]<an bli kortare än den militära värn-
plikten, friställes ungdom för kon-
struktivt arbete i viss utsträckning.
Excmpel på behov av teknisk hjälp
är' den påbör'jucle brtrnnsborrningen i
intliens torrdistrikt.

Invändningarna kommer att bli
många - av olika skäl. Men vore
clcl inte värt att försöka ? Inte en-s

Ino,l tr,. rnil iarr'lol kan vi l'usta Så a1t
r-i rrnr'lrliqan kqrr fo irrroqhol \/i L-qn

mccl våri dyrbara försvar utsätta-s
för' r,ätebomher:, om vi ger oss in i
leken. Om våra atombomber av I{i-
loshinabombens kapacitet bara skall
använclas ti1l försvar, var skali cle då

tällasl På fienden när' han inträngt
i r'årt land ? Vi skulle alltså fördärva
\ ar cg,ell jorJ. förgift a r'år'a egna

försr.arare ? Ellcr 
- 

om vi riktar
bombförsvaret rr.tot en fiendes bast't ,

som vissa militär'a shribenter före-
..lar kan ui då in1 c r'änta en r'äte-
bonLb övcl t. ex. Stockholm ?

Inte bara för att rädda oss undan
rtt fasansfullt öde utan för att ge.

.'ärl,iar Jlr nr/rl owar'rrrnl hnr,-:l, rri

lisk, ra a1t sxtsa på fledliga gärnjn-
,e al i ställct f ör' ett konventionellt

f'..tor

F-r)/'t.s. ({ .r-i(1. ;



Forfs ott utiomn ng bnhatT

Klyftan mellan mdns- och kvinnolöner

inom industrin har ökat under 50-talet

f-:tt av de fackförbund där kvinnor-
H
| , na utgör majoriteten av medlem-
marna, Svenska Kommunalarbetare-
förbundet, kongressade i augusti och
hade bland annat att ta ställning till
ett par motioner från sina avdeinin-
gar i Jönköping och Göteborg med
krav om genomförande av likalöns-
principen. Denna fråga blev en av
kongressens mest diskuterade och
debatten bjöd på en hel del intres-
santa upplysningar.

Så erinrade förbundets ordförande
om att, trots att LO under senare år
gjort särskilda ansträngningar att
vid avtaisuppgörelserna lyfta kvinno-
Iönerna, så är inom industrin iöne-
klyftan större nu än den var i slutet
av 40-talet. 1949 var de kvinnliga in-
dustriarbetarnas löner 71,3 procent
av manslönerna 

- 
enligt preliminära

beräkningar är de i dag endast 69

procent. Förklaringen viile han bland
annat finna i att de typiska >)mans-
industrierna>) 

- 
den tunga metallin-

dustrin, skeppsvarven och gruvorna
-- har haft särskilt goda konjunktu-
rer och som en följd därav har ge-
nomsnittslönen för de manliga indu-
striarbetarna blivit högre. Tillståndet
är emellertid långt ifrån tillfreds-
stäIlande och man beslutade i enlig-
het med överstyrelsens förslag ge
förbundsledningen i uppdrag att i so-
lidarisk samverkan med LO och öv-
riga fackförbund arbeta för >)en

fortsatt utjämning>.

Sonningen om den

större frånvoron

I sitt tal kom förbundsordföranden
också in på argumentet om kvinnor-
nas högre frånvarofrekvens. Han

hänvisade till en undersökning som
Svenska Landstingsförbundet gjorde
7952 inom sitt verksamhetsområde
och som visade en frånvarofrekvens
för männen på 11,6 dagar per år och
för kvinnorna 13,9. I den senare upp-
giften hade emellertid också inräk-
nats frånvaro på grund av havande-
skap och nedkomst och den utgjorde
genomsnittligt 2,9 dagar. Eftersom
det inte är vanligt hos oss att kvin-
norna >>står vid maskinen och föder
barn>> och eftersom lagen i kvinnans
och hela släktets intresse tillerkän-
ner henne rätten att utan risk för
avskedande vara borta från sitt ar-
bete upp till 6 månader i samband
med havandeskap och nedkomst 

-så bör rimligen den frånvaron räk-
nas bort. Då blir resultatet lite an-
norlunda 

- 
i det anförda fallet en

lägre frånvarofrekvens än männen.
Trots besvär med barnplacering,
stortvätt och oändligheten av hem-
sysslor

Kongressen beslutade alltså att det
ska arbetas för en fortsatt utjämning
av iöneklyftan. Med tanke på erfa-
renheterna hittills kan man inte un-
derlåta att göra en del reflektioner
beträffande metoderna.

Utgångslöget ör
så ogynnsomt

Som bekant har man genom högre
procentuella lönehöjningar för kvin-
norna än för männen vid avtalsför-
handlingarna strävat att minska
klyftan mellan mans- och kvinnolö-
nerna. Så omnämnde Kommunals
ordförande vid kongressen -- enligt
pressreferaten 

- 
att 1955 var den

avtalsmässiga höjningen 6,6 procent
för kvinnorna mot 4,3 procent för
männen, året därpå 5,5 mot 4,5 pro-
cent och föregående år beräknades
ramavtalet ge kvinnorna 3,1 procents
lönehöjning mot 2,1 procent för män-

En suetserska i, arbete. Det hiiudas atl de kuinnh,ga suetsarna olta iir de

ntanliga öuerlcigsna i, arbetet 
- 

rnen siintre lön får tle i, alla lall . . .



Förenade blir vi
oövervinneligo

Vx krii'"-er att atomuapnert
skall förbjudas, att förrå,den au
dem förstöres oclt att raketba-
serncL) so?n skapu,r ett dödligt
hot mot befolkningen i, de liin-
der dii,r de dr beliigna, skall au-
skaffas. Vi, uill att flygninga,r-!=

ncL tned atomuapenf örsedda 
=planz, sorn utgör ett std"ndtgt hot

mot fredh,ga stcider och byar,
sknll, npphöra. Vi, kriiuer att de
utld,nrlska truppernct, skall, dras
bort frå"n de otnrå'clen dtir de är
stationerade, oclt, att alla tuiste-
lrtigor ntellan ltinderna skall
regleras geno?)L f örhandlin'gar.
Tillsanrntans nted. alla folk krci'
uer r't, nedrustning. Redun en
ntittsktti,ttg eu rustnittgarna
skttlle f ri g öra bctlt clande belopTt.
Jtr, 'ntindre bontber oclt' robotar
tlesto tnin,dre stttilt oclt ctrnt od.

Krintt,or t alia lir,nder:
Vi, förenas au djupgå,ende

gc'nLens&nlnla strciucut,den. Det
sont skiljer oss å,t lla,r försuirt,-
nunde li,ten betydelse jiimfört

=2 ntecl clet sonr förenar oss. Lå,t 
=! oss förena uåra anstrdngningar! 
=

j nat oss rerka nte[I beslutsant- 
=7 het! Lå,t oss sanrat"beta nzed alla 
=I sont, kcirnpar lör fred och' frant- 
=Z atspriaaiae! 
=1 g}r sht't på' clislcrim'iner'in'gen,, 
=1 nrAu fu,ttst(inclig jrint'Iilcttet och 
=f resTtekt för uå,r urirdiglt'et. 
=

- Värie steg franrål på' utigen' tr'll 
=7 eröurantlet au uå,ra rrittiglteter 
=j trefast"r ',-år st.t1rka, '.-år nted,- 
=7 uetenhet och, 'Då'rt ansuar. 
=== Vaa ui gör kan bli augörande 
=tr L kampen 'mot atomkriget. 
=Z faUl,ka k'uinnoorgantsationer I

7 och, frantstå,encle kuinnor har 
=j reclai gjort sina röster hörcla. 
=i O* alla ltuinnor och alla orga- 
=

j nr,sationer som, utll kuinnornas 
=j jtin"iltlthet, barnens brista och' 
=! frectens f örsua,r, f örenar sinu 
=

j krafier, bli,r de oöueruinneliga,. 

== 
tUr KDV-kongressens ;

i manifest) 
=

i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rtt'tittttttrttttrttrrrrrrrrtrrtrrlrrr,,,,,,,t,',,,,,',,,,,,,i

nen. Men från 1949 fram till detta
år har dock l<lyftan mellan mans-
och kvinnolönerna vidgats. Vi vet att
en rad orsaker kan ligga bakom det-
ta trista faktum, bland annat den s.

k. löneglidningen. Men i aIIa fall . . .

Kommer kl3r11stt någonsin att över-
bryggas med hjä1p av en eller annan
procents högre lönetillägg ? Utgångs-
punhten är ju så ogynnsam för kvin-
norna med deras låga iöner. Låt oss
säga att vid ett ackord den manlige
arbetaren har 6 kronor för en be-
stämd arbetsuppgift och hans kvinn-

En au de största kuinnogrtlpp€rn& r,nom, Kotttntu,nal cir skolbespisnings-
personalen. Det cir ett jtiktigt och ans'.-clrsfullt arbete ae h,iir kuinnorna
uirl en stockholnzssltola har, nten, det tir icke desto mindre skantliut
tlla aulönat.

liga kollega 4 kronor - den propor-
tionen är inte ovanlig - så ger ett
5-procentigt tillägg honom 30 öre
mera medan ett tillägg på 6 procent
i alla fall bara ger henne 22 öre mera.

Eller Iåt oss säga att timförtjäns-
ten för den manlige arbetaren är 5

kr och för den kvinniiga vid samma
a,rbete 3:45 (alltsä 69 o/o av mannens
lön). Orn vid nästa avtalsuppgörelse
hon tillförsäkras en höjning på 6 pro-
cent medan han bara får 5 procent så
ökas hennes timförtjänst endast med
i runt tal 20 öre och hans med 25
öre. Med samma procentuella ökning
per år kommer hon om 5 år att ha
nått upp till en timförtjänst på 4:55,
medan den manlige arbetaren kom-
mit upp till 6:37. I(lyftan har då
minskats så att proportionerna blir
desamma som 1949 eller ca 71 pro-
cent för kvinnolönerna jämfört med
männens. Med den takten skulle kra-

hon på kongressen uppmanade kvin-
norna att bli mera modiga, sätta
starkare kraft bakom sina krav och
gå tiil attack mot såväl löneorättvi-
san som många andra orättvisor i
samhället. Det behövs. Och också för
männen måste det vara otillfreds-
stäIlande när man vid avtalsförhand-
lingarna skall behöva schackra med
en eller annan procent till fördel för
I<vinnorna, varmed väl ofta underför-
stås att för att arbetsgivarparten
skall medge det måste de manliga
arbetarna sänka sina krav. Nog skul-
le väl utgångsläget vid förhandlin-
garna vara betydligt gunstigare för
hela fackföreningsrörelsen om dis-
kriminering:en av den kvinnliga ar-
betskraften tillhörde det förflutna.
Man behöver ju bara erinra om vil-
ken väldig betydelse fackföreningsrö-
relsen tiilmäter lagstadgad tjänste-
pension, inte minst därför att man

vet om lika lön för lika arbete kom- genom en sådan lagstiftning skulle
ma att stå på dagordningen också komma bort ifrån att tjänstepensio-
under nästa århundrade. nen behöver dras in i avtalsförhand_

Av allt hjärta vill man instämma lingarna och av arbetsgivarna kunna
med den kvinnliga ombudsmannen i utnyttjas som en >>bytesvara>) gent-
Stockholms FCO, Elin Mossberg, när emot kraven på lönehöjningar.



I stället for.
Forts. fr. sr,d. 2

försvar plus atombomb, som endast
skulle förvärra jordens Ragnarök.

Faktiskt står vi inte så ensamma
om dessa tankar som många tror.
Också andra länder överväger att stå
utanför atombombsanskaffningen och
de atombombsfria zonerna diskuteras
ivrigt i Europa.

Något av samma tanke skymtade
i den intressanta radiodiskussionen
den 24 mars, då Barbro Alving, P.
A. Fogelström och Sten Söderberg
lade fram sina personliga synpunkter
på vår skyldighet att stå emot kri-
get. Vi är inte som fndiens folk trä-
nade att öva passivt motstånd, metl
vi skulle passa storartat till att ak-
tivt utöva tekniska fredsgärningar
ute i världen och offra av våra för-
svarsmiljarder till ett humant hjälp-
arbete varhelst i världen vi behövs.
Det skulle g:e en annan gloria åt det
svenska namnet än vårt gamla kri-
garrykte. Vi har länge varit en
fredsnation, vi har haft vår freds-
prisstiftande Nobel, vi är alltid redo
att hjälpa när nöd och sjukdom kal-
lar.

Här har vi nu en chans att lägga
vår röst för ett nytt försvar
I STÄLLET F'öR ATOMBOMB.

Gunhi,ld, Tegen.

tr ry
Fd{'äi':i* ..'

svd

.$,i

De si,sta blå,biiren i, årets rika skörd
rena uattnet. För tiink som det h,ar

biirgas. De iir stora tnen de sntakar
regnat!
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En del i mej har stannat kaar 

- den växer inte et'ter

Min t'ar ocb mor och alla ,t*Tr"r"tlJi'i*
har sträaat t'ör dtt göra rnej lik mängden,
De sörjde kanske mer än io7 - den et'terbliana
den barnsligt stannade - utaecklingsstörda,
En t'lock är hel - en släkt är hel
ocb alla arztsband hela
ocb mönstret - t'ormen sotn ai stöpes i - så bel.

Mitt sega rnotstånd rnot att bli en del av deras helhet
blea ordinerad stryk!
Ocb arbete!
Ocb arbete!
Och arbete!
Men mitt i arbetet, den lekte t'rarn - min et'terblivenbet:
Jag kunde böja knä aid t.tårens t'örsta tussilago
och jollra metl ett ärlepar.

Ocb tyda årets aarsel på bur ärlebonan kom emot mej,
Den aita bringan nrct betydde arbete och arbete ocb arbete!
Men aippestjärt 

- blev tid till t'antasi!
Jag hänner ndlnnet som störde rnönstrets havd.
Min sjuka själsdel beter t'antasi.
Den t'Aljer med på ärlans aippestjärt.

Just så har barnet stannat till!
Där stannar risets makt och t'ostrans t'lochdressyr.
Jag öaerlez,de rned min barnat'antasi 

- t'ast
niobundranittionio tror på amerikan
och långdistansrobotar, så tror jag mer på ärlans aippestjärt.
Om ärletron är lögn? Om tussilagoblomrnan ljuger?
Ar det då inte lögn att io7 - 

jag f attig lilla jag, ska örserlersa!
Om ärleparet dör? Om tussilagoblomman dör?
Om mina barnbarnsbarn ej kan ba barnatro 

- z.,ad är då
liaet ztärt att leva?

AS/IRID PETTERSSON

uloechllng sslörd ?
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Kongressen for tr"d..trtning o"h internationellt samarbete :

Möte me[[un ösf och uusf syd,

och nord
Vtd den stora kongressen för

nedrtt,stnt ng och tnt ernationellt
sam,arbete, sonL cigde ru?n N

Eri,ksdalshallen t, Stockholm den
16-22 juli, deltog må,nga repre-
sentanter för ud,ra SKV-audel-
ningar oclt för uår förbundssty-
relse. En au dem uar författartn-
nan GunlLild Tegen, son1,

hrir bercittar onn stna r,ntryck
och on'L mcinnzskor hon mötte
dcir.

;-örst när man grundligt har stu-
H
I derat alla resolutioner och beslut
från kongressen kan man få någon
överblick över vad som uträttats
förhandlingsvägen. Dessförinnan kan

I den stora indrska delegationen deltog också, ntadanrc Nehru. Htir ses
h,on i, liuli,gt samsprå,k med tuå, argenti,nskot,.

man bara samla sina intryck från
föredrag, tal och inlägg i diskussio-
nen. Och framför allt kan man samla
ihop minnena av de mångfärgade del-
tagarna i detta försök att utanför

regeringar och diplomati få till stånd
en allvarlig inventering av fredens
möjligheter.

Det såg i sanning iila ut för världs-
freden just de dagar då kongressen
samlades. Nyss hade USA skickat
trupper till Libanon och under kon-
gressens andra dag hörde vi i radio
att brittiska trupper flugits till Jor-
danien. Orsaken till dessa handlingar
var revolten i frak den 14 juli då re-
genten dödats och en ny folkvänlig
regim kommit till makten.

Märkligt nog fick inte kongressen
sin prägel av dessa sensationella till-
dragelser. Lugnt fortsatte förhand-
lingarna, som inletts av författaren
Artur Lundkuist, med tal av freds-
rörelsens stora namn: Joliot-Curie
(som var sjuk, hans tal upplästes),
professor Bernal från England, för-
fattaren llja Ehrenbu,rg från Sovjet
och många fler. VaI av presidium
hölls och därefter kom en mängd
kortare anföranden av representan-
ter från alla de fem världsdelarna. I
våra hörapparater kunde vi välja

frå,n Alrika och, Asien deltog
delegationer.

Både
stora
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språk: svenska, tyska, ryska, span-
ska, franska och engelska, och fick
en direktöversättning från det språk
talaren använde. En hel stab av
översättare var ständigt sysselsatt
med detta viktiga arbete.

Delegater och gäster kunde dock
på rasterna följa vad som hände ute
i världens oroliga hörn. I all hast ha-
de tidningsförsäljning arrangerats
ute i kafdet. Det var mest utländska
tidningar som gick åt. Den svenska
pressen ägnade inte någon uppmärk-
samhet åt denna internationella för-
samling som gästade Stockholm.

Vi var intensivt upptagna med att
se, lyssna och träffa samman med

dessa främlingar och meningsfränder
från hela världen. 55 delegater kom
från Aratrien, d. v. s. alla de arabis-
ka länderna inklusive Egypten. F rån
Argentina kom en grupp På 33 dele-
gater, från Venezuela var det 22 och
från de sydamerikanska staterna
kom betydande 

- 
om än något min-

dre 
- 

delegationer. USA hade 8 del-
tagare, Kanada 22.

Mest imponerande var väl de asia-
tiska delegationerna som var mer
officiellt utsända än t. ex. de europe-
iska, som valts av enskilda samman-
slutningar. I de förstnämnda fanns
det folk på minister- och diplomat-
nivå. För Indiens 74 delegater talade
madame Nehru'. Från CeYlon var
justitieministern, de Sr,lua, anmäld,
men hade blivit förhindrad i sista
stund. För Ceylon-gruppen talade den

buddhistiske munken Sanankara
Tltero. Han och de buddhistiska mun-
karna från Burma lYste UPP den

europeiskt klädda församlingen med

sina saffransgula skynken, renraka-
de huvuden och bara fötter. Dessa
herrar sammanförde mig med Chao-
Pt+-Chu, ledaren för de etthundra
miljoner buddhisterna i Kina, som

stöder fredsrörelsen. 
- 

Också från
Japan deltog en grupp Pä 67, en all-
varligt uppmärksam skara. Bland
dem träffade jag en kvinnlig film-
textförfattare, Taka Atsugt.' som
före kongressen rest i EuroPa och
håltit föredrag om Japans grymma
erfarenheter av atombombsr. -.-_ fn-
donesierna hade en grupp på 11 per-
soner, bland dem en minister.

Det hade också kommit många
afrikaner, somliga vackert kolsvarta.
Jag träffade en mörk ung dam som
måst fly från Franska Kamerun för
att hon gjort propaganda för de

svartas självständighet. Hon redige-
rade ntt en partisantidning i I{airo

Denna muntra sam,ling tir srensk allttgenom. Det t:ar de som' ttll ld'ttgt
fro,m ytå, ntitterna skötte dupli,ceringsapparater oclt' blaaade ihop tal och,
dokum,ent på, alla ucirldssprå"ken för att delegatern'a pft' morgone?L sk'ttlle
få, rlent, skriftli,gt på, stna egna språ'k. Med hitilp au en el-plattu Ttlus en

omfå,ngsrtk kaffepetter sörjdes det lör nöduandtgl sttmulantia, lratn på
sm,flti,m,m,arna.

där hon fått asyl. Flera mörkhyade
herrar kom från Tunisien och Alge-
riet och andra fransktalande länder.
Annars var de flesta förtrogna med
engelskan, även om de uttalade den
på olika sätt.

Bland L274 deltagare (så många
var det som samlats !) är det rena
slumpen som avgör vilka man kom-
mer att träff.a och tala med. I gar-
deroben där jag sökte min hatt träf-
fade jag ena dagen en filosofiprofes-
sor från Warszawa och andra dagen
en liten rar gammal dam, som var
en av delegaterna från USA. Hon
hette mrs Stageberg, var av norsk
härkomst och skrev för en norsk-
amerikansk tidning i Minnesota. Vi
blev riktigt goda vänner.

I kaf6et där man styrktc sig med
utmärkt kaffe träffade jag två öst-

tyska delegater. Den ena, Maria Rad-
datz, arbetade i lantbruket, den an-
dre, Giinther Domian, var från Ber-
lin. De var de trognaste åhörare jag
mötte, de lyssnade uppmärksamt och
kommenterade intelligent. Senare
mötte jag också författaren Ludwig
Renn och ett par från Västtyskland.

Att Jessie Street från Australien
var där, att en vit ung kvinna talade
för Sydafrikas negrer, att vi, några
svenskar, uttalade oss mot döds-
straffet, det måste också sägas.

Men det starkaste intrycket
gjorde ändå asiaterna med sin lugna
värdighet och medvetna fredsvilja.
Om inget överilat sker i andra än-
dar av världen kommer Asien att ge-
nomdriva en ny världsfred som blir
uaraktigl. Låt oss hoppas !

Gunhilrl Tc11ut,
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Elna Pettersson
är död

r)
Lr,wd PETTERSB2N har liim"nat
oss. n'ör hennes ndrmaste och uiin-
nern& kom i,nte dödsbudet oucin-

tat. Hennes tapgtra kamp mot siuk-
domen hade uarat i, må'nga å'r och se-

dan ett å,r uar hon helt f iiittrad utd
sjukbiidden.

Med Elna Pettersson har uå'rt för-
bund förlorat en au sina mest h'iin-
gi,una och trofasta medarbetare. I
må,nga å,r uar lt'on förbu'ndets reuisor
och deltog i, alla lörbundsstErelsens
sammantriiden. Må,ng a g oda in'itt atiu
tog h,on under årens lopp och hennes
arbetsförmå,ga uar enastå,ende. Ntir
uå,ra ao-delnzngar på, hösten 7956 ge-

nomförde en snabbinsamltng au kld'-
der och pengar till de au gruukata-
strofen drabbade lamttjerna i, Marci-
nelle t, Belgren, då uar clet Elna sont
kom, med förslaget till tnsamltngen
och det uar hon sont, - vsfl*n då
mtirkt au si,n sjukdom - s6vfsv6als
och Ttackacle de stora lå,dor ntecl
gå,uor som för ntånga belgiska och
i,tali,enska ku'tnnor oclt deras barn
bleu en udlkommen julklaTtp och ett
u(irmande beuts 7t& kuinnors solida-
ri,tet.

Hon hade Da"ncLrl, i,nne. Nar utcl
hennes grau ett sista tack öuerbrin-
gades frå,n utinner i, Finlancl, r, öster-
rtke och andra lcinder hade det sina
djupa orsaker. Hennes arbete för de
antr,f a,scr,sti,ska llyktingarna i, uå,rt
land under 9|-talet och krigsåren, be-
t&rcls i, trolast mi,nne dD må,nga,

B

pol på mandaten, det är rena un-
dantaget när någon kvinna placeras
på valbar plats på listorna.

Naturligtvis är det där sant, men
å andra sidan kan man väl knappast
påstå att männen i dag söker hindra
kvinnorna att deltaga ö ualen, att
lägga sin röst i valurnan. Tvärtom
frias det väl ganska eftertryckligt
till kvinnorna vid valtillfällena. Och
ändå upplever vi val efter val att
kvinnornas deltagande är betydligt
mindre än männens. Vid andrakam-
marvalet 1956 var det öoer en halu
mi,Ijon kui,nnor som icke utngttjade
stn röstrcitt !

Vad kan nu detta bero på ?

Det finns väl ingen annan förkla-
ring än att det brister i politiskt in-
tresse och medvetande. Det som gör
saken så betänklig är också att det
är i den s. k. socialgrupp III, alltså
bland kroppsarbetarna, som denna
kvinnornas röstskolkning är störst.
Ett uttryck man ofta hör från kvin-
nor är att >>det lönar sig inte, det
är ändå ett litet fåtal som bestäm-
mer, de som har makten>>. Men vem
får de makten ifrån ? Ja, inte bara
från dem som stödjer dem med sin
röst vid valen utan också just av
dem som underlåter att ta ställning
och avstår från att rösta. Hur kan
vi begära att våra intressen skall bli
tillvaratagna om vi inte ser till att
det i de organ vi väljer kommer in
foik som '"*ill, tillvarata dem ?

Det behövs flera bostäder
Åtminstone i städerna och de stör-

re tätorterna är bostadsfrågan ett
av de mest brännande sociala proble-
men. Även i sådana familjer som har
en hygglig bostad dyker i regel förr
eller senare problemet upp genom att
barnen blir vuxna, vill gifta sig och
behöver bostad. Hur många föräld-
rar är det inte som måste ha sina
gifta barn boende hemma - ofta
finns där också barnbarn - därför
att de unga inte kan få någon bostad.
Men bostadsfrågan löser sig inte av
sig självt. Det som behövs är flera
ho,städer och till hyror som folk kan

Krtnnornu dn flntto
", offlocår[tggarne"

/ -r vensk kvinnorörelse kan i år fira\
J ett betydelsefullt jubileum: det
är precis 40 är sedan den långa kam-
pen för politisk rösträtt åt kvinnor-
na kröntes med seg:er. Det hade va-
rit en hård kamp mot reaktion och
förstockad konservatism, mycken
smädelse och förföljelse fick de kvin-
nor utstå som gick i spetsen. Det är
inte svårt att förstå att de, när kvin-
norösträtten äntligen var ett faktum,
fäste stora förhoppningar på fram-
tiden, en framtid där kvinnorna tog
ansvar också utanför den egna fa-
rniljen g:cnom politisk iivaktighet och
vilja till medbestämmande i samhäl-
lets angelägenheter.

Beträffande kvinnornas medbe-
stämmande i rikets och i kommuner-
nas angelägenheter är det tyvärr än-
nu efter fyrtio år oerhört blygsamt,
dct vet vi alla. Då och då ger man
också från kvinnoorganisationernas
sida uttryck för sin förtrytelse över
>>gubbväidet>>. Männen tar sig mono-

ntå,nga ute i, Europd, sonx den gd,ngen
bleu delakti,ga au hennes osjriluiska
h,jcilpsamhet. Sotn den kd,mpande
tttcinniska hon uar gau hon aldrr,g
taTtpt tnför suå,righeterna. Hon ua,r
en, eldsjril som drog andra med stg t,

arbetet inom sr,tt partr,, det kommu-
tr,istiska partr,et, sottt, hon ttllhörde se-
clcut sin, u,ngdom, inom si,n fackför-
ening, HoteII och Restaurang, och
tnont uå,rt SKV.

Tt'ots att det uar en strålande uac-
Itei" sommarlörclag mi,tt i semester-
ti,den som Elna fördes tiII den si,sta
uilan lr,ade cn ansenli,g skara udnner
oclt kamrater samlo,ts kri,ng hennes
bå,r. Vå,rt förbunds tack och sisfo
Itiilsni,ng framlördes au Btrgtt Jans-
80n.

Elna Pettersson tinns i,nte n1,erd,

blavld oss) n1,en mtnnet ans henne och
hennes giirning skall liinge leua hos
alla dem som, hade lyckan, att kcinna
oclt, arbeta sanl,lnan tned denna scill-
syrtt leuande, energiska och DarryL-

lajcirtaclc manniska. Frid, öuer h,ennes
ljusa ntinne!

y. s.



betala. Hur frågan kommer att lösas
beror i icke ringa mån på vilka kraf-
ter som kommer att bestämma i kom-
munerna under den närmaste fyra-
årsperioden. Och den frägan avgörs
i valet den 21 september.

Det finns krafter i vårt land som
har ett färdigt recept för bostads-
frågans lösning: att man ska slopa
den kommunala bostadsförmedlingen,
att kommunel"na ska inskränka sitt
bostadsbyggande och i stället över-
låta initiativet åt de privata byggar-
na, att de statliga bostadssubventio-
nerna skall slopas, åtgärder som om
de genomfördes skulle innebära att
hyrorna bleve ännu högre, att svarta-
börshandeln med lägenheter skulle
blomstra ännu mera och det för
barnfamiljerna skulle bli så gott som
omöjligt att få hyggliga bostäder.

Det är samma krafter som i >be-
sparingssyfte>> vill beskära barnens
skolmåitider, som tycker barnbidra-
gen är för dyra, som skär ner ansla-
gen till ungdomsgårdar och daghem
och allt det som är titl nytta för van-
liga familjer och deras barn. Men
det är också samma krafter som
tycker att militäransiagen aldrig kan
bli för stora och som är mest hög-
röstade i kravet på svenska atomva-
pen.

Aktiviteten fäller utslaget
Vi vanliga människor, kvinnor och

män, vi kan inte bestämma till vil-
ka ändamål de pengar vi betalar i
skatter ska användas. Men vi väljer
i de allmänna valen de människor
som ska bestämma det och mycket
mycket mera som på det intimaste
berör vårt dagliga liv. Avstår vi ifrån
att gå till valurnorna och rösta för
det som utifrån våra intressen som
mödrar och arbetande är rätt och
riktigt, då gynnar vi indirekt dem
som inte har våra intressen för ögo-
nen. Vi gör de krafter som arbetar
för fred och socialt framåtskridande
svag:are än de skulle varit om vi gjort
vår plikt och stött dem i valet.

Hur skall vi för övrigt någonsin
komma fram till ett ökat inflytande
för kvinnorna om en stor del av
dem avstår från att använda sin
rösträtt ? Ju större kvinnligt delta-
gande det blir i valet desto större
möjligheter får vi nästa gång att
driva igenom vårt krav om flera
kvinnor på valbar plats. Ty som all-
tid är det aktiuiteten som fälier ut-
slaget.

Eli.sabet

I7i ensamma mammor har utrus-
Y tats med en fin, blank, alltid

nyputsad helgongloria. Blankheten
har den fått av alla uppskattande
ord - ord kostar ju som bekant in-
genting. Men själva skulle vi gärna
gå med på att minska dess sken om
vi i stället kunde få ett ordentligt
handtag då oeh då.

Varför inte ge oss ensamma mam-
mor sjukpenning när vi måste
stanna hemma hos ett sjukt barn.
Jag tycker det vore ett rimligt
krav. Så länge likalönen inte är ge-
nomförd så finns det ju inte mer i
våra avlöningskuvert än vad som
genom ett oändligt strykande av
>måste-utgifterna> räcker till nästa
avlöning. Men det verkar som om
det finns de som tror att förbruk-
ningsartiklarna i ett hem med en
ensam mor kostar mindre än om
det är en man som tjänar pen-
garna.

Visst är vi tacksamma för bi-
dragsförskottet, det ger oss ju litet
större trygghet, men vi skulle sätta
större värde på om vi alltid kunde
få ut den summa som vi blivit till-
dömda. Är pappan sjukskriven
exempelvis så får man ingenting
utöver bidragsförskottet. Är mam-
man däremot sjuk så kan hon ju
inte gärna säga till barnen att vi
äter nästa månad i stället, inte hel-
ler hyresvärden lär väl gå med på
en minskning av hyran och lysräk-
ningen måste ju också betalas på
utsatt tid. Barnen sliter sina kläder
lika friskt, kanske mer om mam-
man är sjuk och inte orkar se till
det hela som vanligt.

Tänk, jag tror inte det skulle bli

så många sjukskrivna fäder om
även sjukpenningen blev indriv-
ningsbelagd inkomst! Om våra
pengar måste räcka trots att vi 1ig-
ger flera löne- och sjukpennings-
klasser lägre så borde även fäderna
kunna klara det.

Kunde alla orättvisor utjämnas,
ja, då skulie det bara vara ett litet
svagt skimmer kvar av vår gloria.
Och den skul.le helt utplånas om vi
finge lite kortare arbetstid utan att
förlora något ekonomiskt på det.
Tänk att få en hel timme ork i be-
håll! En hel extratimme att umgås
med barnen! Det att få vara till-
sammans med en förälder är nog
det väsentligaste i alla barns upp-
fostran. Problembarnsskaran skul-
le säkert minska då, vilket skulle
komma hela samhället till godo.

Vi som med bävan läst om herr
Hjalmarsons program för oss hop-
pas innerligt att han inte ska få
mera att säga till om än han redan
har. Vi behöver våra barnbidrag
obeskurna och vi vill inte vänta i
7 dagar innan vi får någon sjuk-
penning. Vi förstår ju att sådana
herrar som han kommer att helt
tappa huvudet inför våra egna för-
slag om sjukpenning också när vi
passar våra sjuka barn, lika lön
och kortare arbetstid. Men det gör
inte så mycket om de tappar hu-
vudet för det kommer i så fall bara
som en ytterligare illustration till
det huvudlösa i deras politik. Vill
dessa bakåtsträvare ändå ha någon-
ting ovan axlarna så får dom så

gärna överta vår gloria. Vi känner
inget behov av den.

INGEGERD

Vi diskuterqr:

Vi strurltar i

glnrian I

I
I
i

I



KDV:s IY kon$ress manar. kvinnorna3

Riv ner skiljemurarna och ver
I dagarna 1*-5 junt, genomt'örde KDV sin )1:e lcongress
L i, ett sommarfagert och rosenprytt Wten. Hcjr samlad"es
360 kui,nnor frå,n 7}-tolet kinder för att dryfta frå,gor au
uikt och betydelse för ltela utirldens kutnnor.

Frå,gan om li,uets försuar, kui,nnornas rcittigheter oc-lt
barnens fostran och skydd stod på, dagordningen oc'h, för
att arbeta nlera, effekttut deludes kongressen upp t, tre
speci,alkonferenser som uardera sysslade med en a,u d,essa
tre frågor.

Men dagarna t, Wien bjöd znte bara arbete för delega-
terna. Oförglömmelig båtfcird, på, d,en föga blåa Donau
och festförestcillning i, Kor"r,serthuset m,ed arti,ster fr(tn cl,en

anrika statsoperan hörde till sam,uaron utanför kongrcss-
Iokalens udggar.

På, kongressens sisfcu dag beslutades on1, nAa stad.gar
för KDV och uid ctuslutningen omDald,es Eugenr,e Cotton

- uarmt hyllad au kongressen 
- 

till ucirtdsförbund.ets
president. Bland uicepresidenterna ontualdes And,rea An-
dren.

Dlargareta Varenius:

Fredsfrrigan infor kon gressen

3 arnlade till KDV:s kongress i Wicn\^^g) från jordens alla hörn, ja, från
fler nationer än som är med i FN,
skulle kvinnorna i >>kommissionen för
Iivets försvar>> gripa sig an med
fredsfrågan. Det var både lärorikt
och hälsosamt för oss från Sverigc
att lyssna till deras färgstarka skild-
ringar av sina problem, så helt olika
våra. Delegaterna från Algeriet,
frak, Cypern, Kamerun, Kenya, Ma-
dagascar och Kuba var så till bräd-
den fyllda av sin kamp mot förtrycl<
och vidrigheter att de såg freden
först bortom segern för den natio-
nella kampen (samma slags kamp,
som vi stökade undan på Engelbrekts
och Gustav Vasas tid).

Här några fragment av vad som
sades, hämtade ur mina antecknin-
gar:

VIETNAM: Vi, arbetar 7tå, att få,
f olkomröstning Iör Ar,terf örening.
Amerikanerna iir cinnu kuar i Syd-
o'iet,nam, trots öt-erenskont,nt,else att,

l0

scrrasf 1956 clra sr,g bort. - Vi katt
'intc ens skrit:a ti,ll ttå,ra sliiktinoar
i, SEduietnarn.

ALGERIET (en liten chic mörk
dam som blev mycket populär på
l<ongressen): Jag ri.ll bcrcitta ont, rå,r
kam,p och uå,rt lidande ... befriel-
.se... ta rå,r sjiiluklara riitt... clet
fattas oss uapen. Kuinnorna riskerar
sincr,liu som kurirer och sjukuå,rdare.
Djamila fick sin dödsdom, efter att
m,an lörst ptlå,gat henne oclt slagit
Itenne m,edt:etslös.

FRANKRIKE (talarinnan stod
riktad rnot algeriskan): Beklagade
Frankrikes krig i Algeriet (kramade
om algeriskan. Ovationer.).

IRAK 
- 

(som då ännu inte haft
sin regimförändring): Det senaste
s. k. >>'-uctlet>> bojkottades au folket.
700.000-tals hiikta,s, 30.000 hemliga
poliser 

- 
många i,raker hiings eller

ka,stas i, ftingelse. Iraks kuinnor un-
clerstöder Ltbanons, ui]ka strider som,
ri,. Reeerinle.n, i, Irak nrbetar emot

örerallt i, Wiens qator så"9 delegater
och tnienare denna br,lcl lysa entot sig
från affrschtaulorna soln en sym,bol
f ör KDV:s kongtress.

sitt folk. Den, lår .stöd atr USA och,
Bagdadpaktens ltinder 

- 
nlen de de-

ntokrati,ska krafterna iir stadda i
stark ti,llutirt z alla de arabiska liin-
derna.

ENGLAND (en kvinnlig läkare):
Talade om atomfaran och den starka
rörelsen i England mot atomvapen.

KAMERUN (ung stilig negress i
gul klänning): Vår kamp för oar:-
htingi,ghet iir suår, tnen ui, iir i,nte en-
sun1,nLa. Mi,sshanclel t. ftingelserncr,, P

fallskcirmsdiuisioner insatta ttnder
,-ua,let, ingalunda demokratiskt. Byar
briindes 

- 
6 krinnor bleu bespruta-

de nteil bensin och antcindes. I juli,
7957 bleu skolbarn tagna au polisen
och nerkastade i, en flod, alla utont,
tre. 30 kui,nnor ufr,ldtogs 

- 
tur,ngades

dri,cka yyxn 
- 

m,å,nga mördades i
koncentrationslciger, grauida uå,ld-
toJ1s, m,i,sshand,lades nted elektri"sk

Iv ort s. fr, sid . 1,?
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)rka i gemenskap
*kvdd fred"tt

n.h era burns lit
Birgit Jansson:

Bort med diskrirnineringen !
A tt samtidigt fylla sin roll som

f\ mor', arbeterska och medborgare
i samhället ställer stora krav inte
bara på kvinnan själv utan också På
det samhälle hon lever i. Och att
samhället inte alltid tar hänsyn till
kvinnans många roller gavs det
många bevis för vid konferensen för
kvinnornas rättigheter.

Många exempel på upprörande
diskriminering gentemot kvinnorna
berättades under konferensens gång.
I vissa länder saknas varje slag av
sociallagstiftning och följaktligen
finns inget skydd vare sig för möd-

Madame Du,genie Cottoct,,
KDV :s orillörande, hå,ller
sitt inle dnr,n g sanf örande.

rar eller barn. >Vi arbetar för att få
igenom något som åtminstone skulle
kunna bli en grund för en sociallag-
stiftning>, yttrade en ung delegat
från Senegal.

Delegaterna från Asien och Afri-
ka skildrade hur miljoner kvinnor tar
del i sina länders kamp för nationellt
oberoende och hur de i de länder som

nyligen vunnit sin oavhängighct tar
aktiv del i uppbygget. Rent rörande
var att höra med vilken stolthet man
berättade om de framsteg som gjorts.

Från de länder där kvinnornas li-
kaberättigande inte bara finns På
papperet utan också är en reell vcrk-
Iighet berättades om nya framgån-
gar. Det nya Kinas unga kvinna är
ett strålande exempel i vår tid.

Mrs Chanta Deb tog i sin inled-
ning upp de nya problem som ska-
pats av automationen och den teknis-
l<a utvecklingen. Medan denna pro-
cess i vissa länder har öppnat nya
möjligheter för de arbetande så har
den i andra länder fört både män
och kvinnor ut i arbctslöshet. Mcn
automationen kan, om dcn rätt ut-
nyttjas, skapa möjligheter till kortarc
arbetstid och lägre priser på viktiga
konsumtionsvaror. I)ct är krav sonr
kvinnorna måste hjälpa till att sätta
kraft bakom.

Rätten till arbctc och utbildning
hörde till konferensens mest disktttc-
rade frågor. Från Italien bcrättades

Den sr.crzska deleqo,tiottcn
(lre8scn.

t,irl k.on-

1t



Elso Rönn:

AII frstrans mål är

gemenskap och ansvar
f-tå de tre huvudfrågorna vid KDV:s
lJ kongress i Wien: Freden- Kvin-
nornas rättighetel 

- 
S,61nens skydd

delades upp på tre kommissioner val-
de jag att vara med i barnkommis-
sionen. Därför att just barn och ung-
dom, vars uppfostran är varje sam-
häIles viktigaste uppgift, intresserar
mig. Hela framtiden beror ju på de
ung:as inställning till sin omvärld.

Av rapporterna och diskussionen i

vår kommission framgick också
klart vilken vikt man fäster vid de
ungas möjligheter till fostran och
utbildning. f länder som är själv-
ständiga har man i regel också stora
utgifter för skolväsende, yrkesutbild-
ning och fritidssysselsättning. Stora
belopp anslås till god barn- och ung-
domslitteratur, god film, lämpliga
TV- och teaterprogram för de unga.
Den utställning av barnböcker från

Asien oclt, Afrika udt rikt represen-
terade uid kongressen. Bilden tir
frå,n bå,tftirden på, Donau.

80 länder som visats i Sverige upp-
märksammades också. Man var över-
tygad om värdet av sådana bokbyten
länder emellan.

F amiljens roll och betydelse sär-
skilt för de små barnen framhölls
också av många delegater. Det är ju
i hemmet och av sina föräldrar som
barnet får de första intrycken. Men
inga föräIdrar kan ensamma ta an-
svar för sina barns framtid. De mås-
te få hjälp av skolan och samhället.
Man måste begära av skolan att den
förmedlar en demokratisk undervis-
ning, de unga måste läras att se från
sitt lilla >>Jagr> till vårt stora >>Oss>>.

De måste få lära kärlek till det egna
landet och folket och vänskap och
respekt gentemot andra folk.

Sänk militäranslagen!
Mera åt undervisningen!

Länder som ännu saknar självsty-
relse eller nyss har fått det har pro-
blem så stora att vi knappast l<an
fatta dem. Där nöd och förtryck
härskar är okunnigheten stor. Skol-
plikten är ofta bara en vacker fras

att 74 procent av landets två miljo-
ner ung'a flickor i åldern 74-77 är
måste gå ut i livet utan någon som
helst yrkesutbildning. Andra exem-
pel visade hur de unga flickorna helt
hänvisas till traditionella s. k. kvinn-
Iiga _- därmed också förstått sämre
betalda - 

yrken.
I resolutionen som antogs krävs

med skärpa att man skall göra slut
på diskrimineringen inom yrkesut-
bildningen. Man kräver samtidigt att
samhället skall sörja för omskolning
av äldre kvinnor som efter flera års
bortovaro från förvärvslivet på nytt
vill återuppta arbetet.

Till andra punkter i resolutionen
som är särskilt aktuella för vårt
Iands vidkommande hör kravet om
att de regeringar som ännu inte
gjort det skall ratificera konvention
100 om likalönen.

Att samhället måste uppmärksam-
ma husmödrarnas speciella problem
slås också fast i resolutionen. Bättre
bostäder, stopp för prisstegringar,
modern hushållsutrustning till rimli-
ga priser, objektiv konsumentupplys-
ning hör bl. a. till kraven.

Efter att ha ly-ssnat till atl den sak-
kunskap och den beslutsamhet som
fanns representerad bland konferen-
sens många deltagare vill man gärna
tro på Chanta Bebs ord att kvinno-
rörelsen nu kommit in i en ny period,
då det skall bli möjligt att undan-
röja alia hinder som står i vägen för
kvinnornas fulla jämlikhet i famitjen
och samhället.
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Ur kongressens

resolution om
BARNENS TÄTT

Kongressen understrAker att
på, fami,ljen och samhd'llet ui,lar
ansua,ret för barnens och ung-
domens fostran. Barnets fostran
och karakttirsdantng böriar i
f ami,Ijens sköte. Föriildrarna
har ett djupgå,ende tnflgtande
på, si,na bdrn, de må'ste fostra
dem ti,ll nytti,ga medborgare och
tiU miinni,skor med en stark
kiinsla för treden och resPekt
för mtinskligheten.

Oron dr stor med tanke P&
o,tt ytressen, radl,on, ftlm,en och
teleuisionen i, må,nga liinder bi'-
d,rager ti,ll att bryta ner barnens 7

oclt, ungdonlens moral genom att 
=propd.gera, hat och lörakt för 
=andra folk och förakt för miin- 
=nrskoliuet och genom att upp- 
=muntra, txll rasdiskri,mtneri,ng, 
=uå,ld och, brott. Det iir nödurin- 
=d,igt att organisera de ungas fri- 
=ttil genom att ordna så,dan fri,- 
=tidssysseJsiittm,ng son1, möjlig- 
=gör ungd.oinens fostran i en an- 
=da au humanism och ömsesidig 
=förstå,else mellan folken. 
=. . . Kongressen ri,kta,r en nra- 
=ni,ng till alla kui,nnoorgani,sati,o- 
=ner sd,util medlemmar d,u 
=KDV som icke med,lemmdr - 
=och till alla kuinnor att i sam- 
=arbete med, alla miinntskor au 
=god, uilja uerka för att regerin- 
=garnd, oclt paflantenten skall 
=mi,nska de mtlttiira anslagen oclt, 
=utnyttja de dringenom fri,stiill- 
=1 da medlen för sociala iindamå,l, 
=7 I0r underui,sningen, liirarutbild- 
== 

!vI @towat vuotosrvywrvt gwt wr wovoow- 
=- ntngen och skotbyggandet. 
=

=i=-rtilriltuil|lnlil|ltililIilttutil!ilt!ilililult!llillliltil[ttlIriltnlttttttttttttttttttttii
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ström. .. (tolken gjorde här en paus

och sa: jag översätter inte allt, det

är för otäckt) . Herretolket sd'ger att
d.e utlt uppriitta lugn och ordnr'ng på'

d,etta sd,tt! Maskingeuiir nt'ot bönder-

rx6 -- utuisntngar, mtsstankar, t. o'
,,n. uå,ra spiidbarn hd,ktas (Buchen'

walds Engsta uar tre å,r). Trots det

m,rlttiira trycket utbreder stg den na-

ttonelta befrietsekan'Lpen, som i siiil-
ua uerket d'r kamPen för fred. Gör

uppuaktning hos FN för uå'r frihet!
SYRIEN: Kairokonferensens reso-

lutioner är vårt Program.
SPANIEN Ilngdomen arbetar mot

Franco lör fred' och clemokrati,. Strei-
ker och protester öuer hela Spanien'

MADAGASCAR: Vår kamP är in-
te från i går- - den är tre generatio-
ners kamP.

JAPAN: Vi, har 700 utltindska mt'-

li,tdrbaser i, JaPan.
JORDANIEN: Så länge Israel är

en militärbas kan det ej bli fred.
Och SVERIGE då? Med vår så

ofta omtjatade men dock 150-åriga
fred. vad hade vi att komma med ?

Vår ordförande Ändrea Andreen ha-
de bett mig berätta litet om den nYa

rörelsen mot svenska atomvapen och

för fullständig avrustning med Sve-

riges förvandling till en >>Röda Kors-
stat>>, den rörelse, som i våras utgick
från Köpings arbetarkommun och

från tr'ogelström-Morells bok >I stäl-
let för atombomb>. (Läs mer härom
på annan plats i detta nr.) Inte vet
jag hur detta mottogs av kongress-
deltagarna, om det kanske tedde sig
verklighetsfrämmande för mången.
Men de danska och norska kvinnorna
förstod och blev intresserade.

Ja, Sverige borde väI, med sin Pri-
viligierade ställning, vara ett jordens

salt! Vi borde sträva fram emot en
fredligt samarbetande och helt av-
väpnad värld. Men så länge vi håller
oss med och gillar de mordverktYg
som vårt >>försvar>> i verkligheten in-
nebär, har vi i varje fall inte mora-

på ett papper 
- 

bland de breda folk-
Iagren härskar analfabetismen. Där
minderåriga barn har lättare att få
arbete än de vuxna där reg'erar
kung llunger, där har inga föräldrar
råd att ha sina barn i skola.

Brist på lärare, skolmaterial och

skollokaler även i länder som F rank-
Forts. å' std. 79

bagare. Nå, pojkarnas brinnancle

intresse för bagarYrket har sin

enkla förl<laring. AlIa 33 är för-
zilskadc i lirarinnan i hemkun-
skap. Hon iir ung och söt. Det är

hennes först:r Plats' Dc 33 dYrkar
henne, hon är ,bLis\.assn.

Pojkarna har fått baka bullar'
en gång, och de fick äta uPP dem

också. I{onsum-bagarn kan gii

hem och lägga sig. De 33 får lära
sig också andra sakcr. Sonen I

huset öser sina nY{örvärvade
kunskaper över den stackars mo-

dern. Han Iär henne hur man tar
ur fiäckar. hur man kokar och

stel<er ägg, hur varmt degspadct

ska vara, httr lnan tv;ittar Yllc,
hur ntun kokal potatis, hur man

steker korv m. m., m. Irl'
Vid rnoderns för:synta PåPeka'r-

de att även hon gått i skolkök en

såns får lron cn blick som för-
passar henne i folkpensionärernas
skara. Repliken som åtföIjer blic-
ken förpassar henne Ytterligare
tillbaka i tiden: >Vad hette din
fröken, matnma? Var det int,e

Kajsa Warg?u

INGELA

Till livets försvsr
Vetenskapsrnän över hela

världen konstaterar med förfäran
hur radioaktiviteten ökar i luften'
i regnvattnet, i vår föda, i våra
barns mjölk.

De miljarder som nu an-
vändes för militära ändarnål kan
frigöras genom nedrustning. Var-
je steg i denna riktning skulle
möjliggöra en förbättring av fa-
miljernas levnadsstandard och
möjliggöra ökat byggande av bo-
städer, skolor, sjukhus och dag-
hem, som det i dag råder en
skriande brist på i många länder.

Kongressen uppmanar kvinnor-
na att söka åstadkomma större
samarbete, nationellt och interna-
tionellt, med alla kvinnoorganisa-
tioner, som verkar - var för sig
men på likartat sätt - för att
trygga freden.

En fredlig värld kan skapas en-
dast om alla fredens krafter för-
enar sig.

( U r KDV -kongressens resolutton
t, fredsfrå,gan.)

Rrk ia, dnn lrarlehen
lJ et fanns en tid när sonen

tyckte att det gränsade till bacill-
skräck att tvätta sig mer än en

gång i veckan. Att modern skulle
komma att minnas den tiden med

saknacl trodde hon väl inte d'i.

Men nu är badrumsdörren lå:;1 .

Länge och ofta' Sonen t,vättar sig

på morgonen, På middagen och På

kvällen. Han karnmar sig ocki;å

och han gör förtvivlade försök att
klämma fram en våg i sitt spik-
raka hår. Han Petar naglar, han

borstar tänder, tvättar och kam-
mar sig omigen. Efter en drYg

timma är han klar. Det vill sligil

i badrummet. Nu borstar han kIä-

derna och när modern sedan kom-

mer ut i köket är skorna skinan-
de blanka. Det är modernt bland

tonårsherrar med svarta skor'
Men det är inte modernt med

svarta golv. Tyvärr.
Sonen ska bli bagare. Det ska

de övriga 32 Pojkarna i klassc'n

också. Om SIFO gjorde denna

klass titl föremål för utfrågning
om yrkeshåg skulle det komma

till den förfärande slutsatsen att

en stor del av vår manliga be-

folkning om några år skulle vala

tisk rätt att fördöma dem som i un-

dertryckta länder tar till vapen för
sin befrielse.

Ja, det är då för väl att det finns
sådana verkligt internationella för-
bund som KDV, där vi kan nå kon-
takter och skaffa oss vetande utan-
för våra inhemska tidningars och vår
radios domäner! Det är bra att kvin-
norna från Öst visar ett sådant brin-
nande intresse av att lära känna och

vilja samarbeta med kvinnor från
Väst och Syd! Men vägen tili fred
är lång och knagglig, det framskYm-
tar inte minst i den resolution, som

vi i denna kommission för livets för-
svar slutligen enades om. Där sägs,

att freden nu är i fara överallt, där
väpnat förtryck råder och där iän-
der är delade (Tyskland, Korea, Viet-
nam). Där sägs också att mänsklig-
heten å ena sidan står inför ett fruk-
tansvärt hot genom atomupprustnin-
gen men å andra sidan inför obe-
gränsade möjligheter till en lycklig
framtid.
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Qel or latt qtt sogo...
No.rell av Jens Eisenhart

H on sprang mot hållplatsen mcn en
r r bil spärrade vägen för henne och
bussen startade. Chauffören råkade
vara vid gott humör och när han fick
syn på den blonda flickan med den
gröna stickade mössan och såg vilka
vackra slanka ben hon hade bromsa-
de han in bussen utan att bry sig om
de spetsiga anmärkningar några
kvinnliga passagerare kom med.

Hon hette Else. Varje dag for hon
med den röda bussen från Gladsaxe
till Bellahöj och tillbaka igen. Morg-
nar och kvällar var bussen fullprop-
pad och luften förskämd av cigar-
rettrök och vid regnväder full av ut-
dunstningar från våta kläder. Dess-
utom luktade det jän-rt av bensinga-
ser. Det var alltid samma människor
som reste med bussen: män i arbets-
kläder, lärlingar med smutsiga ansik-
ten och händer, butiksbiträden, kvin-
nor med matkassar, barn.

Passagerarna som stod längst bak
kastades högt i luften och grep efter
de glatta metallstängerna. En del
fick inte snabbt nog tag och trängde
de andra mot väggen. Else lutade sig
som alltid mot bakre väggen och stod
med huvudet sänkt för att inte stöta
i taket när en duns kom. Hon höil
ögonen slutna och i sin regnkappa
och med handväskan över axeln skil-
de hon sig inte på något sätt från de
andra unga kvinnorna som uttröttade
kom från sitt arbete. Hon var biträde
i en liten butik för manufaktur och
underkläder.

I dag, på fredagen, stängde buti-
kerna senare än annars. Den sista
kunden, en äldre dam, hade haft
svårt att besluta sig för vilken slips
hon skulle köpa tilt sin >>kära pojke>
som i morgon firade sin fyrtionde fö-
delsedag och ännu var ungkarl. Med
sina tunna fingrar hade den gamla
länge rotat bland de dyra slipsarna
och -slutligen bestämt sig för en

t4

mörkblå i helsiden och rned vita pric-
kar.

Därmed var arbetsdagen till ända.
Maja hade under tiden ordnat kassa-
kvittona och buntat ihop dem. Sedan
åt de resten av gräddtårtan som de
köpt till eftermiddagskaffet. Hansen
räknade dagskassan. Utan brådska
hängde Else undan slipsarna, gick in
i bakrummet, damp ner på en stol
och betraktade sina svullna fotleder.
Hur ljuvligt det var med en cigarrett
nu ! Förstrött lyssnade hon till vän-
innans pladder därute. En hel kas-
kad av meningslösa ord strömmade
över Majas grällröda läppar. Från
gatan trängde iarmet in: snabba steg,
röster, gnisslet från inbromsande bi-
lar. Alla dessa ljud smälte samman
och erinrade om en tung, modern
symfoni. Else sade sig själv att hon
ännu skulle hinna i rätt tid till bus-
sen om hon genast gav sig iväg. Men
för att göra det måste hon stiga upp
från stolen, krypa i regnkappan och
sätta mössan på huvudet.

*
Skakningarna och tobakskvalmet i

bussen framkallade illamående. En
ung' man stod med ryggen mot Else.
Han hade en bred, stark rygg, helst
skulle hon velat luta sig mot den, för
hon var förfärligt trött. Med undan-
tag för ett par smörgåsar till fru-
kosten, gräddtårtan och en kopp hett
kaffe hade hon inget i magen. Cigar-
retten hade dövat hungerkänslan för
en stund och sedan hade tröttheten
förtagit henne all aptit. Och så gick
det dag ut och dag in. Ett kretslopp
som hon inte kunde komma ut ur.
Medan Maja, som var i stånd att sät-
ta i sig en hel tårta på en gång, slic-
kade av fingertopparna hade hon
sagt till Else att hon den senaste
tiden såg ut som en levande död. Och
tiil och med lfansen hade på sitt tor-
ra sätt fälllt en liknandc anmärkning.

Hon stod bakom den unge mannen
och inandades doften från hans klä-
der och röken från hans pipa. Else
erinrade sig läkarens anmärkning att
sist och slutligen var det nerverna
som var skuld tilt alltihopa. Alla ha-
de besvär med nerverna och det be-
rodde på de eviga bekymren: pengar-
na, barnhjälpen som aldrig kom i rätt
tid, barnen som var så beroende av
moderns ömma omsorger. När hon
var hos läkaren hade han tryckt
hennes hand, sett inträngande på
henne med sina kloka ögon och rått
henne att koppla av ett slag: >Man
får inte ta på sig för mycket!> Det
är lätt sagt

Bussen svängde i kurvan och Else
stötte till den unge mannen. Han
vände sig hastigt om men när han
såg vem som stött till honom antog
hans ansikte ett vänligt uttryck. Et-
ses granne hade svarta och, tyckte
hon, vackra ögon. Deras blickar möt-
tes, hon blev förlägen och tittade
bort. Nu var allt som förut. Hon stod
bakom honom, såg hans rygg fram-
för sig och mindes en annan rygg
med spända muskler under den var-
ma huden. När denne andre tog hen-
nes händer i sina började hon darra,
men hans ögon var inte svarta, hon
visste inte längre riktigt vilken färg
de hade. Else önskade innerligt att
den tillfällige grannen skulle vända
sig om än en gång.

Bredvid en bensinstation stannade
bussen. Många steg av. Den unge
mannen hade inte vänt sig om mera.
Ifans ögon spejade sökande i mörk-
ret. En ung flicka kom strålande
emot honom. Han tog hennes arm
och båda avlägsnade sig raskt.

Else satte sig på platsen bakom
chauffören. I spegeln blinkade han
mot henne som om de haft en ge-
mensam hemlighet. Hon log, lutadc
httvudet mot den vibrerande fönster'-



skivan och satt orör'Iig, utan att tän-
ka, utan att gräma sig.

När Else steg av fastnade hennes
blick vid en reklam för tidskriften
>>Det Bästa>>: >>IIur blir jag av med
rnin trötthet ? 

*
I ticlningskiosken vid hörnet köpte

hon tidskrifLen fast hon egentligen
inte hade råd.

I tredje våningen i ett nYbYEEt hus
öppnades dörren av hennes sYsters
äidsta flicka som med hög röst med-
delade modern att Else kommit.

>Skrik inte så förfärligt!>> hördes
det från köket.

EIse strök flickans kind, steg in i
tamburen och hängde uPP Ytterklä-
derna.

>Gå och sov ntl, Annie>>, sade mo-
dern och nickade åt Else. Annie såg
på mostern med strålande ögon.

>>Hör clu inte vad jag säger ?

Marsch i säng, och låt det gå fort!>>
>Jag är' inte färdig med räkneläx-

an>>, försvarade sig Annie, >>lärarin-
nan kommer att gräla.>>

Modern tog ett steg mot flickan
som höII sin magra arm skYddande
för ansiktet.

>>Vad angår mig dina läxor ? Gör
dem i morgon bittida. I säng med dig
och lämna oss i fred!>>

tr'Iickan såg hjälPsökande På Else
men denna kände alltför väl sin sys-
ter och biandade sig inte i saken.
Annie öppnade dörren till sovrum-
met och smög sig in i mörkret.

>Förbaskade unge!>> sade sYstern
till Else. >>Varför är du så sen i
dag ?>>

>>Det är ju fredag i dag. Sover
han?>>

Systern pekade På dörren som
Annie försvunnit igenom och gick
ut i köket. EIse föijde henne och
satte sig på en Iåg Pall vid bordet
där Annies med stora otympliga siff-
ror försedda räknehäfte Iåg meilan

tallrikar, tidningar och ostoppade
strumpor.

>Vil1 du ha en koPP kaffe?> frå-
gade systern och slog uPP 9n \oPP
utan att vänta På svar. I köket luk-
tade det stekt sill; rester av den låg
i stekpannan. Else kände att hon var
hungrig, men hon sade ingenting.
Sannolikt var sillresten avsedd för
svågerns frukost.

>>Var är' HarrY?>>
>>IIan har gått och lagt sig i ilska>>'

svarade systern.
Else frågade inte mera' hon visste

att hon skulle få veta allt ändå så
småningom. Hon såg På sYstern som
stod vid spisen med ryggen åt henne'
Systern var äIdre än EIse, mager och
knotig. AiIt hos henne var spetsigt:
näsan-, hakan, armbågarna och knä-
na. Hon väntade sitt fjärde barn och
hennes mage välvde sig som en
trumma på den magra kroPPen. På
radion inne i lummet stod ett flera
år' gammalt foto: en flicka och en
ung' man hand i hand. Den gången'
efter vigseln i rådhuset, hade Else
varit med dem hos fotografen. De
hade skämtat och utan synbar anled-
ning skrattat. Hur hon hade avun-
dats sin sYster då?

Else drack tigande sitt kaffe.
>>IIan skäms, förstår du.>> Hon

strök några hårstrån ur pannan. Else
svarade inte.

>Naturligtvis>>, fortsatte systern.
>>Jag begriPer ju att en vuxen karl
intJftir mätt av tre små siilar. Men
man måste ju ha något kvar till i
morgon bittida. Annars kan jag inte
skic[a med honom något. SjäIv har
jag bara ätit en. Och han sitter där,
iager inte ett ord, petar med gaffeln,
ia, Au vet hur han gör. Och-då s:de
jag tiII honom: 'IIarrY, så här kan
det inte fortsätta.' Men han reagerar
inte på något sätt, sitter där bara
och snurrar runt med gaffeln På
tallriken. Det är inte till att håila ut

längre! Barnen är rädda för honom
när han är på det humöret. Ofta bru-
sar han upp för rakt ingenting, men
det är i alla fall bättre än när han
bara sitter där och tiger i oändlig-
het.>>

Else erinrade sig den tiden när
Harry ännu var en glad grabb. När
han kom på besök blev det liv i luc-
kan. Han hade motorcykel. På sön-
dagarna tog han hennes syster med
ut och åkte. Senare, när de hade gift
sig, sålde han motorcykeln.

>>I går betalade vi hyran>>, sade
systern mer till sig själv än till
Else, >>och sedan fanns det så gott
som inget kvar. På kredit får vi in-
genting mer här i kvarteret. Det är
likadant överallt.>>

>Ditt kaffe blir kallt>, sade Else.
Systern drack sitt kaffe och reste

sig för att fyila på. Hennes nttram-
pade skor släpade över golvet. PIöts-
Iigt vände hon sig om:

>>Harry rår' inte för det, det har jag
också sagt till honom, men det plå-
gar honom i alla fall.> Hon teg ett
ögonblick. >>Jag börjar på fabriken
igen.>>

Else såg på systerns välvda mage.
>>Tre månader har jag kvar, jag tar

första bästa arbete jag kan få. Nå-
gon utväg ska man väl finna. Kom-
mer du ihåg hur vi drömde om en ny
lägenhet den gången vi bodde i det
fördömda kyffet ? Jag tänkte bara
på inredningen, på gai.dinerna och de
många blommorna i fönstren, på ett
modernt kök. Också Harry målade:
ofta ut det för sig. Aldrig ska jag
glömma den dagen när vi fick brevet
från bostadsförmedlingen. Gode Gud
så glad jag var!>>

Hon är förfärligt trött och nere,
precis som jag, tänkte Else.

>Men när man drömmer ihop nå-
gonting så där tänker man inte på
hyran, de ständiga avbetalningarna,
pengarna till gas och iyse, skatter-

\
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I-{ur fagtrutrtu blev vänner

l--\"t var en rtrgammal skog mcd
LJ tätt lövverk och här och där små
soliga gläntor. Väldiga träd, vars
mäI<tiga stammar var omslingraCe
av lianer, sträckte sina toppar mor.
himlen. På marken växte färgrika
blommor och i de gröna buskarna
lcvde massor av fågiar.

I längesedan för'flu'una tidcr sl<yn-
dade traktens fisl<are sig att liornma
förbi sl<ogen för att slippa hör'a dct

na Sedan blev aiiting som för-
gjort. När man i stället för riktig
mat aidrig har annat än havregröt
att ge ungarna, då frågar man sig
verl<ligen om det var någon mening
med det hela.>>

Jag måste gå, tänkte Else. Om det
blir sent inuan jag kornmer hem med
pojken så blir han så besvärlig.

>Om bara Hari'y
systern.

Du har i alla fail din Ffarry, tänkte
EIse. Han ligger därinne i sängen och
sover. Så snart jag gått går du tyst
in i sovrummet, klär av clig i mörk-
ret för att inte väcl<a honom och
barnen. Du lägger dig bredvid ho-
nom, kanske har du svårt att som-
na för tankarna på penningbekym-
mer, men dn hiir hans andedräkt, du
kan sträcka ut handen och röra vid
honom.

Else reste sig.
>>Jag ska hämta pojl<en>>, sade

systern.
Pojken kinkade men han var för

trött för att göra motstånd. Else tog
honom på armen och sade adjö.

>>Else>>, frågade systern, >>kan du
inte få honom placerad någon annan-
stans ? Kanske i ett daghem ? Du vet
ju hur svårt vi har det, och när jag
börjar på fabriken .>>

Else stod på trappavsatsen. Sys-
tern iutade sig mot dörrposten, den
solkiga klänningen spände sig
stramt över livet. Med barnet för-
siktigt tryckt intill sig gick Else ner
för trappan. Utan varje som helst
samnranhang erinrade hon sig den
unge mannen i bussen. Hon var så
trött . . .

>>Jag ska ordna det>>, svarade hon
systern utan att vända sig om.

*
Else for hem. Egentligen skulle

hon behövt tvätta upp lite, men hon
hade ingen ork kl'ar. På söndag kla-
rar jag av alltihopa, tänkte hon, och
är samman med pojken hela dagen.
Hon kysste honom, klädde av honom
och lade honom till sängs. Men den
lille var klarvaken och ville upp på

l6

Barmens egrra sidor:

11 f IIErt lol4saga
öronbedövande skriket från fåglarna.
Den gången rådde det ännu ingen
vänskap mellan fåglarna i skogen. Så
fort de träffade varandra började de
gräla och slåss och skrika. Så fort
en fågel fick syn på en annan blev
han upprörd och skrek med gäll
stämma:

>>Nej! Nej! Det där är mitt! Jag
vai' först här!>> Och så slog han ner
på den andre så fjädrarna rök. Men
dcn andra fågeln tålde naturligtvis
inte det, och så var striden i full
gång.

Fåglarna grälade över minsta små-
sak: om en mask, en kvist, ett ynl<-
ligt litet fjun. De slogs om det så att
slutligen ingenting blev kvar att ta
med till boet.

Höken förstod att utnyttja dessa
ständiga stridigheter till sin fördel.
När skogens fåglar grälade med
varandra smög han sig till deras bon
och plundrade dem. Sedan ljöd det
kiagorop från de plundrade nästena.
Men nästa dag började grälet och
slagsmålen igen.

En dag kom en korp flygande bort-
ifrån och slog sig ner i skogen. Det
var en gammal klok korp som hade
ett långt liv bakom sig. Många sko-
gar hade han ftugit igenom innan
han kom till denna skog.

I morgongryningen, nät solen sän-
de ner sina första strålar på jorden
och luften ännu var stilla och himlen
l<lar, slog den gamle korpen sig ner
i ett stort träd.
>Vilken härlig morgon!>> ropade han.

hennes arm. E{on brast i gråt, där-
för att hon av trötthet inte ens kun-
de vara en god mor. När barnet änt-
ligen somnat knäppte hon på radion
Dansmusik från Valencia-baren
En gång hade de varit där, hade be-
ställt in smörgås, snaps och ö1. Hon
hade iränt sig en liten aning berusad,
men det var bara angenämt. De hade
dansat och det var sent när de gick
hem. Han dansade bra, men allt det
var långt innan pojken föddes.

Else bäddade åt sig på soffan. När
hon redan lagt sig och släckte ljuset
kom hon ihåg artikeln i >Det Bästa>>,
rubricerad: >I{ur blir jag av med
min trötthet?>> Den läser jag i mor-
gon, tänkte hon och somnade.

Han såg sig omkring och plötsligt
upptäckte han på marken uncler sig
en fasan. Mitt bland de röda, gula
och blåa blommorna som började
öppna sina kalkar under de varma
solstrålarna liknade fasanen i sin

g'ranna fjäderskrud en färggrann
härlig blomma.

>>Käre tr'asan>>, vände sig korpen till
honom, >ursäkta om jag satt mig i
ditt träd.>

tr'asanen häpnade: aldrig hade han
hört en fågel tala så. Han trodde att
han hört fel.

Men korpen upprepade: >>ursäkta
mig, kära F'asan>>, och gjorde sig be-
redd att flyga därifrån.

>>Men för all del, kära Korp>, sade
fasanen oväntat för sig själv, >>stan-
na i mitt träd så länge du har lust,
och när solen sjunker bakom bergen
kan du komma hit och sova i natt.>>

För första gången i sitt liv sade
fasanen sådana ord.

Korpen var belåten och när solen
sjönk bakom bergen kom han till-
baka och övernattade på den översta
grenen i det stora trädet.

När korpen vaknade nästa morgon
sträckte han på vingarna och sade:
>>God morgon, kära tr'asan. Jag har
sovit härligt i ditt träd och jag tyc-
ker faktiskt om den här skogen.



Äntligen har jag hittat en plats där
det finns gott om mat. Jag har uPP-

täckt ett Par utmärkta ställen här
och om du vill så ska jag visa dig
dem.>>

>Jag tycker om dig, KorP. Stanna
här, vi kan bo tillsammans>>, sade

fasanen. Och korpen gick med glädjc
in på förslaget.

Så började deras gemensarnma liv
i det stora trädet. Mellan dem rådde

ständigt den bästa sämja och ingen

rovfågel lyckades överrumpla dem.

Ju mer de lärde känna varandra des-

to fastare blev deras vänsl<aP.
Andra fåglar som levde i samma

skog förvånade sig över att de båda

aldrig grälade.
>>Deras vänskaP ska ställas l)å

prov>), beslöt de.

Nästa Inorgon när' korPen flugit
sin väg och fasanen var ensam kvar
kom fåglarna från hela skogen till
honom.

>>Ack, Fasan, hur kan du som är
vår skogs PrYclnad leva ihoP med

clenna fula korP?>>, sade de.

>Ni har ingen rått att säga så

där>>, ropacle fasauen förbittrad.
>>Korpen är den träste, ädlaste och

klokaste fågeln i världen. Det är en

stor ära för mig att han viil leva
ihop med mig.)>

När fåglarna hörde detta flög de

därifrån. Men nästa morgon samla-
des de åter vid det stora trädet. De

väntade tills fasanen flugit bort, då

omringade de trädet och sade till
korpen:

>>Ack, I{orp, hur l<an du som är en

klok fågel leva ihop med vår dumma
fasan ?>>

>>Fasanen åt den vackraste, den

mest godhjärtade och gästvänliga få-
geln i världen>>, svarade korpen. >>Det

är en stor ära för mig att få leva
ihop med honom.>>

Fåglarna blev gränslöst förvånade.
De flög ett stycke bort och diskute-
rade ivrigt den gåtfulla vänskapen
mellan fasanen och korpen. Och som
vanligt kom de i grä1. fngen ville
låta den andre komma till orda, var
och en lade an på att säga sin gran-
ne något särskilt elakt och kränkan-
de, och denne blev naturligtvis inte
svaret skytdig.

Piötsligt blev de dödstYsta och
greps av en våldsam skräck: direkt
mot dem kom en hök flYgande. I'åg-
larna flydde åt alla håll, de gömde

sig i gräset, i grenarna och i ihåliga
trädstammar.

Men höken hade inte tänkt angriPa

Nrir traktens fiskare nu glider förbr'

dem, det var fasanen han var ute
efter. Fasanen anade emellertid in-
gen fara. Han satt lugnt i trädet och
giadde sig åt att dagen var så ljuv-
ligt varm, att han nu hade gott om
mat och att han kunde kalla ett stort
träd, som gav honom tak över huvu-
det, för sitt eget. Men allra mest
gladde han sig över att han hade en

trofast vän, den gamle vise korPen.

Ijnder tiden sköt höken ner som

en pil. tr'åglarna höIl andan, en del

blundade av fasa.
Plötsligt avskar den gamle korPen

oförskräckt hökens väg och störtade
sig på fienden. Den modige korPen
visade sig vara den starkaste och hö-
ken tog till flYkten.

Men ännu länge efter att de läm-
nat sina gömställen kunde fåglarna
inte lugna sig. När de slutligen vän-
de tillbaka till sina bon mötte dem en

fruktansvärd anblick: i deras från-
varo hade rovfågeln förstört deras

bon. Då först begreP de hur stor
vänskapens makt är.

>Skulle inte vi kunna leva Precis
som fasanen och korpen?>> tänkte
varenda en av dem.

i sina bå,tar saktar de farten . . .

>>Låt oss bli vänner!>> skallade det
plötsligt från ett högt mullbärsträd.

>Låt oss bli vänner!>> ekade det
från ett annat träd.

>Vi ska vara vänner!>> Dessa rop
skallade snart från den ena änden av
skogen till den andra.

Sedan denna dag grälade och slogs
fåglarna inte längre. X'rån och med
den dagen levde de i fred och en-
dräkt.

Och det visade sig att där fanns

tillräckligt med mask och larver och

annan mat åt dem alla och inte hel-

ler fattades det dem bekväma grenar

och mjuka fjun för deras bon.

Men för höken blev det nu svåra

tider: han iyckades inte längre obe-

märkt närma sig fåglarnas bon. Fåg-
larna, vars skrik och skrän tidigare
fyllde hela skogen, de varnade var-
andra nu med mjuka välklingande
röster mot faran.

Och när traktens fiskare nu

förbi i sina båtar saktar de

för att lyssna till den glada
sången. . .

*,.3,3l.%,
,k

glider
farten
fågel-
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AYdelningar

p apporterna öuer uå,rhalttå,rets uerksamhet strönrmar nu in ochtt bekrtiftar att de llesta audelnr,ngarna uncler uå,ren iignad,e stort
intresse åt fr(t,gan onl tjtinstepensioneringen oclt ny\äIet. I allu
rapporter omncimnes hur uttalanden m,ot rle h,öj(la ntilitiiranslagen
och de nya, pu,nktskatterna tillstiillts regeringen. Flera aud,erni,ngar.
har också, på, sina möten cliskuterat rlen s. k. Köpirt,gntotionen och,uttalat sttt gr,lrande au de förstug som ilen sociaidem,okrati,ska ar-
betarkontnlunen i Röpittu sttillde so?il, srar på, ;>försr,ar.sö11ct(.)rr,s-
kom.ntelsen>>.

Många avdelningar har utnyttjat
våren föi' utflykter och studiebesök.
Så skriver vår avdelning i

SESKARÖ
att man anslog en söndag för ett be-
sök på Nedertorneå kommuns ålder-
domshem. >>Vi var en hel busslast
som åkte ut till hemmet med kaffe,
hembakt bröd, blommor, sång och
rnusik sanrt en påse frukt och god-
sakr.r' till varje pensionär. Att det
uppskattades högt och rent behöver.
väl inte särskilt framhållas>, heter
det i rapporten.

Den livaktiga avdelningen i
BJURSLÄTT

i Göteborg berättar i sin rapport om
tre studiebesök i industrier under vå-
ren: I(onsums bageri, Forshaga lino-
leumfabrik och Kungälvs kexfabrik.
Tillsamman med avdelningen i
Viistro, Lu,ndby har man uppvaktat
myndigheterna med krav om billiga-
l'e cntr6-avgift för barn vid Ram-
bergstadens konstfrusna isbana, var-
vid man också framförde önskemåi
om flera isbanor och bollplatser. Av-
delningens tidigare vädjan om att få
en bollplats och en isbana vid Bjur-
slättsskolan har nu gett resultat.
>Visst kan det sägas att vår avdel-
ning har 'tjatal' i denna fråga - .

men det har lönat sig!> fastslår ord-
föranden i sin rapport, som bland
mycket annat också berättar att
Bjurslätts- och V. Lundbv-avdelnin-

garna gemensamt visade sagopjäsen
>Ilans och Greta på nya vägar>> för
350 barn i Bjurslättsskolans aula.

I SKöVDE
har SKV-avdelningen skickat en skri-
velse till stadsfullmäktige med för-
slag om anordnandet av en lek- och
idrottsplats i stadsdelen Våmb, som
helt saknar lekplatser. Skrivelsen har
upptagits som motion och hänskju-
tits till drätselkammaren.

Itrn kväll i rrrars inbjöri avdelnin-
gen i

HALLSTAHAMMAR
Vi I(vinnors prenumeranter och Iä-
sare till ett samkväm. Man bjöd på
underhållning och kaffe med dopp 

-förstås 
- 

och det blev en i allo lvc-
kad samvaro, sägs det i rapporten.
(Ett efterföljansvärt exempel, tyc-
ker vi, för att få närmare kontakt
med läsekretsen.) För övrigt rappor-
terar avdelningen att den i juni ha-
de besök av sin distriktsledning, var-
vid en redogörelse för de närmaste
arbetsuppgifterna inom distriktet
lämnades. (Också ett efterföljansvärt
exempel från Västmanlandsdistrik-
tets ledning !)

KOSKULLSKULLE
säger i sin rapport: >>Vi brukar årli-
gen ge en del anslag till ändamål
som vi vill stödja. f år har vi gett 100
kr. vardera till cancerforskningen,

till föreningen Länkarna och till ett
hem för spastiska barn. Dessutom
100 kr. tili distriktets representation
vid KDV-kongressen i Wien samt
ytterligare en del anslag.> 

- 
För-

klaringen till denna generositet kom-
mer också: >Två fester har anord-
nats som inbringat 2.II5 kr.>>
Kanske vännerna i Koskullskulle
skulle vilja ge oss en mera detalje-
rad redogörelse för hur man går till-
väga för att få sådana ekonomiska
resultat av festerna ?

Fr'ån
DALA-DISTRIKTET

rapporterar avdelningen i Auesta och
den nybildade Korsncis-Falu-avd.el-
ningen att de diskuterat Köpingsmo-
tionen och antagit uttalanden med
anslutning till dess förslag. Likadant
har den alltid livaktiga avdelningen i

KöPING
gjort. Där är man för övrigt alltid
i full färd med något. På vårkanten
reste man i den lokala Kvinnornas
samarbetskommitt6 frågan om slo-
pandet av examen vid skolornas års-
avslutningar'. f stället vill man er-
sätta den med s. k. åhörardagar un-
der terminens gång. Andra aktuella
frågor som man tagit upp i samar-
betskommitt6n är skolungdomens fe-
riearbetsmöjligheter, kravet på park-
tantsverksamhet i stadens regi och
behovet av flera telefonkiosker i sta-
den.

Varken säek eller kuskkr:age
iir det frågan om hiir, bara en liten
t:isst iir den söt med si,n lilla rundct
bIå, botten. De sys i, plattsöm, och, ni
ntönstret di,rekt frå,n tidningen och
öt:e:r det pä tyget.

flickkliinnin,g au enklaste sn,itt 
- 

nrcn
kragle oclt, de uita priistkragarna mot
kan mecl lr,jtilp au ett tunt papTter ta

sedan nted hjcilp au kalkerpapper föra
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KORSORD ITR 6 Liisnin$ till korsord 5

PRISTAGARE
1:a pris: Annie Andersson, Ernst

Torulfsgatan 23 A, Göteborg ö'
2:a prls: Kamma Lager, Majstångs-

vägen 11, Hägersten.
5:e pris: I(aisa Olsson, Ad' Hedins-

vägen 28 B, Kiruna C.

Atl fostrans
Forts. fr. sid. 73

rike, Italien, Kanada m. fl. visar hul'

stora problem som ännu återstår att
lösa och hur den unga generationens

intressen får stå tillbaka för krigs-
rustningarna. Ett gemensamt krav
från dessa länders delegater var ock-

så: Sänk militärutgifterna och höj

anslagen till undervisningsväsendeti

Ett stort ansvar

Vi måste få stöd och hjälP at' våra

regeringar när vi vill skapa bättt'e

förhållanden för barnen, framhölls
det. Och gång På gång underströks
det stora ansvar kvinnorna har som

mödrar och medborgare när det gäl-

ler barnens uppfostran. Vi fostrar
dem ju inte bara för oss själva utan
för samhället, för framtiden, för det-t

gemenskap de skall leva och verka i

en gång som vuxna.
De trc huvudfrågorna På kongres-

sen hör intimt samman. Freden ät'

förutsättningen för allt uppbygg-
nadsarbete, ia för livet självt. Till
kvinnans rättigheter måste räl<nas

möjligheten att skaPa en lYcklig
värld åt sina barn. Att skYdda bar-
nen är' en förpliktelse som åligger
alla vuxna, hela samhället.

Så utgör dessa tre delfrågor till-
sammans det problem som innesluter
hela vår stora arbetsuppgift' Och så

som de behandlades På I(DV:s kon-
gress gav de oss, som hade glädjen
att cleitaga i den, nYtt mod och nYa

krafter och vilja att göra vår andel

i arbetet.

mål

VÅGRÄTA ORD
1. Det viktigaste av alit
4. Skyddar trädet
7. Svensk stad

10. Från sångfågeln
11. Färg
1-2. F,tt slags överföring
14. Musikinstrument
15. Skifta
17. Något sorgligt
18. Blir man lätt i värmen
20. Inte längesedan
22. Fult att kalla annan
24. HåIIer man både i fackföreningen

och SI(V-avdelningen

2. Flicknamn son-I man säIlan hör
nu för tiden

3. Uthärdlig
4. Har vi alla
5. Utmär'ker sig för färglöshet
6. Kan vara stor eller liten
?. Trist
8. Det har oron i sig
9. Skuld till mången gäddas hädan-

fär'd
13. Flicknamn
16. Kan man sig På ta
19. Bäst att ha med i ekan
21. Sade
23. Skapa
25. Gör rcgnet när' det är' som värst
26. Stol
2i. Har väl jorden inte suckat efter

i den somnlal' sonr gatt
28. Skrikig
30. Rysir flod
32. HöIje för klockan
34. Grönt vid strandkanten
35. BIev den som intet fick
37. Nedsättande benämning
38. Bär väl sin puckel med stolthet
41. Tänja
43. Tjänar upplysningen
44. Gror i mullen
45. Fura
47. Stämmer biod
48. I(ar
49. Snabb

Lösningarna shall vara oss tillhan-
da senast den 25 okt. De tre först
öppnade r'ätta lösningat'na belönas
r-ned bokpriser. XIärk knvertet "Kors-
ort-l trr' 6

27.
29.
a1

öD.
36.
39.
40.
42.
4+.
46.
50.
51.
52.
53.
54.

Antik möbel?
Försiktig
illåste man göra om sidorna är
många
Finns det gott om i vårt land
Observera
Arlt i
Gör man tili middagen
Trä1ade
Steksåsens grundämne
Uppåt väggarna
Är nollan
Vanligt skällsord
Heter mången samePojke
I{ar den gjort som gett igen
Nämns ofta i pressen i samband
med kärnvapenprov

55. Pojknamn
56. Har nll fått strYka Pa foten i

skolan
57. Är en tjänst åtminstone vär'd

LODRÄTA ORD
1. För hög sådan kan f.a vådliga

l<onsekrtenser
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Kvinnornas fr"d.kuravan
ett b".rtdransvärt initiativ
,6/8. Vi har uerkligen klarat det. Belgien, Frankrike, Vrist-

tyskland, Sch,weiz, Italien, Jugoslauien, Albanien, Bulgarien, Ru-
niinien, Ungern, Tjeckoslouak,i,en, Polen 

- 
nu på, uiig ti,ll Soujet-

un'ionen. Hoppas xarai, London i,gen 2l/8. Det har uarit ltdrt arbete

-- nren en enornL fruntgå,nq.>>

Så lydde texten på ett vykort som
vår förbundsordförande, dr Andrea
Andreen, nyligen mottog från fru
Dora Russel ordf. i fnternationella
mödrakommitt6n. Vad är det då man
klarat ? Ja, någon vanlig turistresa
är det sannerligen inte fråga om och
inte är den först och främst före-
tagen till egen förnöjelse och av ny-
fikenhet att se andra länder. Men låt
oss berätta.

Resan började i pingstas, startade
från London med Skottland som
närmsta mål och F rankrike som
nästnärmsta. Färdsättet var inte det
allra bekvämaste, de 18 deltagarna
(16 kvinnor och två män) företog
resan i en något ålderdomlig engelsk
buss, som åtföljdes av en >>materiai-
vagn>>, inte den heller just av nyaste
fabrikat. De två männen var natur-
ligtvis chaufförer, de 16 kvinnorna
var ute för att som de själva sade
>>tala med kvinnor i öst och väst om
vår hjärteangelägenhet>>. Resans än-
damål och >>hjärteangelägenheten>>
hade de sammanfattat i ett budskan
så lydande:

>>Vi, företar denna resa, so,,)L stinde-
bud, för fred,en och ucinslcapen mellan
alla folk.

Viisterns kuinnor bringar ett fre-
dens och den goda tiljans budskaTt
till kui,nnorna i, öster.

Vi krtiuer:
instcillande au alla atontuapenförsök,
förbud, mot framstiillning och, lagring
ao kiirnuapen,

i,nga aufyrningsbaser för raketua-
P€?t,

inga flygnr,ngar nted nti,titiirflyg-
plan soyn för med si,g atom- och
utitebomber.

Vi, förpliktar oss att kt ciua au uå,-
ra reger,ingar att de deltar i, en topp-
konferens för att benrcistru faran förett a,tomkri,g och lörbereda ned,rust-
ni,ng.

Vi, uppfordrar Förenta nationern&
att konsekuent gå, in för freden och
för nedrustningen.

Detta budskap har alttså de 16
engelska kvinnorna nu överbringat
vid möten och sammankomster mecl
kvinnor i tretton europeiska länder.
Efter besöket i Sovjetunionen tar de
vägen över östtyskland (Västtysk-
land har de redan besökt). och när
detta läses befinner de sig om allt
går som beräknat i London. På ned-
resan genom Västtyskland meddelade
clc att de i Skottland och i Belgien

bereddes tillfälle att framträda i TV
med sitt budskap. Sannolikt har de
också i en rad andra länder fått
denna möjlighet.

Vilka är de nu, dessa sexton kvin-
nor ? Den yngsta är 20 år, den äld-
sta 78. Det är husmödrar och yrkes-
arbetande, bland annat lärarinnor,
kontorister, en sjuksyster, en film-
reporter. De tar också upp en film
från resan. En del av kvinnorna till-
hör den kooperativa kvinnogillesrö-
relsen, som är mycket stark i Eng-
land. Även Kvinnoförbundet för tr'red
och Frihet är representerat bland de
sexton, liksom också kväkarna.

Och hur har de finansierat resan ?

Naturligtvis som kvinnorna brukar
göra: genom att själva lägga slant
till slant i månader och år och ge-
nom insamlingar i bekantskapskret-
sen. Det finns många människor i
England som inför hotet om atom-
krig är villiga att hjälpa tilt i upp-
lysningsarbetet. Också från fackligt
håll fick kvinnorna bidrag till sin
resa. Och deras anspråk har natur-
ligtvis varit mycket blygsamma. I
sin materialvagn har de fört med sig
spritkök, kastruller, porslin och an-
nat nödvändigt för att kunna tilreda
sin mat. Några restaurangbesök har
det alltså inte varit fräga om och in-
te heller några hotellrum. Men det
innebär inte att de för jämnan be-
hövt utnyttja de medförda tälten
som nattlogi. På de flesta platser har
det anmält sig människor som gärna
velat ha dem som sina gäster. Och
det har naturligtvis bidragit till att
stärka de vänskapliga banden.

För de engelska kvinnorna blir sä-
kert kvinnornas fredskaravan en stor
tillgång i arbetet för freden. Sexton
energiska kvinnor som för med sig
budskap om kvinnornas vilja och be-
slutsamhet att försvara freden och
sina barns framtid ! Synd bara att in-
te Sverige blev en anhalt på deras
resa. Men kanske vi så småningom
får tillfällle att se den film de tagit
upp ? Det borde ligga inom möjlig-
heternas gränser.

Kvinnors
Vänsterlcirbund (SKV)
uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen tr'risinnade kvinnor,
som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-
gift för fredens sak och sin överty-
gelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk
sektion av Kvinnoraas Demokratiska
Världsförbund (,KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 liin-
der. KDV och dess nationella org:a-
nisationer kämpar för att vinna och
praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt ti,ll arbete, tilt lika lön
för lika arbete oeh till befordran;
rätt till undervisning och yrkesut-
bildning och till social trygghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella orga"nisa-
tioner kiirnpar för att tillfönsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, häI-
sovård, sund litteratur, goda fritids-
sysselsättningar. IiDV vill samla all
världens kvinnor oberoende av hem-
ort, ras och livsåskådning till försvar
av freden.

Tidningcn VI KVINNOR
i demoleratisht världsförbund

Utgivarc: Andrca Andrccn
RcdaktionskommittC:

Valborg Svcnsson, Birgit Ehrdn

*
Utkommcr mcd nio nr pr ir.

Prcnumerationspris pr år: Kr. 4:1o
Lösnummer yo örc (kommissionä-
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