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TIEN AN MEN

"Den bimmelska iredens port" ir buaudingången till dcn lorna lccjsarstaden

i Peking. Från denna port utropedes den kinesisba Folkrepubliken den t'örsta
ohtober 1949. På platsen t'ramför porten längs den eviga lredens gata cirar

aäldiga procestioner t'ram den lörsta maj ocb på nationaldagen den lörsta
oktober - 800 000 rnänniskor unget'är.

Porten är som alla kejsarstadens byggnader röd till lärgen nted tab av gult

glaserat tegel. Gavlarna är rikt guldinlagda och de stora g1,llene inshriptio-
nernd på t'ramsidan lyder: "Länge levc den hinesiska Folkrepubliken" och

"Länge leae enigheten mellan alla .,:ärldens folh".

\)l kvlnnor
Arg. 4 Okt. 1952 Nr. 7



Bakteriekrig i Korea och Kina
T)
.t'å ittnj,rdan av Kinesiska Vetenskapsakademien och

Kinesiska Fredskommitt6n har en neutral internatio-
nell vetenskaplig kommission under 2 ä 3 månader i
sommar gästat Kina och Ilorea för att undersöka fakta
rörande det bakteriekrig som USA fört mot dessa ldn-
der, men som av Amerika förnekats såsom varande
bakteriekrig. Kommissionen bestod av sex medlemmar
från olika länder. England, Frankrike, Sovjetunionen'
Italien, Brasilien och Sverige var här rQpresenterade'

Den svenska delegaten var, som vi torde veta, över-

läkaren med. dr. Andrea Andreen.
Efter hemkomsten hötl doktor Andreen sitt första

offentliga föredrag i Medborgarhusets stora sal fre-
dagen den 26 september angående kommissionens un-
dersöl<ningar och resultat.

Kommissionens rapport upptager 600 sidor' Ett sam-

mandrag på ca. 60 sidor är mera överkomligt för lek-
män. Men det djupaste intrycket gavs givetvis av dok-

tor Andreens levande, på sakkunskap byggda och gri-
pande skildring av fakta, som lämnades den fullta-
Iiga publil<en.

.ti

Den Internationella

V etensltaPliga Kommis sionens

SLUTSATS
| | ,.r.

Hönd"lter ov söregen koroktör vilkq sedqn börion

sv 1952 intröffot i Koreo och Kino hqr förqnlett folken
och regeringorno i desso lönder ott onklogo USAts

stridskrofter för bokteriologisk krigföring. Den Inter-

notionello Vetenskopligo Kommissionen som bildodes

för ott undersöko hithöronde foktq hqr nu ovslutot

sitt orbete efter mer ön två månoders undersökningor
pö plotsen.

Kommissionen stölldes inför en stor möngd foktq'
Visso ov desso fokto bildode sommqnhöngonde möns-

ter vilkq visqde sig voro synnerligen upplysonde'

Kommissionen hqr dörför frömst koncentrerot sin upp-

mörksqmhet pö de sistnömndo. Kommissionen hor

kommit till fölionde slufsots.
Koreos och Kinqs folk fror vorit föremöl för ongrepp

med bqkterievopen. Desso vopen hor onvönts ov en-

heter ur USA:s vöpnode styrkor vilko för öndomålet
begognot sig ov ett stort ontol oliko metoder, en del

ov desso förefoller ott ho utvecklots ur metoder som

den ioponsko orm6n onvönde under ondrq vörlds-

kriget.
Kommissionen hqr nött desso slutsotser genom ott

logiskt sommonstöllo ollo fokto. Kommissionen hor

uoiit nödsokod qtt böio sig inför vittnesbörden och

kon endost konstotero ott detto omönskligo hond-

lcnde ögt rum trots qtt det fördömts ov folken ihelq
vörlden.

Nu göller det för ollo folk ott fördubblo sino on-

ströngningor för ott röddq vörlden f rön krig och

förhindro ott vetenskopens upptöckier onvöndes till
mönsklighetens fördörv.
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Kommissionen hade från början på ailt vis sökt fri-
göra sig från förutfattade meningar, den hade till och
med gått så långt att den ansett att ett sådant utslag
av mänskiig grymhet som ett i detalj utspekulerat bak-
teriekrig vore nära nog omöjligt. Och LikuiiL! Efter de
mest minutiösa undersökningar i Korea och Kina.
mångfaldiga och timslånga sammanträden meJ såväl
representanter för respektive länders mest framståen-
de aul<toriteter som med befolkningen, gamla och unga,
i olika delar av berörda länder, blev slutsatsen: en bak-
teriologisl< l<rigföring har tigt rum. Från flygplan hade
olika slag av insekter och även andra djur och före-
mål kastats ned - t. ex. loppor infekterade med pest,

skalbaggar och fh,rgor infekterade med mjältbrand,
musslor infekterade med kolera o. s. v. Det var tydligt
att man ofta ökat bakteriernas giftighet på konstgjord
väg de framkallade plötsliga, svåra sjukdomsfali
med ptågsam död. Även bör beaktas att de epidemiska
sjukdomar, som på detta sätt spriddes, ofta uppträdde
på trakter och under årstider, där de eljest ej brukade
förekomma.

Att i få ord skildra detta vittnesbörd om mänsklig
låghet, om hur djupt kriget, med allt vad det inne-
fattar, kan låta mänskligheten sjunka, är omöjligt.
Man förstummas. Och man förstummas inför det oer-
hörda lidandet. Och varför detta lidande?

Emot denna avgrund av sorg står vördnad och tack-
samhet inför dem, som vågat liv och hälsa för mänsk-
lighetens väI, för framtiden, och som trotsar en opinion
vars elakartade beskaffenhet påminner om pestinfek-
terade loppor.

Elisabeth Tamm.
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Våra svstrar

i l(orea

IJnd., vår sista dag i Pjongjang gav Koreas de-
mokratiska kvinnoförbund en morragning för oss.

Mottagningen var egentligen för Madame Pessoa
från Brasilien, Dr Yen från Kina och mig men hela
kommissionen var inbjuden som åhörare. Pag Den
Ai hade förstås ordnat hela mottagningen, men det
var vice ordföranden som talade. Sedan omkring 1O

månader finns det i Pjongjang en rearer insprängd
i berget och där var festen. Man kom dit genom en
lång fuktig gång vid foten av berget men det fanns
också en hög ftappa upp från rearern så att man
kom ut uppe på berget. Vårt inträde i denna fest-
sal var ert av de mest gripande ögonblick vi upp-
levat. Salen låg i halvmörker, den var fylld tiIl
sista plats av kvinnor - IO2O var inbjudna och
alla hade kommit -, starka strålkastare lyste på
estraden, en mycket skicklig orkester, blåsinstru-
ment, spelade nationalhymnen, alla stod; tre små
flickor med var sin jättebukett kom fram till oss. -Det låter inte så märkvärdigt kanske men säkert är
att kontrasren mellan denna grandiosa fest och sta-
den i spillror utanför var oändligt högtidlig och på
samma gång hjärtskärande. Jag hade skrivit mitt
anförande på engelska men eftersom det redan var
översatt till koreanska av vär skicklige tolk så höll
jag det på svenska. Jag sade att KDV har lärt oss

att känna oss solidariska med vära systrar jorden
runt, "Koreas kvinnor står oss mycket nära, vi li-
der med er. Jag vet nu att Korea är ett underbart
land: naturrikedomar, gammal kultur, etr storartar
folk; Korea kommer att få en lycklig framtid. Och

Pak Den Ai och SKV:s ordt'örande i Pjongjang.

den framtiden skapas till stor del av Koreas kvin-
nor. - Vår uppgift här just nu är au samla ma-
terial så att vi kan berätta för världen sanningen
om bakteriekriget. Och vi har en fast förhoppning
om att vår redogörelse kommer att bidraga till att
göra slut på edra lidanden.

Koreanska mödrar, hustrur och döttrar, hjältin-
nor - vi är på er sida. Leve Koreas kvinnor, leve
Koreas frihet, leve fred i världen!"

Madame Pessoa och Dr Yen talade också. Mu-
siken och strålkastarna inramade det hela och app-
låderna förstås. Efteråt gick Pak Den Ai och jag
omkring i salen och jag tryckte så många händer
jag hann med - det fanns knappt ett enda par ögon
utan rärar. Sedan var det ett kort underhållnings-
program, orkestermusik, körsång - unga män och
kvinnor i khaki -, solosång av en mjuk hög sopran,
en koreansk dans - de har en utsökt danskonst.

Vi kom ur uppe på berget och stod där några
minuter medan kvinnorna i sina fladdrande kore-
anska dräkter böljade i en mjuk vågrörelse nedför
den slingrande vägen syn av stor skönhet.

Andrea Andreen

Den tackramhetsskrivelse som. linns avbildad hAr brcdvid.
övcrlämnades til! vår ordt'arande i pjongjang. Den l1,der i
suens h övers,ittnin g s å:

I clet koreertska fothets ?2cltttlt tackar t,i rörclsamt de

fredsälshande stent'ka kuinnot' sot?t geil ois tppmuntrart
ocb tnatet'iell ltjälp i r,år äror)ka kanp rnot den brutala
t'äpnade ittuasionen at, Anterikns impertalister i Korea,

Eder uäuliga oc'/t s7s'terliga up pmtuttran lt jälper oss

att tlritta ttt ur t,årt fädernesland dert gemensantme fien-
r!en ti/l de f redsälskancle f o/hen i aärlden.

V) ltoppas oclt f ört,iintar att det f öretag till st'öd lör
fred och fri/:et, sont st,enska hainnor tar del i, skall
t'inna lramgång.

Kr i gs of fr ens lt j älp or gan isat ion
PAK DEN AI

ordförande
Den 1 augasti 1952, Pjongjang, Korea.

SKV:s styrelse bar tillställt FIr.:s gen.sekr. en skri-
velse där det bl. a. beter:

"Gcnom clcn Intcrnationella Vetensk:pliga Kommissionens ar-
bete har dct blivit klart att dc amerikanska stridskrafterna
undcr det senasre halvåret försökt terroriscra dct koreanska
folket - liksom befolkningcn i nordöstra Kina - genom
bakteriekrig. Undcr sommarmånaderna har dc delar av Pjong-
jang som ännu finns kvar och som bevisligen icke erbjuder
några militära må1, utsatts för upprepade flygraider vilka
dödat tusentals och åter ruscntals kvinnor, barn och gamla
som nu utgör stadens huvudsakliga befolkning. Med napalm-
bomber bränns människor till döds, elden utplånar dcras hem.
Dcn för någon tid sedan tillkännagivna planen au. 78 korean-
ska städer skullc utradcras av FN-flygcr, sätts stcg för stcg
i verket. I dessa dagar mcddelas att de amerikanska strids-
kraftema börjat använda nya robotvapen i Korea."

Skrivelsen slfiar med kraact orn att stilleståndst'Ar-
bandlingarna slutt'örs och t'reden återställ:
lar Xoreas prövade t'olk.



Kate Fleron:

Det ar nu ett år sedan mina artiklar om Koreakriget
publicerades och jag höIl mina föredrag om detta ämne
på flera platser i Skandinavien. Kanske några läsare

drar sig till minnes att deras facit var: att det krig som

fördes i Korea i FN:s namn hade antagit formen av ett
utrotningskrig.

Jag berättade att Korea bokstavligen var nedbränt.
hus efter hus, att det fruktansvärda nya vapnet na-
palmbomben användes utan ringaste hänsyn till civil-
befoikningen och att de amerikanska soldaternas be-

handling av den infödda befolkningen var kriminell.
I dag ett år efteråt, måste jag påpeka att min upp-

fattning av förhållandena då har bekräftats och fast-
stäIlts såsom sidor au sanningen orn kriget i Korea,

son'L m(Ln inte l,tingre kan f örneka.
Resultatet är att betydande kretsar i västerlandet'

främst i England, fruktar det sätt på vilket man för
krig i I(orea, fruktar napalmbomberna, vilkas bensin-
gele i miljontals liter tömts över oskyldiga medmän-
niskors huvuden, fruktar amerikanernas behandling av

koreaner och kineser och är rädda för intrigerna om-
kring Syngman Rhee.

Efter min hemkomst mötte jag oupphörligt de bättre-
vetandes axelryckningar över min känslobetonade av-
sky för krigföringen i Korea: Herregud, sådant är kri-
get, det vet vi ju! Det fanns dock andra än jag som

inte på förhand visste att kriget var sådant - 
bland

dem erfarna krigskorrespondenter. En av dem, Reginald

Thompson, korrespondent till den konservativa tid-
ningen Daily Telegraph, skriver i sin bok "Cry Korea"
(nov. 51, London, Macdonald & Co'), hur härdade per-
soner som aldrig hade låtit sig skrämmas när det gick

som värst till under andra världskriget flydde från
Korea som om djävulen varit i hälarna på dem. Kriget
i Korea hade förlorat aIlt sammanhang med militär
konst, det använder enbart den totql'a utrotningens
teknik.

Det var spåren därav som fyllde Ida Bachmann och

mig med den naLua fasan för krigsmetoderna i I(orea'

Spalt efter spalt skulle man idag kunna fylla med

citat av korrespondenser från icke-kommunistiska jour-
nalister till konservativa och liberala tidningar i väs-

terlandet, som bekräftar våra intryck och uttrycker
samma avsky - 

och blYgsel.
Det gäller också uppfattningen av de amerikanska

soldaternas behandling av koreanerna - 
Reginald

Thompson skriver tiil exempel: "Jag tror inte att det

någonsin faller dem in att koreanerna är män, kvinnor
och barn med ett hem, att de har kärleksfula' hatfulla
och längtansfulla känslor, cch att de mycket ofta är

modiga." Amerikanerna kallar dem "gooks", och på

samma gång man sätter den benämningen på dem "be-
rövar man dem deras människovärde".

Jag skall inte trötta läsarna med att citera de många
glada påståenden, som framförts från Jutlandialäkar-
nas sida om FN:s krigföring i Korea, där de sanner-
ligen aldrig satt sin fot 

- 
men jag vill påminna om

4

en rubril< i Berlingsl<e Tidene (16 sept. 1951) som ut-
gjorde de tre Jutlandialäkarnas uppfattning: "Den hu-
manistiska mentaliteten har inte suikits 

- 
lncLn ldcln

bara uara stol.t öuer det stilt rarpå FN för krig."
Den danske läkare sorn senast (den 16 juni) åter-

vände från I(orea, uttryckte inte någon stolthet över
FN:s krigföring. På frågan om han besökt Koje-ön,
svarade han enligt Socialdemokraten (den 17 juni):
"Nej, det ansåg man för riskabelt!" Man kan dra slut-
satsen att det inte var för överläkare Tage Christensen
det skulle vara riskabelt, utan för Unified command,
som uppenbarligen fått nog av de Röda l(ors-besök på

Kojeön, som i februari förorsakade två allvarliga re-
primander till den amerikanska lägerledningen angå-
ende den dagliga behandlingen av fångarna och de

medel som brukas för att få fångarna att förklara sig

ovilliga att återvända hem efter stilleståndet. Efter
detta anser man det inte fr:in amerikansk sida önsk-
ligt att andra än militärpersoner inspekterar lägren på

Koje . . . Det krav scm fångarna ställt om besök av en

internationell Röda Kors-kommission, som nu bildats i
Japan, redo att övertaga utväxlingen av fångar vid
vapenstilleståndet, uiigrar man att uppfUllct.

De underrättelser som kundc framläggas om napalm-
bomben, som man funnit spår av i Nordkorea' var
sp,arsamma, därför att den infödda befolkningen oftast
talade om brandbomber -_ cch man vågade inte utgå
ifrån att det betydde napalm. Idag vet man att under
krigets första år nedkastades "dödsbringande bensin-
bomber" motsvarande 35 miljoner liter brandvätska
över Korea (detta meddelas i FN-kommandots doku-
ment av den 23 juni 1951). Hur många miljoner liter
som ytterligare använts under det sista året, vet jag

inte - det har ju varit förhandlingar i Korea i air, och

man 'har i det stora hela haft intrycket att krigshand-
lingarna varit spridda... Men å andra sidan har tele-
grammen gång på gång talat om "krigets hittills våld-
sammaste bombangrepp av tr'N"' Napalmbomberna har

dock troligen varit färre under krigets senaste år, ock-
så av den orsaken att effekten av bombkastning över

ruinområden knappast är lönande för angriparna.
Napalmbomben blev av Informations redaktör i en

artikel från USA (?.?.1951.) kallad koreakrigets hem-

liga vapen. Outze skildrade napalmbombexplosionen,

som demonstrerades för honom och andra under ett
besök på Port Benning, Georgia, på föliande sätt:

"I det ögonblick de berör jorden s1år orangefärgade

Iågor upp, och över dem visar sig kolsvart rök, som

stiger upp i luften och bildar väldiga kupolformiga
moln i form av trädkronor. När rökcn lätta| aterstar

bara förbränd jord och förvridet ståI."

Detta kan låta hemskt nog, men i den engelska pres-

sen har jag hittat följande exempel på napalmbombens

verkningar. I en ledande artikel i Manchester Guar-
dian Weekly 13.3.1952 stod bl. a. följande skildring av

l<oreakrigets hemtiga vapen: ''Det är två erfarenheter
Forts. ö. sid. 11.

Sanningen om Koreakriget bekräftad efter ett är



Chen Chu-ying:

Barn
jug avundas er!

]\T
1\ ar jag hörde en rapport av Chien Chun-jui, vice un-
dcrvisningsminister i slutet av juni, fick jag del av
goda nyhcter: Ytterligare åtgärder skall tagas för att
rcglera stipendier it folkct till alla realskolor och högre
undervisningsinstitut i landet. Jag var glad å de ungas
vägnar oqh för deras föräldrars skull. Jag är mor till
åtta barn. Förr hade jag otroliga bekymmer och be-
svär för att håtla mina barn i skola. Men trots mina
ansträngningar, måste jag ofta med sorg se mina fli-
tiga och intelligenta barn berövade möjlighet till ut-
bildning i skolåldern. Därför kan jag djupt uppskatta
den moderliga omsorg som partiet och regeringen läg-
ger ned på skolundervisning åt barn och ungdom.

Min makc var professor Chu Szu-ching. Några kam-
rater torde ännu minnas hur min man under den reak-
tionära Kuomintangregeringen arbetade under dubbel
press från det horrumperade samhällssystemet och den
tr-rnga försörjningsbördan, och hur detta orsakade hans
död. Han verkade som universitetsprofessor i trettio år
fijr att undervisa den unga generationen, men våra
cgna barn var genom vår fattigdom berövade rätten
till skolundervisning medan de var i skolåIdern.

Min mans lön var nominellt mycket hög, men under
Kuomintangs regering steg priserna dagligen genom
inflation. Vad han förtjänade var alldeles otillräckligt
för en familj på tolv personer. Hans lön gick åt att
nätt och jämt håila oss ovan svältgränsen, och ingen-
ting blev över till barnens skolgång. Jag minns hur vi
hösten i934 måste be universitetsmyndigheterna om
att få en månads lön i förskott för att avbetala detta
tr.nder de kommande sex månaderna. Är 1935 hade vi
1'em barn i skolåldern. Varifrån skulie vi få pengar till
skolavgifterna? En vän lovade att låna oss hundra dol-
lar, men han svek oss i sista minuten och vi måste sälja
våra personliga tilthörigheter. Jag sålde en ring som
jag fått av min mor på hennes dödsbädd, och min päls
och till och med min förlovningsring. Med denna hop-
skrapade summa betalade vi barnens skolavgifter. i941
måste min andra dotter sluta en termin före examen,
trots fina betyg. Det gjorde oss mycket ont, men vad
skulle vi göra? Min man blev tvungen att sälja sina
böcker och några konstföremål, som han satte mycket
värde på. Man kan förstå hur detta skulle kännas för
en vetenskapsman.

Trots aIIa ansträngningar kunde vi inte 'trålla bar-
nen i skola. Vår äIdste son måste sluta skolan under
kriget mot Japan, när han redan hunnit tili andra året
i mellanskolan. Några år senare måste vår andre son
och tredje dotter också sluta. Kanske är jag för svag
för barnen! Jag sörjde varje dag över deras avbrutna
skolgång. Det var tungt att bära.

Ännu i denna stund ryser jag när jag minns den dag
då min make gick bort. Hans död var ett fruktansvärt

Prolessor Cbu Tse-cbing, t'ört':s: malee, par berömd som f ör-

fattare ocb kritiher i Kina. Han t'öddes 1B9B ocb dog 1918.

17 an skrezt i sin ungdom utsöbt poesi. Senare skrev ban
littcraturleritik och gjordc dcn klassiska littcraturcn känd ar.,

f olkct. Som prol. vtd u.nir:ersitetet T sinhraa rsar han ordt'.

Jar dcn kincsiska språkt'akulteten. Han deltog sjäht mcd stu-
dcnterna i dcn patriotisba verksamheten t'ör motstånd mot
japanernas angrepp på l{ina. Han var, skrcv cn tidning vid
bans död, "Jörleroppsligandet ars det binesiska t'olkets beroislea

karaktär."

slag för hela familjen. Jag orkade inte tänka på fram-
tiden. Med hela familjen att försörja på min iilla lön
för biblioteksarbete vid Tsinhwa University hur
skulle det gå? Just då i denna kritiska stund kom vår
räddning. Vi fick leva i Maos solsken. I{ina blev fritt
och Folkrepubliken Kina utropades.

Nu har vår situation fullkomligt förändrats i det Nya
Kina. Kommunistpartiet och Folkets regering arbetar
för att bygga upp en fredlig ekonomi och kultur, och
de gör rättvisa åt aIIa som har tjänat samhället. Där-
med rhar vår familj kommit i deras åtanke. Skolan
betalas av regeringen för mina två yngsta poikar och
min yngsta dotter. Vi har fått en ordnad och trygg
ekonomi. För första gången börjar vi kunna glädja oss

åt livet. För första gången i mitt liv som mor åt åtta
barn behöver jag inte bekymra mig för barnens skol-
gång. I år kommer ett av barnen att börja mellan-
skolan (middle schooi) och en annan kommer in vid
universitetet. När vi samlas omkring matbordet be-
höver vi inte känna oss ängsliga vare sig för skolav-
gifter eller det dagliga brödet. Nu pratar vi om bar-
nens studier och om de goda nyheterna i tidningarna.
Ibland diskuterar vi vårt lands uppbyggnad, världs-
fredens försvar och lyckan att leva. Jag är ofta för-
vånad över barnens framsteg. De har en brinnande
kärlek till freden. De är uppfyllda av höga ideal och

av tro på deras förverkligande. Också jag är smittad av
deras entusiasm.

Och jag känner mig ung igen.
Idag delar kommunistiska partiet och Folkets rege-

ring uppfostringsplikten med oss mödrar. De har ska-
pat en god miljö för barnen att växa upp i och öppnat
vägen till lycka. Barn, jag avundas er att få växa upp
i Det ltlya Kina. Ni är lyckliga och ni skall förbli lyck-
Iiga!



Pekings demokratiska kvinnoförbund

Tr
In dag hade jag ett samtal med Madame Yang Yun
Yii, som är en av de fyra vice ordförandena i Pekings
Demokratiska Kvinnoförbund. Förbundet omfattar
"StorPeking" med en befolkning av 2,4 miljoner. Det
har 530 000 medlemmar fördelade på 13 grupper. Men
samarbetar med ungdoms- ooh studentorganisationer-
na. Flickor från 1?-18 års åldern kan bli medlemmar
i kvinnoförbundet och samtidigt vara kvar i ungdoms-
organisationen. Man samarbetar också med fackför-
eningarna; i dem finns det särskilda kvinnoavdelningar
och ordföranden för dem alla sitter med i kvinnoför'
bund.ets exekutivkommitt6. Arbetarna har ofta bostä-
der bredvid fabriken och i dessa fall arbetar man ej

blott bland kvinnorna utan har även männen med.

Man har inga årsavgifter; från grupperna och från
enskilda kommer pengar men framför allt från staden
Peking, vilket man väl förstår av det följande. Kvinno-
förbundet är nämligen en viktig faktor i stadens re-
formarbete och har 20 representanter i Pekings stads-
fullmäktige.

Pekings demokratiska kvinnoförbund planerar för
denna höst följande:

1. Arbete inom fabrikerna för ökad produktion.
2. Ökad hemslöjdsverksamhet bland de hemarbetan-

de kvinnorna. I december 1951 fanns det 7 000 kvinnor
som sysslade med korsstygnsbroderier för export. Nu
tänker förbundet organisera 4 000 kvinnor i koopera-
tiver för detta arbete. Order kommer från utlandet via
regeringen som också bidrager med materialanskaff-
ning. Inkomsterna skall användas till de arbetandes
bästa, till kapital för rörelsens utvidgande och till Iön

åt dem som organiserar arbetet.
3. 50 daghem i olika delar av Peking och först och

främst utbildning av 400 personer som personal för
dessa. Daghemmen skall skötas kooperativt, enskilda
kommer att låna ut lokaier och skänka leksaker. Lö-
nerna och maten skall bekostas dels av kvinnoförbun-
det dels med de avgifter som mödrarna betalar när de

så kan. Dessa daghem är avsedda för barn till arbeter-
skor i små fabriker som ej har egna daghem, för kvin-
nor i olika yrken och för den personal som ordnar med

korsstygnsarbetet.
För närvarande finns det 130 daghem i Peking med

från 20 tiII 200 barn i varje. Totala antalet barn är

ungefär 5 000 och totala antalet anställda 2 000. Före

befrielsen fanns det i Peking endast 11 daghem med

350 barn. De flesta föräldrar betalar något för barnen,

i mån av inkomst. Vistelsen är fri för barn till rege-

ringsarbetare som har endast bostad och mat och sin
folkdräkt d. v. s. "cadres" av en äldre typ. Numera bör-
jar även dessa att ha blygsamma löner. En "cadre" är
en person som arbetar för regeringen, "tränad och tro-
gen". Flertalet tillhör ej kommunistiska partiet.

4. Utbildning av barnmorskor. Kurserna ordnas av
staten men kvinnoförbundet hjälper till med valet av
dem som skall utbildas och även med kontroll av de-
ras arbete. Det finns ett stort antal kvinnor som ar-
betat som barnmorskor utan att ha fått någon som
helst utbiidning. De har genom sin okunnighet vållat
många dödsfall bland de nyfödda. Nu ger man dem en

6

Yang

Yun

Yii

Madarne Yang Yun Yii är en arr de t'yra a. ordt'örandcna

i Pekings KDV. Hon är 33 år. Hon har 5 barn det äldsta
10 år ocb väntar nw dct sjätte . Tidigare var lton lärarinna,
sedan 5 år arbetar hon bclt t'Ar KDV. Hon är medlem
i stadst'wllmäktige såsom en ap KDV:s representanter.

kort utbildning samtidigt som man utbildar nya barn-
morskor. Så småningom skall de mindre kunniga, som
i regel är äldre kvinnor, helt ersättas av fuilt utbilda-
de. Man räknar med att vid slutet av detta år ha gett
alla äldre viss utbildning. För närvarande arbetar i
StorPeking 2 000 mer eller mindre utbildade barn-
morskor varav 1700 i byarna. Antalet födelser per år
är ungefär 50 000. I sjäIva Peking sker komplicerade
förlossningar på sjukhusens förlossningsavdelningar; i
regel tas även förstföderskor emot där men man har
ont om platser.

5. Stöd åt regeringen i kampen mot analfabetismen.
Det gäller främst kvinnor. Man hjälper dem med de-
ras barn och deras hushhållsarbete under lektionerna,
men man ordnar ej utbildningen. Från och med denna
höst har man en tre-års plan för att utrota all analfa-
betism i Peking. Man har en ny metod så att man kan
Iära sig 1 500-2 000 tecken på 100-200 timmar under
6 månader. Ofta ordnas kväIlskurser eller för bönderna
vinterkurser. Människor över 50 år tar man med en-
dast om de särskilt önskar det; i regel är folk mycket
ivriga att få deltaga, känner sig som "blinda".

6. Äktenskapslagens genomförande d. v. s. hiälp åt
kvinnorna att få sina rättigheter eniigt lagen.

Skilsmässor gäller framför allt äktenskap som in-
gåtts under den gamla tiden. Man upplöser utan vidare
de äktenskap där mannen haft mer än en hustru. Även
i de fall där äktenskapet varit ordnat av familjerna ges

skilsmässa så fort det önskas. Och slutligen de fall där
mannens släkt, särskilt svärmodern, enligt gammal
vana bohandlar hustrun illa.

Det har gjorts mycket propaganda för den nya äk-
tenskapslagen så att alla skall veta vad den innebär.
Från januari 1951 till juli 1952 hölls det 6 500 föredrag
i Peking, skrevs mer än 1000 artiklar och hölls mer än
20 radioanföranden om äktenskapslagen. Man har haft
25 utbildningskurser för specjalister på dessa problem
och man har utbildat 17 000 personer. Man har också
gett 32 demonstrationer av ljusbilder över ämnet i
fråga.

Kvinnoförbundet har en särskild rådfrågningsbyrå
för äktenskapliga problem. Där har 32 000 kvinnor sökt
råd och hjätp. Dessutom har 16 000 gjort detsamma
brevledes. På rådfrågningsbyrån arbetar fyra cadres.
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Dessutom finns det en person i varje distrikt och en
person för varje gatudistrikt. Man kan vända sig till
vilken instans man vill.

Kvinnoförbundet har också en rådfrågningsbyrå för
andra problem t. ex. om en medlem önskar få hjälp att
söka arbete eller önskar få in sitt barn på ett daghem.
Här arbetar tre cadres.

Kvinnoförbundet har ofta lyckats medla i äktenskap-
iiga tvister, oftast enskilt på rådfrågningsbyrån, i
bland genom att ordna möten med vänner och gran-
nar, någon gång så mycket som 2-300 människor. I
48 fall har kvinnoförbundet medlat så mera offentligt

Det finns särskilda domstolar för äktenskapliga frå-
gor i Peking. Även här försöker man medling i första
hand och även här har man rätt att åhöra domstolens
medlingsförsök. 90 000 kvinnor - många av dem med-
Iemmar av kvinnoförbundet - har lyssnat på dessa
förhandlingar, en del av dem har själva haft samma
problem, andra har velat se hur man sköter dessa fall.
Alltsedan befrielsen har kvinnoförbundet haft rätt att
bli hört av domstolen så snart det gäIler kvinnornas
rättigheter.

Recvi Alley:

De anklagade
fuled qllq desso bomber
köpto ov gongsters
betoldo ov det orbetonde folket
kqstode ov pröktigq völtrönode ungo mön
skrottqnde, kommer
stqtistik över resultoten
lött ott minnos:
Fyrtifem procent kvinnor
trettitre procent born
som inte kunde
ge igen, som inte hode någro gevör
i hönderno,
som borq önskode fred
att levq och orbetq.

Vem ör mest skyldig?
Tönk efter!
Vem gov tillötelse?
Vem förtiönor pö det?
Tönk nogcr efter,
tönk fort 

- 
ni

de onklogode.
Bornungor i skolor
kvinnor som tvöttor klöder vid floder
gummor som stonnor kvor i sinq hem
bondborn som voktor diuren
skulle önsko qtt vi kunde io deros stockors dödo

kroppor
och stoplo upp dem mot dörrorno i Förento

Notionernos hus,
löggo dem i roder i korridorerno i Vitq Huset
sö ott deros stonk skulle vöcko eftertonke
och fyllo vorie sniket Woll street-kontor

stoplo dem i hissorno
drivhuströdgördorno
luxuöso bodrum
elegonto vrölök.

Sörode, sönderslitno kroppor
som levde och verkode
och som blev spröngdo och bröndq
ov er 

- 
de onklogode.

övers. Gunhild Tegen.

Unga flickor bälsar Mme Pessoa ocb Dr Andreen välkomna
till KDV i Pebing.

Reai Alley 4l Irån Nya Zeeland. Han korn till Kina för26 år sen. Han är poet men inte bara det. [Jnder ett
antal år var ban .fabrilesinspehtör i Shanghai. Sedan blcv
han en azt den kooperativa rörelsens grwndare i Kina.
Under krigsåren startade ltan en yrbessk"ola {ör barn utan
föräldrar. Just nu bar han skriöit en bok
kommer ut - om Kina,. Den heter med ett kinesiskt folk-
uttryck: dct t'inns en utaäg - Yw Banfa! Vi bopoas {å
den bokcn öztcrsatt till srinska. Att tiayyo nrwi',alliy,
att lyssna till bonorn det aar cn da mina stora ,poll-
vclser i Kina. För mig står ban sotn en i radcn av de Åän-
nishor genotn, årbundradenlt otn ailka det garnla ordet
qril,l,er: när dc går genom tåredalen gör de"rien rib på
källor.

Andrea Åndreen



Pekings stadsfullmäktige
T
I Peking heter stadsstyrelsen "folkrepresentanternas
konferens". Den sammanträder fyra gånger om året
och väIjer borgmästare och fyra underborgmästare
samt andra tjänstemän för ett år i sänder: på detta

sammanträde, det första på året, faststäIls även års-
budgeten. I{onferensen har f. n. 550 medlemmar av

vilka 98 är l<vinnor, flertalet av dessa är givetvis med-
lemmar i kvinnoförbundet. SjäIva valsättet för konfe-
rensen - för ett år i sänder - är intressant. Man har
representanter för 10 olika politiska partier, för
I<vinno- och ungdomsföreningar, för fackföreningar,
för skolor, universitet och sjukhus, för stadens tjänste-
män, för alla möjliga yrken, för olika religioner' för
olika stadsdelar (vissa gatuområden), för nationella mi-
noriteter. Så en person kan vara representerad och

väIja representant i ett antal olil<a kapaciteter. Det

finns en särskild kommitt6 som gör upp förslag om

l<voten för olika gruppcr. Sen har varje grupp (parti

ctc.) sin kommitt6 som orclnar möten med mycket dis-

kussion och får fram ett förslag till kandidater att
rösta om (sluten omröstning). Man försöker ändra re-
presentanterna varje år så att flere människor får en

chans att vara med om stadens styrelse' Genom press

och radio uppmanar man folket att ta del i stadens an-
gelägenheter. Folket bestämmer - det är detta man

försöker få dem att känna.
Före varje konferens håller de valda representanter-

na möten med sina valmän. Man delar ut särskilda

formulär vilka varje valman kan fylla i och lämna

till sin representant. Formuläret innehåiler frågor om

vad man önskar gjort, varför man önskar det och hur

man anser att det bör göras. Man har 6 huvudgrupper

att fördela sina förslag på: 1. uppfostran och litterär
verksamh et. 2. Finansiella problem. 3. Stadsbyggnads-

planering. 4. Hälso- och sjukvård. 5. Socialvård' 6' Po-

litiska problem och allmän säkerhet (polis t' ex')' Den-

na gång hade konferensen att behandla frågor, som

framlagts i 10.000 ifyllda formulär. Man hade natur-

ligtvis ordnat dem under de oiika rubrikerna på för-
hand och man beslöt att behandla en del genast under

det att andra lämnades för studium och en tredje grupp

beslöts uppsl<juten tillsvidare.
staden får sina inkomster från industri, handel och

jordbruk(Stor-Pekingharenheldelsådant).Direkta
skatter har aidrig brukats i Kina. Man har nu en om-

sättningsskatt som är hög för lyxvaror' På grund av

oväntat höga inkomster genom produktionsökning från

industrien hade man i år ett budgetöverskott; inkoms-

terna var 125 0/o högre än beräl<nat' Man kunde därför

besiuta om mera byggnadsarbeten - bostadshus, sjuk-

hus etc. - än man tänkt sig'
Andrea Andreen.

Rekvirera frdn SKY:

Barnen är i fara
Wienkonferensen t' april' 1952 skil'drds au Jol^tn

Tctkman, Margareta Embring, Signe Fredholm.

32 sidor. Pris 1 kr. Äterförsäljare erhåller rabatt.

Böcker:

Ebba

8

Richert

plge.rs novcll är ctt kapitel ur Ebba Richcrts nya bok

Sort till en cl)rekth'. Dct är en barnskildring 'tan 
för-

sköning av vcrklighctcn, så som Ebba Richcrt heft for

vana att skriva i mår]ga föregående fofflancf. Hon hiirntar

stoff från vcrklighctcn, ofta ur sin egcn crflrcnhct --
rncn hon gcstaltar Personerna nred större kraft än vi är

I,lna vicl i r,år unga svcnska littcratur. Man minns hcnncs

figurcr: dc gotländska bönderna i Brödcrnas kvinna, dc

fattiga kontorsflickorna i Ta hand orn Ulla 
- 

båda dcssa

böcker ha också blivit underlag för fi|n. Kärlcken och

ril<tcnskapct är clct ccntrala ätnnct i henncs flcsta böckcr:

t ex. En anständig kvinna, Sanningcn oln Elisabct, Son-r

clrömmar vävas x1', Porträtt av Kristinc, Skilstnässa'

Ofta återkomrncr hon dock till att skilclrl barn, och

hon gör dct med cn sanningsenlighct som sviclcr. Barn

rir inga srnå sötr dockor, de iir bcsr,ärliga individcr som

rnåstc kärnpa sig till sina föilnåner i cn unclcrlägscn stricl

ltccl dc vllxna. Hon har skildrat sin cgcn barndorn i cn

bonclfarnilj på Gotland där hon som fyraåring blel' in-

a< kordcrlcl, när he nncs lnor rcste till Anrcrika. För rlyc-

lict arbctc och för litc n-rat blcv clcn lilla flickrtns öclc

r,.ndcr fyra år 
- 

ntedan modcrn troddc att I'ron [ac]c dct

bra. Från dcnna crfarenhet bevarar Ebba Richcrt ett örnt

intrcssc för alla uppr'äxandc barn, hon scr mcd illusions-

fritt medlidandc på deras försr.'arslösa otrygghct bland

dc nyckfulla vuxna.

I dcn sista rornancn är ctt bern hur,uclpcrsonct]. l)ct

iir soncn Ulf, son-r slits rnellan ctl par omaka förrilclrar.

Dc har firtt vänta längc pir dctta Lrarn, och uiir han

rintligcn kommer har hans far och mor rcclan börjat glida

f rån varandra. Yppcrligt skildras dcn tysta strid sonr

pågår ör'cr barncts huvud hur fadern, dcn f ram-

gångsrikc affärsmlnncll, anser sig son dcn sannc llcda-
gogcn, och hur dcn vcka modcrn gcr cftcr och låtcr dcn

starkc råda - oviss om hon skulle kunna göra det bättrc.

Bittcrheten i denna strid om barnet påskyndar förrilclrar-

nas r'äxandc frärnlingskap' för varandra. De har cn in-

tressant uppgörclsc, ett samtal som skarpt bclyscr dcras

r'äsensskillnad.

FIur clet går för dcn bortskämde ulf skall intc här

fijrrådas, dct kan ni läsa sjäh'ibokcn. Och dcn iir r'ärd

r.tt läsas. En klok, klar, insiktsfull ocl-r öu bok, den bästa

sorn författarinnan skrivit.
C'uttltilrl TePen.



I,{oaellen:

TI nnan pappa rest tilibaka till Stockholm hade han

sagt "Det här är ett fint pensionat. Nu ska du uppföra
dig ordentligt. Tänk på vad det kostar." Och UIf för-
stod att det scm var fint kostade mycket pengar, men
r il<tigt klart för sig vad det där FINT var för nånting
hade han inte fått. Inte var det KIas mormor som satt
vid samma bord i matsalen, och inte var det Klas sjäiv,
fast han var sex år och väIdigt stor. I(las mormor var
tiock och hade en skrovlig näsa som inte alls var fin.
Men det var rätt åt Klas, tyckte UIf. Klas bara gjorde
sig till för tanterna för att dom skulle säga: "En sån

snäIl poike du är." Tili honom sa dom: "Hur kan du
so.m är så iiten och som har en sån snäll mamma vara
så elak?"

Ulf ville vara elak. Då blev tanterna rädda för ho-
nom och barnen lydde honom. Han tyckte inte om bar-
nen här. De bara retades med honom och var dumma.
När han kom åt spottade han dem rakt i ansiktet. trf-
teråt gick han för sig själv och låtsade att han var
stor och kunde slåss och att alla människor i hela värl-
den var rädda för honom. Ibland gick han tillsammans
med mamma. Hon var en snäll mamma och han tyckte
mycket om henne. Tanterna sa att det var synd om

henne och det var det nog för mamma var säkert den
bästa mamman i hela världen. Sen pappa rest hem
igen hade mamma gett honom nästan allt han bett om.

Leksaker och slickepinnar cch glass. Det var bättre att
vara ensam med bara pappa eiler mamma än att vara
mcd bägge på cn gång.

- 
Ät nu Uif, sade Dagmar. Titta på Klas vad han

är duktig. Han har redan ätit opp sin mat.
Ulf rynkade näsan. Innanför ena kinden 1åg en

klump kött och potatis. Sammantuggat. Han transpor-
terade över det med tungan till andra kinden. Det var
skojigt. Han gjorde det en ge:rng till. Mamma suckade.

När hon såg ut sai där i ansiktet, sa alltid tanterna: -
Stackars din mamma, hon har det inte lätt.

- 
Titta på KIas, sa mamma igen.

UIf tyckte inte om l(las. Fast han var inte rädd för ho-
nom. Han var inte rädd för någon. Bara för vatten för
det var så otäckt i öronen. Och så var han förstås rädd
för döden för han vilIe inte dö. Ibland fick han föIja
med mamma titl kyrkogården och lägga blommor på

Mormors grav. Då fick han en blomma av tanten vid
grinden. Det är en viola tricolor, sa han, och gumman

sa att han var ctt begåvat barn och det tyckte han om

att höra. Han ville vara bcgirvad för det var nånting
hemskt fint. Han ville vara elak också. Om dom sa att
man var elak då kunde man göra vad man ville. Han
var rädd för att dö som Mormor och bli nerstoppad i
jorden. Ibland var han rädd för att mamma skulle dö.

Men pappa han kunde komrnendera så bra, så han
levde nog länge. Det var bra om pappa levde riktigt
länge för pappa kunde slåss för honom ifall dom stora
grabbarna överföli honom. Det kr-rnde inte mamma.

- Ulf, gör nu som mamma ber dig.
. . . Hon kände att nånting var fel i Ulfs liv och hon

anklagade sig själv för att ha del i skulden men visste
intl: vad den bestod i. Ofta hade hon grubblat över om'

Striden om barnett
hans neurotiska läggning var en följd av att hon fött
honom för sent, om det var ett arv efter fadern eller
om det hade med miljön ocih deras eget spända förhål-
lande att göra. Men med Einar gick inte att tala om
sånt. "Det är inte Ulf det är fel på", sa han. "Det är
bara du som förstorar opp saker och ting." Och hon
fick aldrig veta hurudan U1f var ensam tillsammans
med fadern. Einar sa bara: "A1drig har jag någe besvär'
med honom."

. . . och kanske har Einar rätt, det är mig det är fel
på . . . det är jag som inte förstår mig på barn.

Hon satte sig på sängkanten bredvid Ulf. Hon strök
med handen över hans ansikte och hår tills kramp-
ryckningarna avtog och (han lugnade sig. Sen hjälpte
hon honom av med kläderna och i säng.

Dagmar hade satt sig vid skrivbordet. Hon skrev i
en bok med bIå pärm.

- Skriv opp att jag vill ha en smörgås, sa han. Och
det var som om något utbrott aldrig hade förekommit.
* Jag är hungrig.

- 
Det är för sent, dom har stängt i köket. Du kan få

ett äppie i stället.

- Nej, jag vill ha en smörgås. Och så ett glas mjölk.
Mamma. du måste hämta en smörgås åt mig, annars
skriker jag.

Hon hade föresatt sig att inte ge efter för hans nyc-
ker. Han måste lära sig att inte alltid driva sin vilja
igenom. Han fortsatte att tjata, hon räknade till åtta
gånger som han gnällde om en smörgås. Sen ändrade
han det till en bulle. Till sist reste hon sig och gick ut
ur rurnmet.

- 
Ta en med prickig korv, ropade han efter henne.

Hennes steg var trötta då lhon gick stigen fram ge-
nom barrskogen. Kvällen var sommarljum och ljus.
Lördagskväll och dans. Som ung hade hon dansat myc-
ket. I kväII kunde hon få dansa om hon vilIe. Bengt
Froste, hovrättsfiskalen som satt vid bordet intill gjor-
de ingen hemlighet av att han var intresserad av henne.

. . . men jag har ingen lust mer. . . den där tiden är
förbi. Förresten har jag Ulf som kräver mig helt, jag
måste försöka komma till rätta med honom, få honom
i balans... ge honom kärlek. Och trygghet! Fast kan
man det. . . när man själv känner det som om man
ramlat av en karusell o(h bara hänger fast med ena
handen...

Hon kom tillbaka med en ostsmörgås. Ulf tittade upp
och gnuggade ögonen.

- Näe, sa han och ruskade på huvudet. Jag sa ju
att tdet skulle vara en med prickig korv. Jag vill inte
ha ost.

- 
Nu äter du och tiger.

- 
Kan du inte gå tillbaks och byta? Nu när dom

ändå har öppet. Och jag sa ju att jag ville ha prickig
korv.

Hon gick tigande bort till toalettvrån och drog för
draperiet bakom sig. Ulfs sätt att kräva saker och ting
skrämde henne. Fastän han var så liten var han star'-
kare än hon, och nästan alltid fick han sin vilja fram,
genom att gråta, skrika eller bli rhysterisk. Hon skäm-

c)



des för sin svaghet och för att hon ännu inte lyckats
Iösa sina egna inre problem. Så långt hon kunde min-
nas hade hon givit efter för andras vilja och låtit sig

undertryckas. Innerst var hon medveten om sin vilje-
svaghet och sitt bristande självförtroende. Hon hade
blivit fostrad till att tiga och böja nacke. Hon känide

det som om hon aldrig skulle kunna komma ut ur den
cirkel modern dragit kring henne. Därför att hon var
svag och ingen gav henne styrka. Det var en ny tid och

en annan värdemätning, de saktmodiga blev inte saliga
Iängre. Ibtand hatade hon sin mor som gett henne ett
arv hon inte kunde göra sig kvitt och som bara var
henne till skada. Hon som var UIfs den oföddes Mor-
mor och som behövt ett helt liv på sig för att mogna
till den riktiga och goda människa hon var vid sin död.

- Mamma, varför står du bakom draperiet? Varför
går du inte och byter smörgås?

Hon gick fram till hans säng och tog ett fast grepp

i hans axlar.

- Nu äter du uPP din smörgås, Ulf.

- A-aaj ! Varför slår du mig?
Han skrek högt: - Mamma slå mig inte, mamma slå

mig inte.
Förskräckt släppte hon greppet kring hans axlar. Hon

tänkte på Klas och hans mormor i rummet intill och på

hovrättsfiskalen ovanför. Vad skulle de tänka? Och
lnon hade ju inte siagit honom.

- Mamma jag är så hungrig så jag dör.
Hon gick mot dörren. Då ville han veta vart hon

skulle gå.

- På toaletten, sa hon förtvivlad.
Då sparkade han av sig filten, satte sig upp i sängen

och ropade högt:
----- Mamma kissa på pottan, mamma kissa på pottan!
Hon hörde det in på toaletten och han ropade det

ända tills hon kom tillbaka. Hon visste inte vad hon

skuile ta sig tilt. Om hon gav honom en dask i stjär-
ten skulle han skrika så alla hörde det: "Mamma slå

mig inte." Om hon talade lugnt och vänligt med ho-
nom, skulle han fortsätta att tjata. Och hon visste att
när han satte den sidan till, var han outtrötlig. Hon
mindes en gång då han satt sig mitt på trottoaren utan-
för en leksaksaffär. Hon orkade inte bära honom och

han vägrade att flytta sig. Han gallskrek tills hon kän-
de sig uttittad och beklagad och av ren utmattning Iät
honom få lastbilen som han sett i fönstret.

Hon orkade inte nu heller. Och utmattad sa hon:

- Jag ska gå och höra efter då, om dom har nån

med prickig korv.

- Men prickig korv ska det vara, glöm inte det, ro-
pade han efter henne.

För andra gången gick hon stigen ner till restau-
rangen. Så hade UIf återigen drivit sin vilja igenom'

Han fick sin smörgås med prickig korv. Men när han

fått den, orkade han inte äta upp den. När Dagmar
vände ryggen till smusslade han ner den mellan sängen

och väggen.
Han la sig på rygg med lakanet uppdraget under ha-

kan och tittade på henne. Mamma satt vid skrivbordet
och bara teg, hon hörde inte att smörgåsen dunsade i
golvet. Hans ögon vara klara och blanka och utan oro.

Han sög på tummen och funderade ett slag. Han ville
ha mamma hos sig, ville att hon skulle lyda honom.

Dom man tyckte om måste lyda. Han tyckte om mam-
ma, han vilte att hon skulle sysselsätta sig med honom.
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Han började gråta, först tyst, sen högre, ännu lite
högre. Men mamma vände sig inte om. En lång stund
gick. "Mamma, kom, jag är rädd", ville han skrika,
men i korridoren slog någon i en dörr och kanske var
det Klas och inför Klas ville han inte låtsa vara rädd.

- Mam-ma!

- Vad är det?
Mammas röst iät mycket trött. Nästan lika trött som

då hon låg sjuk och farbror doktorn var hemma och
gav henne droppar.

Mamma såg lessen ut.

- Kom! sa han och sträckte ut armarna efter henne.
Hon reste sig och gick fram till honom, böjde sig ner

mot honom. Då slog han armarna om henne och kra-
made henne hårt.

- Godnatt lilta rara mamma och sov gott!
Han log med uppåtvänt ansikte och hans leende gick

djupt in i henne.
Genom det öppna fönstret i deras rum trängde doften

av barrskog och vildblomster in. Nere i restaurangen
hade dansmusiken redan börjat. Hennes huvud gled ner
till honom på kudden, rösten lät lite rosslig då hon sa:

- Varför är du så elak ibland?
Han lekte med hennes hår och behöll leendet kvar

i sitt ansikte. Och han ville inte längre göra henne ont.

- För att jag blir så arg förstår du, sa han och spän-
de iäpparna. Jag vill att du ska lyda mig.

- Varför vill du det då?

- Därför att kvinnor måste lyda.

- Vem har sagt dig såna dumheter?

- Det har pappa sagt.

- Men du blev arg på Klas också, sa hon och slapp
undan kommentarer.

- Jag tycker han är dum, han bara skryter och tyc-
ker han är så duktig.

Dagmar satt tyst. Hon dröjde kvar i sin framåtlu-
tande ställning, med en hand på varje sida om hans

huvud. Äterigen kände hon sin egen maktlöshet och

oförmåga att ställa allt tillrätta. Som om Ulf märkte
det, fortsatte han leken med hennes hår och log mot
henne igen.

- Jag tycker du är söt, sa han.
Då blev hon rädd. Ulf var så olik andra barn. Hon

kunde inte riktigt komma underfund med honom' om

han var medveten om sina handlingar eller om de bara

skedde utanför hans medvetande. Hon satt länge tyst,
fördjupad i sina egna tankar.

_- Mamma, har du nån mer sån där tabiett som du
gav mig häromkvällen? En sån som jag blir snäll av.

Hon reste sig och strök honom smålende med fingret
över kinden. Hon tyckte synd om honom och hon önska-

de att hon vetat vad som var det rätta i fostran av ho-

nom. Einar sa att hon daltade för mycket med honom

och att han bdhövde hårdhet. Den ene läkaren sa ett,

den andre ett annat, Einar ett tredje. Själv hade hon

en känsla av att det väsentliga var inte att göra något

för Ulf utan att vara något för honom, vara ömhet,

vara värme, vara den som ville förstå.
Hon gav honom en fenemattablett. Han behövde lug-

nas ner hade den ene läkaren sagt. Ett nervöst och

bortskämt barn. Ulf kramade henne hårt. Hans smala
fasta armar viile inte släppa sitt grepp om henne. Som

om de varit i nöd och sökte ett fäste. Hon stoppade om

honom fitten och satte sig vid skrivbordet igen.
Efter en stund sov han.



Tack!
Trots ivriga försök från min sida till mörk-
läggning av min 8O-årsdag, har många solstrå-
lar trängt igenom i form av väniiga och upp-
skattande telegram från SKV-avdelningar i
olika delar av landet.

Jag tackar dem alla, ingen nämnd och ingen

glömd, och i detta mitt tack innesluter j^g
också SKV:s styrelse med dess särskilda väl-
komna gåva.

Stockholm 2919 1952.Jhfu
Sanningen om Koreakriget . . .

Forts. fr. sid. 4

som gjorts i I{orea, som tycks vara av särskiit intresse:
Den ena är de nya napalmbomberna (bensingel6born-
ber), som man inte vet något om i vidare kretsar. På
det brittiska fältsjukhuset var det en läkare som vi-
sade mr. Cutforth ett fall:

'Framför mig stod en egendomlig gestalt, lite böjd.
benen vitt skilda från varandra, armarna utsträckta
från sidorna. Han hade inga ögon, odh hans kropp som
man såg tydligt genom de löst hängande brända tra-
sorna, var täckt av en hård svart skorpa med fläckar
av gult var. En koreansk kvinna bredvid honom bör-
jade tala och tolken sade: 'Han måste stå, sir, han kan
varken sitta eller ligga.'

lfan var tvungen att stå, för att han inte längre hade
hud, utan en skorpa som lätt kunde gå sönder."

Cutforth skriver vidare: "Jag tänkte på de hundra-
tals byar som bränts till aska och som jag personligen
sett, och jag tänkte på den lista av omkomna och brän-
da och sårade, som kan räknas längs den koreanska
fronten."

Denna artikel följdes av en serie brev från läsarna av
tidningen, som gav uttryck åt avsky för bruket av na-
palmbomben. Manchester Guardian delar denna avsky
och meddelar i en svarsartikel att när de publicerade
Cutforths exempel, var det i förhoppning att allmänhe-
ten skulle få kunskap om vad napalmbomben var och
vad dess användning betyder: "Intill denna stund har
man överraskande litet sysselsatt sig med detta här i
landet, i USA ocLr f. ö. inte heller bland kommunis-
terna."

Manchester Guardian fastsiår att napalmbombens
verkningar (den kan på några sekunder bränna upp en
hel by) är fruktansvärdare än de högexplosiva bom-
berna, när det gäller att döda och på annat sätt förgöra
människor. Tidningen anser dock att dess användning
i vissa situationer är berättigad, men tillägger: "Har
dess anutindnLng i Korea alltid uarit beriittigad? Dess

fruktansvärda fötjder för civilbefolkningen gör frågan
nodvändig. Några av dessa olyckliga följder har för-
orsakats av urskillningslös bombning av byar. Det kan
inte betvivlas: byar har bombats med napalmbomber

bara för att någon misstänkt - utan att veta det - att
där kanske befann sig kinesiska soldater."

Denna diskussion om napalmbomben och dess an-
vändning i Korea har på sista tiden spritt sig i vida
kretsar i England, och bland dem som offentligt har
protesterat mot dess användning är ärkebiskopen av
Canterbury, icke att förväxla med domprosten. Också
i det engelska parlamentet har man satt berättigandet
i dess användning i fråga.

Här hemma har det endast säIlan talats eller skri-
vits om napalmbomben - dess användning i Korea
har inte rört vid det danska samvetet, och man har
tydligen inte gjort klart för sig att koreakriget visat
att napalmbomben är det nya standardvapnet när det
gäller bombning från luften.

(Viika konsekvenser har man dragit av detta inom
det danska civilförsvaret i detta land, som om ett krig
utbryter, sannolikt skulle bli det första som blir före-
mål för fientliga angrepp? Såvitt jag vet, lär man fort-
farande folk att släcka brandbomber med en skovel
sand. Är det förbrytelse eller dumhet?)

Detta är ett av de skrämmande och rent praktiska
resultat av koreakriget, som vi tyvärr inte kan vara
likgiltiga för i den nuvarande situationen. Men den
världshistoriska konsekvensen av kriget i Korea, det
hypermoderna blodiga krig, som inte kan avslutas där-
för att ingen har vunnit - det är att krig med eld-
kastare och napalm, med vätebomber och atomvapen
på armslängds avstånd är ett föråldrat försök att lösa
politiska problem, som kräver helt andra metoder. f
sin krigsrustning är det moderna krigets genius en fa-
sansfull gestalt - men en hjälplös åldring när han står
naken och segrande bland ruinerna.

Krig löser inga problem - det kan bara förvandla
dem. Efter sista världskriget kan det inte finnas många
ärliga människor som inte erkänner detta. Generalerna
vet det också, Eisenhower har själv sagt det. Men det
är väl för mycket begärt av dem att de skulle dra kon-
sekvensen fred därav!

Kan man begära att människor, vilkas hela existens
siktar på förberedelser för en viss situation - att de
skulle med iiv och sjäI verka för att denna situation
aldrig skall uppstå? Kan man vänta av en skådespe-
lare som år efter år läser in en roll, att han skall mot-
arbeta sina egna chanser att få spela rollen? Nej. Där-
för är militärens inflytande på poiitiken i USA och
annorstädes en dödlig fara för freden.

Också här har koreakriget gett det stora och alar-
merande exemplet: Mac Arthur.

Det är det märkliga med koreakriget att skolexem-
pel på dumheter i världsformat dyker upp ur den gula
jorden. Mac Arthur och Syngman Rhee och generaler-
na på Koje på en bricka. Och vapenstilleståndsförhand-
lingar under ett helt år, med amerikanerna som enda
representanter för Förenta Nationerna - för o s s!

(Övers. av G. T.)

Om napalm
Namnet kommer aa naftenat ocb palmitat. Dessa hög-
molekylära kemisha t'öreningar ger, blandade med. bensin,
ett gelå, sorn .,tid lörbränning utvecklar en temperd,tur aa
10000 och t'örbrukar allt lut'tsyre i omgianingen. Vid som-
marcns 7 tcrrorbombningar i Pjongjang bar 10000-tals li-
ter napalrn östs ned över h,uinnor och barn.
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Folkens l(ongress

f.. T_r Iior ,r rectell

Wien december 1952

Art. känner vi i denna tid djup oro inför krigshotet
i världen. Vi vill planera för familjernas och barnens
framtid. Vi vill att vårt arbete i dag inte i morgon ska

visa sig vara bortkastat. Vi vill inte stå en dag med
våra förhoppningar krossade i krigets kaos. Vi vill ver-
ka och offra för framtiden och livet, inte för ett van-
vettigt massdödande.

Ingen av oss är hjälpt med att stänga döruarna om
sitt hem och söka skjuta ifrån sig oron. Ingen kan
stänga ute de svårigheter som direkt eller indirekt föi-
jer av att krigets onda skugga vilar över folken. Dyr-
tiden och bostadsnöden, försämrad sociaivård och ute-
blivna reformer - detta behövde inte vara om inte
kriget verkligen förbereddes. Och om vi hade det aldrig
så bra stäItt skulle vi ändå inte undgå att ångesten in-
för krigsfaran tränger in i våra hem, i våra tankar.
Pressen och radio rapporterar dagligen och stundligen
om ökade rustningar, om nya fruktansvärda vapen för
massförintelse av människor - i dag människor i Ko-
rea, i morgon kanske människor i vår del av världen

- om länder som ockuperas av långväga trupper' om

väldiga manövrer, också helt nära våra egna kuster,
där krigsapparaten prövas och fulländas.

För oss står bara ett val. Vår tid ger oss bara detta
enda val: att passivt acceptera det helvete som för-
bereds eller att vilja freden, vilja den så starkt att vi
kämpar för den, för vår egen och våra barns skull,
för alla oskyldiga barns skull i hela världen. Ingen
undgår detta val. Vi lever i denna värld, våra barn
skall växa upp i denna värld, världen är ui, alla mil-
joner Ievande människor, vi som har olika arbeten och

personliga problem och så olika tankar i våra huvu-
den. Vi som ensamma, var och en för sig, är utlämnade
och inte har kraft att avvända de onda krafter som
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förbereder vår gemensamma olycka) tiTen sr'rrlt rtlla till-
san'Ln'Lans d,r starka nog att siiga nej tiLL kriget.

Därför gläder vi oss åt Fotkens Ilongress för Freden'

Vi hälsar den som ett budskap om att människornas
fredliga liv ska kunna räddas, som en folkens egen

stora avgörande viljeyttring i frågan om deras liv eller
förgörelse.

Folkens Kongress för Freden vänder sig till alla

folk, alla organisationer, alla enskilda människor, vad

de än tänker om krigsfarans orsal<er, till alla som vill
"ersätta krigets våld med förståetsens anda". Dess bud-

skap riktas till var och en av oss. Den vädjar om ditt
stöd. Den behöver din vilja att stödja sig på i sina be-

slut. Titlsammans med hundratals miljoner andra män-

niskors vilja kan din vilja, som du tyckcr är så bety-
delselös i de stora sammanhangen, bli den kraft som

fördriver ångesten, öppnar vägen till nedrustning, till
slut på kriget i Korea, tili fredlig samlevnad rneilan

folken. Du är en del av den fredslängtande mänsklig-
heten, du är medansvarig för den utveckling som ska

komma. Sprid budskapet om Folkens Kongress för Fre-

den i varje hörn av vårt land! HjäIp till att öppna ögo-

nen på alla ärliga, tveksamma och villrådiga människor
som ännu resignerar, övertyga dem om att det i freds-

kampen inte finns några politiska eller sociala grän-

ser som utestänger någon enda av dem. Den enda

gränsen går mellan det fåtal som vill krig och alla vi
miljoner andra som vill freden.

I tecknet av vår tro på människorna, tron pa vår
förmåga att skapa en förnuftig fredlig värld, skall vi
förbereda kongressen. Vi ska komma ihåg att "varje
ny försvarare av freden är en försvarare av vårt eget

hem". Också av vår entusiasm i denna stora uppgift,

vår vilja till osjälvisk ärlig samverkan beror dess

framgång.
Fredsviljans mäktiga ström kan och måste förhindra

kriget. Freden kan och måste segro!
Margit LLndström,
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