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Två världskrig ha utkämpats. Det sista
ännu värre än det första. Vad har mänsklig-
heten lärt av dem? Krigets fruktansvärda
fasor - skulle man kunna tro. Att hålla
fred. Men nej. I stället att rusta, att förfär-
diga ännu grymmare och avskyvärdare vapen
för att förgöra varandra.

Det vore tid på att kvinnorna fick övertaga
styret. Kvinnornas flertal vill inte krig. Och
om vi samlade oss kring freden, blev det inte
krig. Låt oss samla oss kring freden. Innan
världen går under. Innan kapitalismens krig
bryter ut. Medan tid är.

ELISABETH TAMM.

600,000 kvinnor protesterar

mot rasförföljelse
Nedanstå'end,e protestresoluti,ott'

öuerliimnades t, början (n) jum, pfr,

V rinsterlörbundets initiattu ttll
amerikanske mim,stern i Stockholm.
De u,ndertecknande ot'ganisati,oner-
na representerar 600,000 suenska
kt:'innor.

Den demokratiska opinionen i vår't land
har med rätta djupt upprörts över det inter-
mezzo, som nyligen intr'äffade mellan fär-
gade och vita amerikanska sjömän i svensk
hamn. Det brutala uppträdandet och vålds-
handlingarna mot negrerna voro enligt
polisrapporten oprovocerade från negrernas
sida. Det skedda är tydligen ett uttryck
för' det förakt för de färgade, som i vissa
delar av Förenta staterna, särskilt i syd-
staterna, tar så hemska former som ostraf-
fade lynchningar av negrer.

Rasförföljelse, i vilken form den än upp-
träder, är oförenlig med demokratisk ord-
ning. Amerikanska medborgal'es hållning i
denrra fräga är icke äglad att stärka världs-
opinionens tro på att Amerika företräder
demokratiska ideal.

Aktualiseringen av negrernas behandling
i Förenta staterna inom vår't eget lands
gr'änser ger oss alltså anledning att under-
stryka den svenska opinionens krav på
respekt för svenska demokratiska traditio-
ner, vilka. avböja varje form av rasdiskrimi-
nering. Enligt svensk uppfattning innebär'
negrernas behandling i Förenta staterna
icke sällan ett brott mot humanitära krav
och en kränkning av människovärdet. Vi
instämm,a i de krav som från skilda håli
framställts, att amerikanska myndigheter
rridtaga åtgärder för att skydda sina fär-
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KARA MEDLEMMAR / YÄNsIER-
FORBUNDET !

LIi ret ltrtr det tit' - 'ntutt tit' med t m(tngu
.ii)t'enirtgtLt' ot:lt egentligen, hinner ryton tnte
i:r.e:rl, t{t:i;t. IlIu"tt h,inner inte nrcr un betalu
sjn ;;x',dleittsctugifl;, g(i pA någru s(Lrnlnun-
tt'tiden, oclt, uiiljtt en st.tlrelse. I en h,el del
l'<')renr,rtgttr tir det oclds('t ttllriickltgt. Det giil-
Ir,:t' onL olil';u sZags fuckför'entngar och, onl
J'öt'eningur, .so??r hur ttll tindo,må,I att följa
rtt'"- c: c ltli'n g en pti n(t g o t ui,s st kunskap s omr ftd,e
cll,er uura ett fot'tr,ttt för menitt,gsutbyte eller
ge tillialle tiU sallslnph,g sanLucLro. D(r kan
:;tllrelsen ensenl sköta förentngen, den kan
beuttltu ntedlentn'tarnas tntressen oclu den kan
o t' tltttt stLii ntLCnt tt"tiden.

Det tit' klart tr,tt ur i Vriu,sterförbundet ar
Ittclt:scnttttta ocks& lör de medlemman", sonx
inte h,inner mer tin stödja oss med sr,tt namn
or:h sin Tnedlemsaugt,ft. Men ett förbund au
t'rtt' t'117,; ti,r' i stort beh,ou aD en a,kttu r,nsats
fr'ån ntångcL au sina m,edlen1,lnar utanf ör stg-
relsen. Vi kutitTtcLr för en, r,dö och det ltan
styrelsen, inte med framgång göra ensam. Vi,
tt'ot' tttt kuinnot'ntt kan fr\ ett augörande tn-
llyl.tntde pft uarlden,s öde ont, de samntanslu-
ter sig jorden, ru,nt r, kctm,p för fulla mecl-
borgerligu, ratt'tghnter och, uerkltgt poh,ttskt
ittflytunde, i kuttlp för stnu barns kroppsltga
oclt cmrlligtt h,cilsa, i, kump för demokratt, och"

It't:tl. Vt'n't mril ltan ui,nnas endast om ui få,r
tlt('t'tlgu h,ctngir-na metllemntar t, alla kind,er.
Or:lt, just n'tt h,ar i Suert,ge beh,öuer ui hjtilp
rrt; sr? ntt'ingtt, ct,u utit"ct. tnedlemntar sont möi-
list.

Diirför ber ui Et':
I'u,l,tt ttt,ed Era, udnnel' on1, Kut'n+tornas De-

;;taliratisltu Viii'ldsförbulnd sti utt ui ui,nner
i i t( | )Lg u tt31 tt ttteclle'rnnLur.

fiplitl rtirt'nr,edletnsblu,d, sltrtffu. p'renLrme-
ttt trlet' ot'lt sii l.i lösttu)ntnet'.

Iielnit'eru, och, stilj den, ltllu skrr,f ten
>> S i (i lt;ltlut' t sctttt ttt"bete >> .

Atrt;tittrl och, ge bort eller srilj utirt breu-
t iLtit'ke.

Skarrk oss Ltith'ug - en snk el'Ier pengctt',
sr.tnt t.;i lcctn köpr.r, fö'r till tl,et tnternatio-
trclltr lol.tet'i, soltL sltu.ll hålltts t F'rctnkrtlte,
[ö'i' utt triclttr, tle utgifter för Varldsför'bun-
tlr:ts ttrbete, so??l r?fei'slrir' sedan. ntedlents-
tr L: 1t i f L e t'n u unu*tinl s.

S/ilir; till oss, nar Ni itut' ttr"Lg'rrr itlöet', ge
t.rss ;'rirl, föt'slug oclt ltritik-

Vi lttr:kttt' Er pft töt'Itcntd.
Sturelse'n för Suenskct Kuittnors

V ii,n s t e r f öt'btt"tt tI
genol)L

ANDREA ANDREEN.
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SKV:s första förbundsmöte sedan
förbundet blev svensk sektion av Kvin-
nornas Demokratiska Världsförbund,
hölls söndagen den 27 april i Stock-
holm.

f]
llftcr verksamhelsberättelsen, som fö-
redrogs av ordföranden h' Andreen, samt
godkännande av stadgar följde styrelseval,
mcd omval av ordf. och en dei förändringar
i de grupper som i styrelsen företräder olika
partiriktningar. Nya medlemmar av styrel-
sen äro fru Ruth, Hamrin-Tltot"ell (folkparti-
gruppen) och fru Ing'rid Wiberg, Göteborg
(fria gruppen).

Vänsterförbundets tidigare ordf ., fröken
Kersttn Hesselgre??, som skötte klubban när
förbundet blev KDV:s svenska sektion och
som med sin erkända auktoritet verksamt
bidrog till förbundets lyckosamma start i
dess nya form, valdes till hedersledamot.

Illter lunch följde så inledning och debatt
i en rad frågor. Fröken Stina Skctntze, Göte-
borg, talade om likaiönsl<ravet och
gav från skilda yrkesområden exempel på
hur segt >kvinnolönetraditionen>> sitter fast.
Diskussionen ledde till att mötet tillsatte en
kommitte för att söka uppnå vidgat sam-
arbete mellan olika kvinnoförbund och yr-
kcsgrupper i kampen för bättre löneförhål-
landen.

Dr Ada Nilssorz uppvisade - efter en kort
historik som gav drastiska belägg för myn-
digheternas till synes outrotliga undervär-
dering av barnmorsl<eyrket vilken fick ett
aktuellt uttryck under vårens riksdagsde-
batt förlossningsvårdens efter-
blivenl-ret och efterlyste lokala initiativ för
att få någon lättnad i den olidliga situatio-
nen. För denna fråga valdes även en delega-
tion bestående av bl. a. kvinnliga riksdags-
ledamöter, läkare, repr. för barnmorske-
kåren och mödrarna.

Om de ensamma mödrarnas pro-
b I e m talade fru Ktr,t'tn Thungren och gav
många exempel på hur den manlösa famil-
jen >>glöms Lrort>> eller sätts på undantag

jq'orf.s. sid. 6.
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BIRGITTA VON HOF'STFJN:

Att skctTtct l:ctktttr o1tirtionsku,th'er
blu,nd kutnnorna ar uår stol'ct, uppgytft,
sade fru Birgitta uon Hofsten bl. a. i
si,tt tal om >>Barn,ens frantttd>> 7xi SI(V:s
oktobermöte. Vi riterger h,at" ett kort
men urisentltgt u,usnitt u,u an,förundet.

Vad kan vi i Sverige göra för att vara med
i det världsuppbyggnadsarbetc som väntar?
Vad kan kvinnorna göra?

Att komma till insikt om, att r'äckas för,
att det inte räcker med filantropi, att avstå
kuponger och samla mat och kläder med
mera sådant, är det första och viktigaste.
Det finns någonting att vädja till där som
inte får slå slint.

Den moderlighet, den månhet om och vörd-
nad för växande liv som kvinnorna så ofta
ger uttryck åt och som r'äl yttcrst förklaras
av att kvinnorna bär. föder. ammar och van-
ligen också vårdar barnen måste vidgas som
vattencirklar ut över gränserna för den
egna familjen och ut över gränserna för den
stad. det land. den väridsdel där vi bor.
Att skapct 'uucrkm,a opinionskadt"er bland kuin-
norne,, lrira oss att kuinnornes h,em, cir ud,rl-
den och att tnte gtir att sri,tta staket krtng
den egna barnskcn'an och stru"ntct t det öu-

Birgittu t;. Hofsten.

Kvinnornos hem vorldenOT

rigu rir det f örstct or:h '.-ilttigcrslr: sorir lrr?s1r'
göras. Hrir hur l{uinttcrr'nus Dentoltt'rtttslitt,
Vrirldsförbu,nd en, oet'lt,örrl uytylgilt. Vi vet sä
litet om andra ländcr, om dcras vardagslrr'-
l<ymmer, om deras önsl<emiil. Vi l<änner .lu
l<nappast till hur vårt cgct samhiille frrn51'c'-
rar'. Kunskap bidrar att skapa intrcssc, och
l<unskap är en förutsättning för al-t alls
l<unna göra sin röst hördl I)r't iir omöjli1:;t
att lil<giltigt höra hur dc srnii negerbarnen
i s1'dstaterna i Ameril<a frärn sin tidigersl.c
årlder brutalt l<näcl<s i silt mär'rniskovärclc,
onl hur de indiska barnen rcdan sont sntir
l.vingas arbeta hårt, onl hur dc l<inesisl<a
barnens levnadsstandard liggcr n:iplonstans
långt under den gräns dåir vi trodclc cxistens-
tninimum låg, utan att viija engagcra sig.

Kvinnornas Demokratiska Värids;förbund
har på ett annat sätt än något hittillsr,:rran-
de internationellt l<vinnoförbund tagit till
sin uppgift att skapa en värld Iör barnen
som håller måt.tet i socialt octr l<ulturellt
och ekonomiskt hänsccnde. Därför vill rzi
rrara med där. Vi tror intc att clet iir möjligt
att löpa förbi den vedertagna politiska
gången, eller att det går att lösa världspro-
blem genom resolutioner. Men samtidigt får
vi inte underskatta den makt som kan ligga
i att vara vaken samirällsinedlem och att i
tal och skrift på olika sätt ge uttryck häråt.
Att vara med som en levande cell i det dif-
fusa som går under namnet opinion.

Men det räcker naturligtvis inte. På lång
sikt tror vi inte att det är möjligt för kvin-
norna att hävda de intressen de av många
orsaker har särskilda möjligheter att till-
rrarata genom att stå välvilligt intresserade
vid sidan av. Kutnnorna mriste pri ett annut
ooh mera aktr,ut stitt d,n nrr, med åsr,dostit-
tcr,nde au fördomar oc'lt cingslan, au bekuam.-
lighet och, presttge, 'u-er{t, nrcd t det tnnerstct
Ittirnarbetet, uara med cl(ir plctner kiggs uytTt
oclr, beslut fattas. Det rir nftgot oetJtöt't uti-
sentli,gt sonl, m(tste bli drtukruften baltont
detta: det giilleru-e,rken tner eller nttndre
ci,n ban'nens framttd.

I s.rar,vKLART S.4MARBETI'
orine Hernrav Hon elin.

nr 7.Särtrycl< ur meddelandet
Pris 10 öre.

Rekvirera och säli !



PRACMOTETS BESLUT

OM I{DV:S VERKSAMHE'-| OCH
UPPGIFTER.

Den internationella reaktionen och de pro-
fascistiska elemcnt som den beskyddar strä-
var efter att underminera FN:s enhct. Den
otillräckliga denazifieringen och demilitari-
seringen i Tysklands östzoner, icke-inbland-
ningspolitiken gentemot Spanien vilken in-
nebär ett reellt stöd åt Franco, de reaktio-
nära monarkistiska kretsarnas verksamhct
i Italien, de fascistiska bandens framfart i
Trieste, den monarkistiskt-fascistiska regi-
men i Grekland och förföljeisen mot de de-
mokratiska organisationerna i llgypten, vi-
sar att reaktionens och de fascistiska kraf-
ternas aktivitet ökar och finner ett starkt
stöd hos de reaktionära kretsarna i USA
och England och andra länder.

Rådet konstaterar med tillfredsställelse
at tSovjetunionens utrikespoiitik fölier en
konsekvent demokratisk linje och syftar till
att stärka FN:s enhet, försvara de små na-
tionernas rättigheter, genomföra Tysklands
fullständiga denazifiering och demilitarise-
ring samt bekämpa reaktionen och inspira-
törerna av nya krig.

Rådet bekräf tar ån.-vo den övertygelse
som uttrycktes på KDV:s konstituerandc
kongress, att >för att konsolidera freden
måste framförallt demokratin säkerställas
i varje land, ty det var demokratins nedgång
i de flesta av Europas länder under förkrigs-
tiden som beredde vägen för fascismens an-
greppskrig och tillfälliga seger,>)

samt att >>fascismens militära nederlag
inte innebär att fascismen och dess ödes-
digra ideologi försvunnit>>.

För att stärka de demokratiska krafternas
enhet rekommenderar Rådet de demol<ra-
tiska kvinnoorganisationerna att

1) Samurbeta med de natt'onellu sekti'o-
nern(L au Fackltgu Viirldsfederattonen, med
ungdomens organi,sati,oner och, nrcd alla
a,ndt"a dent"okrattska organtsattoner.

2 ) Mobtl,iserq, den u'llmannu opr,ntonen i
ulla lcinder för utt krar:u sttubbt och förbe-
h,ftllslöst föruerkltgunde au beslutet i FN:s
generalförsamltng om, allmd,n m,tnskntng rnt
rusttti,ngarna, för'bud mot ato'menergi,ns an-
utindning för militiira syften samt resTtekt
f ör' Potsclambesluten.
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Vx rlterge hiit' i utdt'ug de t'esolu-
tionet', so'nL Iuttad,es ur'd Kuinnol'nas
Demokt'cttiska Viirldslöt'bunds förstu
t'[iclsrnöte i Prag t februari.

;i ) Vel'ka f ör tillstund f ör' I(DV n,tt siinrlu
e)L kotrtntr,ssiott txll T:rJsklands rtstzoner för
tr,tt studet'tt den den':,ctkt'cttislctt ltutnnorörel'
sen och ge rlen praktiskt stöd i dess kamp
.föt' T3lsklnnds denaztfierin,g oclt, demtlitari'
se ring .

1r ) Rekom,nrctt,rlet'u, Verkstrillande utskottet
u,l.t tt'iitll.r, t ltontukt ntetl de clemokrati'sku
li:t;irtttoot'gunisationet'tr,tt i Österrike oclt, Ja-
'pu,rl" oclr, tr,nderstödju derct's dentokt'cr'tiska
strtiu<tnclen.

!'t ) Fot'tstittu knrnpttnjen n'tot Ft"tltxcospo-
nien, ( se r;iclare den sarskilda resolutionen i
rlennrt fr'(tga).

6) Ge offentligh,et rit det tterkltga ldget i
Greklu,nd oclt EgyTtten och' utuerka tr'Ilstri,nd
för kommrsstoner från KDV att dtir studerct
kui,nnornas oclt barnens st'tuati'on, samt or-
gantseru, srindntngar au ltusmedel, kkider och
medi,ci,n ttll de grekiska barnen.

Resolutionen slutar med att understryka
samarbetets betydelse för att kvinnorna
sl<alI kunna tillkämpa sig likställighet på
alla samhällsområden, lika lön för lika ar-
bcte samt för att få till stånd en demokra-
tisk fostran av barnen.

BARNtrNS LÄGE.

Rådsmötet redovisadc den omfattande
verksamhet som utförts av sektionerna sär-
sl<ilt i de krigshärjade länderna och under-
strök nödvändigheten av att snarast möi-
ligt förverkliga kongresscns beslut i den
viktiga frågan om allsidig hjälp åt barnen.
Särskilt barnen i Francospanien, Grekland,
Kina och de koloniala länderna lever under
fruktansvärda förhållanden.

Rådet beslöt göra cn hänvändelse till
FN:s sociala och ekonomiska råd för att få
till stånd en undersökning av barnens materi-
ella förhållanden, undervisningen osv., samt
driva fram åtgärder för att bringa snar
hjälp till de miljoner barn som är utlämna-
dc iit sr'ält och hemlöshet.

SPANIEN.
Rådet antog enhälligt den spanska delega-

tionens förslag vilket innebär följande:
ökad verksamhet för att förmå alla re-

geringar att bryta de ekonomiska och diplo-
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Dtr FÄRGADE KVINNORNAS STÄLLNINGI USA.

Efter en sammanfattning av hur rasdiskri-
mineringen i USA yttrar sig på olika områ-
den och av hur de färgade kvinnorna och de-
ras barn hålls nere i ekonomisk och kultureli
misär, uttalar sig Rådet i denna resolution
för a.tt

Stödja de färgade kvinnornas krav som
försvaras av KDV:s amerikanska sektion,
>>Congress of American Womcn>>, av neger-
organisationerna och andra demokratiska
sammanslutningar,

F'orts. sid. i.
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KVINNORNAS STÄLLNING I KOLONI-
ALA OCH HALVKOLONIALA LÄNDER.

llftersom krzinnornas ställning i de kolo-
niala och avhängiga länderna ut.gör cn del
av dct allmänna problemet om kvinnornas
riittigheter beslutar KDV:s råd att hos FN:s
sociala och ekonomiska råd samt hos FN:s
l<vinnol<ommission hemställa om en under-
söl<ning av kvinnornas ställning och de de-
nrol<ratisl<a kvinnoorganisationernas frihct
att utöva sin verksamhet i de koloniala och
halvkoloniala länderna.

KDV:s särskilda kommission för kolonial-
ländernas kvinnofrågor bör företa ett för-
djupat studium av kvinnornas läge i varjc
l<olonialt land och i detta syfte organiseia
studiedelegationer, i första hand till Afrika
och Stilla-havsländerna.

KDV:s råd kräver fullständig och förbe-
hållslös tillämpning av FN:s stadga och sär-
sl<ilt av artiklarna 73--85 rörande icke-au-
tonoma områden och länder som står under
internationelit förvaltarskapss5zstem. Rådet
protesterar mot de holländska, franska och
brittiska regeringarnas politik som tjänar ett
undertryckande av den nationella frihetsrö-
relsen i fndonesien, Viet-Nam, Indien och
Palestina. Det kräver omedelbart slut på
konflikterna och den väpnade interventionen
som utgör ett hot mot väridsfreden och mot
dc koloniala folkens demokratiska vinninsar.

matiska förbindelserna incd l.ranco och föratt uppnå erkännande av den republil<anska
spanska regeringen.

Vädjan till de demokratiska kvinnoorsani-
sationerna att bli fadderorganisationei titt
spanska kvinnofängelser, t. ex. Las Vcntas.
Madrid, kvinnofängelserna i Barcelona, Ma_
laga osv. f dessa fängelser sitter bl. a. Maria_
Teresa Toral, Isabel Sanz-'Ioledano och
Merzedes Gomez Otero, vilka tidigare råd-
dades undan dödsdomen tack vare clön världs-
opinion som KDV gick i spetsen för att skapa.

Organiserande av internationella jurist_
kommissioner som bcsöker dc spanska fäng_
elserna.



,,DEN FRIA PRESSEN"
I den amerikatrska tidskriften N e w

R ep ub I i c redaktörHenryA.
Wallace gör Alexander Kendrick
nagra intressanta avslöjanden beträf-
fande de amerikanska journalisternas
arbetsför'hållanden vid ministerkonfe-
rensen i Moskva.

Den amerikanska pressen vadade i >ulti-
mata>, >olösbara svårigheter> och >)sam-

manstötningarn. Den atmosfär av överhäng-
ande olycksöde, som vilade över rum 430 i
Nloskva Hotel den amerikanska pressens
huvudkvarter berodde huvudsakligast,
framhåller Kendrick, på att Moskvakonfe-
rensen, i de instruktioner journalisterna fick
innan de reste hemifrån, redan på förhand
friimställdes som den länge väntade u p p-
g ö r e I s e n. President Trumans tal vid
början av mötet gick ju också i samma
anda. Att Molotov framställdes som öms-
om bleknande och ömsom darrande 

- 
av

män som hela tiden befann sig på två miles'
avstånd hörcle följaktligen till spelet.
>>Det var sarlnerligen ett under>, framhål-
ler Kendricl<, >att konferensen överhuvud
taget kunde fortsätta, sedan den dagligen
likviderats i nyhetsspalterna>.

Utrikesminister Marshall hade endast två
mottagningar för pressen. Den ena gång-
en fem minuter, då han kom 

- 
och en an-

nan gång en större mottagning i Spasso
Ilouse, då han talade om sin trädgård och
alla såg en filrn. 'Irots denna bristande korr-
takt var Marshall den dominerande gestal-
ten under Moskvakonferensen i de ameri-
kanska journalisternas ögon. Framgångs-
rik regi från Washington och New York ?

Men om >denna nya uppsättning av ex-
perter> sedan de kommit hem fortsätter i
samma anda med artiklar, serier och böc-
ker, som de historier de redan skrivit orn
Sovjetunionen, ja, då är det förklarligt,
om man från ryskt håll, sedan man sett
hur de amerikanska journalisterna miss-
brukar sina möjligheter att ge den övriga
världen objektiva upplysningar, stramar äL
censuren för Moskvakorrespondenterna.

E. S.
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när det gäller åtgärder för standardhöjning
åt barnen, bosättningslån osv. Samhället
borde i stället. hjälpa de ensamma mödrarna
att ge barnen kompensation för vad de går
miste orn i den ofullständiga familjen.

Slutligcn talade fru Ina Möller om det
brådskande och ofrånkomliga i att göra kol-
lektiva, arbetsunderiättande anordningar
tillgängliga i vidsträckt omfattning.
f)
Dftcrmiddagens andra avdelning hade kal-
lats >:.Kvin no rn a s i nternatio-
nella samarbete f ör f red>>.
Fru Mttrgi,t Li,nrlström gav en översikt av
läget i Grekland och mötet beslöt under-
stödja den proteströrelse som KDV:s ame-
rikanska sektion inlett mot Trumans gre-
kiska politik. Rapport gavs även om KDV:s
internationella kommission för studium av
denazifieringen i Tyskland och för kontakt
med de demokratiska tyska kvinnorna. Kom-
missionen, som vid denna tidpunkt befann
sig i Berlin, hade fått tillstånd att besöka
de franska och ryska zonerna, däremot ei de
engelska och amerikanska.

Ordf. meddelade att KDV få,tt rcitt
u,tt delta i .FN.'s socr,ala och, ekonomiska
rdd" solvL organisatton med, status >rB>r,

nlen cttt förbundet fortstitter sin uerk-
sumhet lör utt ft\ si,na 80 mttjoner med,-

le,nmar företrtidd& I, r(tdet enligt status
>>A>> i FN.'s stadgar.
Ett av årsmötets intressantaste inslag var

den skildring av de tyska kvinnornas demo-
kratiska strävanden som gavs av fru Fivt'i
Svntilun. Fru Smålan hade som repr. för
Vänsterförbundet deltagit i >>Tyska kvinno-
kongressen för fred>> i Berlin i mars. 1,200

delegater deltog, valda med namnunder-
skrifter av 200,000 kvinnor. Det nya förbun-
det räknar nu 600,000 medlemmar och står
i kontakt med KDV.

Förbundsmötet avslutades med en utom-
ordentiig redogörelse för negerfrågan i USA
av red. Carin Hermelin En väldokumenterad
undersökning, utförd av KDV:s amerikan-
ska sektion, gav talarinnan ett rikt material
tiil betysning av den ekonomiska och rätts-
liga undantagsställning som reserveras för



SKZ.'s representant uid de tysko, de-
mokratiska kutnnornas kongress bercr,t-
to,r om det stora lramsteg för den antr,-
fasctstiska kui,nnorörelsen som det nya
tyska förbundet tnnebrir.
Den 7-9 mars hölls i Berlin en stor kvinno-

kongress, varvid beslutades att bilda Tysk-
land,s Demokratiska Kui,nnof öt'bund^ Kon-
gressen bevistades av 2.000 kvinnor från alla
fyra ockupationszonerna, av dessa var 1.200
delegater och 800 gäster. Det framfördes
hälsningar från gäster från Holland, USA,
Sovjetunionen samt från Kvinnornas De'mo-
kratiska Världsförbund.

Under 1946 hade flera gånger framförts
önskemål om att bilda en kvinnoorganisation,
där alla kvinnor, som ville hjälpa till att
bygga upp ett demokratiskt Tyskland, kunde
ansluta sig, oavsett politiskt parti, religion
eller yrke.

f december 1946 valdes en förberedande
kommitt6 som bestod av 80 kvinnor, alla väl-
kända genom sitt redan utförda arbete efter
nazismens nederlag. Som riktlinjer för den
nya kvinnoorganisationen uppställdes: sak-
rand,et au freden, bekrimpandet au fasci,sm,en,
mtlttarismen och reakti,onen samt å,teruptp-
bAggnad och gottgörelse.

Delegater till kongressen valdes på möten
som organiserades t. ex. på en arbetsplats,
ett sjukhus, en fabrik, ett kontor och där
bildandet av ett demokratiskt kvinnoförbund
behandlades. Alla som var för bildandet av
ett sådant förbund kunde anteckna sig på
listor och samtidigt valdes delegater tiil kon-
gressen. f en gummifabrik hade t. ex. 1.000
kvinnor antecknat sig på sådana listor. på
så sätt hade 200.000 kvinnor med sina namn-
underskrifter uttalat sig för ett demokra-
tiskt kvinnoförbund i Tyskland.

På kongressen hölls två stora referat: Frtr
lay,la Hertuig, professor i biologi i Halle, ta-
lade om demokratiska kvinnoförbundets mål
och uppgifter och Emmy Damernrs från
Dresden om kvinnorna och freden.

Av referaten framgick, att det var mcd-
vetandet om Tyskiands skuld till kriget, den
tyska nöden samt förpliktelsen till gott-
görelse som hade åstadkommit önskan om
en enhetlig kvinnoorganisation.

de färgade medborgarna i Amerika. KDV
har helt naturligt ställt sig bakom den peti-
tion till FN som den amerikanska miljon-
organisationen av negrer gjort för att få
sina medborgerliga rättigheter och sitt män-
niskovärde respekterade. M. L.

(.. I | | ( Ifor demoKrott och lred
Man vädjade även till dcn övriga världens

kvinnor och särskilt till kvinnorna i trngland
och Amerika, at1 de skall påvcrka sina rege-
ringar, så att dessa stödjcr or,:h främjar de
demokratiska kraf terna inom det tyska
folket. Fi,ni Smfr,Ian.
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Stödja dem som i USA kämpar för cn iag

onr alla medborgares likställdhet, teoretiskt
och praktiskt, i tråga om r'ätt till arbete (en-
ligt principerna för >>committee on fair em-
ployment practice>).

l'örnya sin hänvändelse till FN, vilkcn stö-
der den petition som gjordcs av National
Congress of Negroes i 13 miijoner ncgrers
namn, i juni 1946.

Uppmana KDV:s amerikanska sektion att
starta en bred kampanj för att få alla franr-
stegsvänliga vetenskapsmän, författare,
konstnärer och andra inteliektuclia att arbe-
ta mot rasdiskrimineringen.

Uppmuntra kontakterna melian cie färgade,
kvinnorna i USA och i länder ciär de fär-
gade är tikaberättigade med de vita.

Verka lör anslutning av de färgade kvin-
nornas organisationer till Kvinnornas Dcmo-
kratiska Världsförbund, som aktivt försva-
rar deras intressen och bekämpar varje torm
av rasdiskriminering.

N'TöTI'N OCH DISKUSSIONEIi
Den 28 april talade ordf. i danska orga-

nisationen Folkevirke, fru tsodil Koch, i
Stockhoim på inbjudan av Vänsterförbun-
det, Stockholms husmodersförbund, Stock-
holms Kooperativa Kvinnogillen och Fogel-
stadförbundet. Fogelstadförbundets sång-
kör medverkade.

Vänsterförbundet var under maj månad
inbjudet dels tiil Kooperativa Kvinnogilles-
förbundets kongress, dels till Svenska Open
Door Gruppens årsmöte, varvid fru Sigrid
Ekendahl talade om likalönsfråsans aktu-
ella läge.

Vänsterförbundets årsmöte, se särskiit
referat.

Vid S. K. V:s Stockholms avdelnings
möte den 9 juni talade författarinnan fru
Marika Stiernstedt onl motståndsrörelsen
i Palestina.

Tysk kvinnokongress
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gade medborgare för' övergrepp på svensk
botten. Vi viija även uttala vår förhopp-
ning att den pågående aktion, genom vilken
de amerikanska negrerna söka föra sina
klav pä inedborgerligt likaber'ättigande in-
för' För'enta Nationernas forum, vinner allt
stöd av den demokratiska opinionen inom
och utom Amerika.

Stockholm den 9 juni 7947.
.Sr:r'rrs/ca k'uinnors uiinsterlörbun.d

Andrea Andreen.
Inlt,rntttiortella kuinttof örbundet f ör

Fretl och. Frihet
Birgitta Bellander'.

Suer gTes sociald,entokrati,ska kuinrtof örbund
Disa Västberg.

Kooperatiua kuinno gilles | örbundet
Etti Widhe.

S,rrr:i'.qes kornntunistiska partis
k't:'Lnnosekretariut
Gerda Linderot.

Kl:ittttoorganisationernas utskotl för
nrcllanlolkliga |rdgor

Kerstin Hesselgren. Ellen Hagen.
Celie Brunius. Ruth Hamrin-Thorell.

F'IIANCO DöDSDÖMER MINDERÄRIGA.
Från Spanien når oss nya meddelanden

om den fascistiska terrorn. Av de senaste
underr'ättelserna framgår' att Francoregimen
in1.c cns skyr tortyr och dödsdomar mot min-
dcrariga. I Madrid har nyligen den fascis-
tisker specialdomstolen dödsdömt nio spanska
ungdomar av båda könen i åldern 15-18 år
på grund av påstådd verksamhet riktad mot
F-rancoregimen. En av de anklagade, en 16-
nrig flicka, lär genom tortyr i fängelset ha
blivit sinnessjuk.

Inför dessa skakande underrättelser vilja
undertecknade organisationer protestera
rnot dessa ohyggliga övergrepp mot ungdom.
Vi fästa uppmärksamheten på den protest-
rörclsc som Francos terror i detta fall redan
franil<allat i England och Itaiien och hem-
ställa att svenska regeringen omedelbart gör
Iöre ståiilningar i }lladrid för att rädda de
dödsdömda ungdomarna. Vi kräva vidare
att Sverige bringar inför F örcnta Nationer-
nas forum tr'rancoregimens terror mot min-
dcr'åriga, vilken uppenbarligen grovt krän-
I<er dess proklamerade principer.

2l-2 stt:nsltu orgutttscLtioner, cltiro,'-u nto au de
stitrstu l;uinnoför'bunden, cleltog r, den pro-
teströrelse tnot Frunco sont, resulterade t, att
reget'ingen uylTtuuktcLdes m,ed ouanst(Lende
resolutiott. Internutionellcr, kutnnoförbundet
lör Fred oc'h, Frihet tog sy,lnn"erltgen akttu del
i u,t'betet. LÅT OSS öVERALLT STÄRKA
SAMARBETET FÖR ATT NÅ STÖRSTA
MöJLIGA EFI'EKTIVITET I KAMPEN
FÖR STöD ÅT DET REPUBLIKANSKA
SPANIEN!

Vet'a Björlingsson.
Elsa Cedergren.

Inga Ohlsson.
Eva Sandstr'önr.

Kung Franco och dollars

På sanlnle g[tng sonl, ett clollarlån,
bekuntgör'es kontnter u,'pplusntngen att
lnet' citt J0,000 politiska ntotstt"tu,dtn'e
rh'o fringslade.

Eders Majestät, vi kan inte arrestera
fler motståndare. Fängelserna är överfulla.

Fortsätt bara, fortsätt att amestera.
Vi l<an använda doilarlånet till att bygga
flcr fängelscr.

(U r danska tidn. >>Informcttton>>. )

Kvinnornas Demokratiska Världs-
förbund vädjar till sina nationella
sektioner om gåvor till det interna-
tionella lotteri som förbundet anord.-
nar för att stärka sin ekonomi.

En utställning av gåvorna, som karl
vara små och stora och av vilket slag
som helst (ex. keramik, textilier, nyt-
tighetsvaror av alla slag) ordnas i
höst i Paris. Sänd fortast möjligt Ditt
bidrag till Vänsterförbundets ordf. dr
Andrea Andreen, Köpmantorget 2,

Stockholm, eller till förbundets box-
nummer.

Prenumerera på "Vi kvinnor>. 1 kr. per sex nummer årligen

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds "Meddelanden" n:o 3
Box 18O73, Stockholm 18. Postgiro 51323

Katrineholm 1947. Katrineholms-Kurirens Trvckcriakticbolag.


