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Kvinnor i vänskap och samarbete
för en

BÄTTRE
VÄRLD

Vad är KDV?
KVINNORNAS DEMOKRATISKA VÄRLDSFÖRBUND —
KDV — är den största internationella kvinnoorganisationen. För
bundet har 140 miljoner medlemmar och nationella organisationer i
66 länder. KDV skapades 1945 vid den Internationella Kvinnokongressen i Paris strax efter krigets slut. KDV har tillerkänts konsulta
tivt status i FN:s Ekonomiska och Sociala Råd och deltar i FN:s
Kvinnokommittés arbete.

Vad vill KDV?
KDV och dess nationella organisationer kämpar för att vinna och
praktiskt förverkliga
KVINNORNAS RÄTTIGHETER:
rätt att rösta och att väljas, rätt till arbete, till lika lön för lika ar
bete och till befordran; rätt till undervisning och yrkesutbildning
och till social trygghet för moder och barn.
KDV kämpar för att tillförsäkra ALLA BARN ETT LYCKLIGT
LIV i trygghet; undervisning och goda bostäder, hälsovård, sund
litteratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor oberoende av hemort, ras och
livsåskådning till försvar av FREDEN.

KVINNORNAS VÄRLDSKONGRESS
I KÖPENHAMN I JUNI 1953 ANTOG EN DEKLARATION
OM KVINNORNAS RÄTTIGHETER, I VILKEN DET BL. A.
HETER:

Alla kvinnor, oberoende av ras, nationalitet och so
cial ställning, måste tillerkännas följande rättigheter:
Garanterad rätt till arbete.
Rätt att fritt välja yrke och verksamhet.
Rätt att inneha alla administrativa och offentliga poster.
Lika befordringsmöjligheter pä alla arbetsområden.
Lika lön för lika arbete.
Lika rätt till socialförsäkring.
Rätt till statligt skydd för moder och barn, betald
ledighet vid havandeskap och barnsbörd, upprättande
av förlossningshem, rådgivningsc entraier för moder
och barn samt barndaghem i tillräckligt antal såväl
på landsbygden som i städer och industricentra.
Samma rättigheter åt kvinnorna i jordbruket som för
industriar beterskorna beträffande lön, arbetarskydd
och skydd av moder och barn.
Rätt för jordbrukets kvinnor att äga och bruka jord.
Rätt till utbildning på alla stadier, särskilt yrkesut
bildning.
Rösträtt och valbarhet till alla statliga organ, utan
inskränkning och diskriminering.

Vad vill

Svenska Kvinnors Vänsterförbund?
SKV uppstod år 1931 och har utvecklats ur föreningen Frisin
nade kvinnor, som bildades 1914. Det bygger på samarbete mellan
olika framstegsvänliga åsiktsriktningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda uppgift för fredens sak och sin över
tygelse att samhället måste omdanas till att motsvara även de kvinn
liga medborgarnas behov.
Från maj 1946 är SKV svensk sektion av Kvinnornas Demo
kratiska Världsförbund.
Vi anför ur SKV:s stadgar följande §§:
§ i-

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, som är anslutet till Kvinnornas Demo
kratiska Världsförbund, har till mål att arbeta för en upplyst och ansvarskännande demokrati, förverkligad i folkmedvetande och folkuppfattning, i lag
stiftning och samfundsliv.
Förbundet vill verka för allas lika möjlighet till utbildning, allas lika rätt
till arbete och allas likhet inför lagen.
Förbundet vill verka för samarbete mellan demokratiska kvinnor i alla
länder och med all| kraft deltaga i strävandena att uppnå och befästa en varaktig
fred, allt framtidsarbetes grundval.
§ 4-

Förbundsstyrelsen sammansättes så att olika åsiktsriktningar inom förbun
det. representerande viss politisk åskådning — med eller utan partianslutning —
eller representerande blott förbundets grundåskådning, (se §1), bli företrädda.
Styrelsen skall bestå av minst 9 och högst 15 ledamöter.
Ingen åsiktsriktning får äga den totala majorieten inom styrelsen.

Den nuvarande styrelsen, för Svenska Kvinnors Vänsterförbund,
vilken liksom de föregående är sammansatt enligt principen i § 4,
består av följande personer:
Andrea Andreen, ordf., Signe Fredholm, Gerda Linderot,
Margit Lindström, Eva Palmaer, Valborg Svensson, Gunhild Tegen,
alla från Stockholm; Maja Bolling, Göteborg; Honorine Hermelin,
Fogelstad, Julita; Agnes Karlsson, Västerås; Solveig Lewin, Lerum;
Gerda Nilsson, Gävle; Gerda Rosander, Luleå; Elisabeth Tamm,
Fogelstad, Julita.
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