
Vad har hänt? 
R E G E R I N G E N S  MEDLINGSFÖR- 

SLAG i byggnadskonflikten antogs 
som väntat var av arhetarsidan, men fur- 
kastades av byggmästarna. Medlingen 
är nu tillsvidare avbruten, men något 

dock regeringens förslag frampressat. 
Arbetsgivarna fordra visserligen större 
lönesänkning men framforallt kräva de 
samtidigt överenskommelse beträffande 
ackorduppgörelserna. Byggnadsarbe- 
tarna ha som bekant på sina håll varit 
ganska svårhanterliga och låtit åtskilligt 
komma sig till last. Detta har icke hel- 
ler Statsministern i sina tal underlåtit att 
framhålla. 

RADIO MEDDELADES häromkväl- I len att arbetslösheten ä r  i sjunkande 
i de flesta av Europas länder alltså icke 
endast i Tyskland. I Sverige registreras 
ökat antal, för sista månaderna. Var 
ligga anledningarna? 

EKA GLÄDJANDE ÄR UNDER- M RÄiTTELSEN om att en förläng- 
ning av avtalen skett för sammanlagt 
165,000 svenska arbetare. Sista septem- 
her, den kritiska dagen för arbetsmark- 
naden, gick med undantag av några få  
avtalsuppsägningar lugnt förbi och lan- 
det kan allts5 glädja sig åt utsikten av 
välbehövlig arhetsfred. 

SÖDERTUNNELS INVIGNING 
gång för svenskt arbetsliv, Stockholms 
första underjordiska spårvägslinje öppna- 
des på lördagen av Konungen själv och 
På söndagen av svenska folket, som till 
ett antal av över 55,000 tog den nya tra- 
fikleden i besittning. I DET SPÄNNANDE DRAMAT I 

LEIPZIG kom man förra veckan fram 
till en rekonstruktion av van der Lubbes 
iidesdigra kringspringande i riksdagshu- 
set. där han på mindre än tjugu minuter 
hann anlägga eld på trettio o l i k a  ställen, 
Man måste säga att hans braständare 
voro onaturligt kraftiga. - Efter detta 
inträdde en paus på fyra dagar. 

Förhandlingarna återupptogos på ons- 
dagen, då Torgler ännu en gång förne- 
kade ett påstått sammanträffande med 
Lubbe. 
MELLANAKTEN BERODDE På 

sammanträdandet av ett stort 
tyskt juristmöte, där den nya tyska rät- 
!en har bebådats. Rättskipningens upp- 
gift anses vara trefaldig, nämligen dels 

att skydda rasen och tyskheten och slut- 
att trygga nationens heroiska kraft, dels 

I igen att skydda den tyska äran. 
Skulle de maktägande f inna att det lig- 

ger i den tyska ärans intresse att brand- 
förloppet tillrättalägges på ett visst sätt, 
ä r  det tydligen domstolens uppgift att 
döma så Vad som rätt och sant är sak- 
nar varje betydelse. 

större klarhet i situationen har kanske 

, 

i- 

Frihet och förnuft 
Ett Iönesystem Som tillgodoser barnen. i nutidens Ty Tyskland 

den sida av saken Som avser ett nytt AIdrig har jag så intensivt blivit på- barmhärtighet. Professor E. Hirsch ä r  i 
lönesystem, icke i första h a n d  problemet A mind om Benjamin Höjers ord: den teologiska världen känd som förfat- 

om barnförsörjningen som i viss mån Sök sanningen, och om det så här fram tare till betydande arbeten i dogmatik, 
till helvetets portar, så klappa på som och hans yttre var asketens och den blir en annan. fråga. 

Vad det egentligen är för fel med det nu- föredrag om Tysklands nuvarande and- Och ändå var det något som gjorde, 
varande lönesystemet. V i  har  ju l ika  lön liga läge av en tysk teologie professor, att man i detta stillsamma religionsveten- 
för l ika  arbete, Visserligen, säger man,  vilken började med en förklaring, att skapliga sällskap nästan kom att tänka 

är det beklagligt att stora familjer ofta Tysklands senaste utveckling skulle hu- på ett av pingströrelsens möten. An- 
har  det dåligt ställt i jämförelse med rit rakt fram till holsjevismen, om den denn var utan tvivel med, men om det 
barnlösa familjer eller ensamstående lön- inte i tid blivit hejdad. Och då hade verklipen var vetenskapens ande, det 
tagare men det skulle vara mycket far- teologi och filosofi ingenting annat än måste man sätta i fråga, när talaren be- 

ligt att ge sig ut  på det sluttande plan Nazismen att lita sig till, även om detta tonade hur förnuftet och friheten, som 
som lön efter behov innebär - i stället förutsatte, att förnuft och frihet till en varit de behärskande tendenserna i värl- 
för lön efter arbetsprestation, Ty det viss grad måste kringskäras. Ämnet lig- den under 1800-taIet, nu under 1900-taIet 
är verkligen många som anser att det ger ju i luften även hos oss: när det gjort en så grundlig bankrutt, att man 
nuvarande Iönesystemet helt Och hållet brinner i grannens knut, äro gnistorna åtminstone i Tyskland börjat upptäcka 
innebär lön efter arbetsprestation. inte långt borta från vår egen. Och un- vetenskapens gränser. Eller som ett tid- 

Anhängare av barnetrygden däremot der föredraget övergick stämningen i sa- ningsreferat uttrycker sig: D e n  stora 
fortsatte fru Bonnevie menar att den nu- len småningom från enbart välvillig för- kris, som Tyskland genomgått under de 

et var med ett allmänt och omiss- varande lönen för manliga önttagare - väntan till orolig spänning det bidrog senaste 20 åren, har s i n  grund i att man D kännligt intresse Som Radikala Och för de få kvinnliga, som arbetar På nog, att talaren hela tiden var ytterligt upptäckt gränserna, som icke få överskri- 

Föreningens medlemmar och ett stort an- s. k. manliga arbetsområden tvärtom lågmäld rösten das av förnuftet och friheten i veten- 
tal Den lille spens- skaplig åskådning och livsutformning, om 
Bonnevie när hon vid R. F :s  möte i förra för arbetsprestationen, dels bidrag till en lige Göttinger-professorn med sin bleka icke folket och kulturen och anden skola 
veckan personligen lade fram sina syn- medelstor familj, bestående av man, hy, tärda drag och brinnande ögon såg fördärvas. Förnuftet och friheten äro 
punkter på den nya Iöneform, som är  hustru Och två eller tre barn. Lönen är nära nog ut som om han befunnit sig på kraftkällor allenast inom en etisk, reli- 
innesluten i förslaget Om barnetrygd. med andra Ord beräknad f ö r  familjeför- de anklagades bänk och bemödade sig giös och frisk folklighet och humanitet. 
Sakkunskapens representanter från olika sörjning också där det inte finns någon om att göra möjligast gynnsamma in- De kunna demoniseras, när de icke be- 
områden av social och politisk verksam- försörjningsplikt. tryck p i  domare och åklagare - de yt- känna sig till något som är  högre än de 
het, likaväl som lekmän tog med bered- 
villighet och tacksamhet detta tillfälle i nuvarande Iönesystemet, sade fru Bon- nästan ett slags vädjan till åhörarnas 
akt at t  diskutera den för både kvinnor, nevie, är alltså att pengarna till barnen 

barn och män viktiga frågan: Ett löne- ingår i alla vuxna mäns löner, också de- 
system, där lönen icke ä r  beräknad för ras, som inte har några barn. Att en Elin Wägner: 
familjeförsörjning, Utan för resp. arbets- sådan stelbent och slösaktig metod att 
prestation, medan barnens rätt tillgodo- fördela lönerna på, måste vara till skada 
ses genom barntillägg, s. k. barnetrygd.  för de verkligen existerande barnen, är  

eller barnförsäkring. Fru Bonnevie fram- lätt att inse 
höll i sitt inledningsföredrag framförallt (Forts. å sid. 3). I På en punkt har den unge segrat. Han E tar  och många olägenheter kände fruktade att så fort Gandhi återhämtat 

krafter, om han gör det, skulle han ge  frihet. rättvisa och minoriteternas be- j a g  en obeskrivlig inre frid.. 
flygning till Ryssland ä r  ofrånkomliga skydd. I samma l in je  gick h r  Mowinckels Så talade Gandhi om sin treveckors sig ut på ett nytt företag liknande det 
f'ygplanskonstruktörernas 

tecken på att Europa - för att inte tala vädjan om hjälp för de tusentals svältan- 
om Amerika och Japan är inbegripet i de i Ukraina. Det var Nansen: lands- fasta som var ett led i hans kamp för de Som stoppades av engelsmännen i augusti. 

febrila krigsförberedelser. Emot denna man som talade! Norden har även fram- kastlösas befrielse och upptagande i den Han skulle då genast fängslas, och be- 
gynna att fasta, och så skulle katt-och- , bakgrund förefaller avrustningskonferen- trätt därigenom att fröken Kerstin Hes- indiska folkgmenskapen. 

sens komedi, som just åter skall iscensät- selgren valts till ordf. i sociala utskottet Rörel- ratt-leken komma i gång igen med fängs- 
tas i Geneve, som en blodig satir. Och därmed blivit en av församlingens sen för kastväsendets utrotande har gått lande och släppande och fängslande. 

E MANSKLIGA VÄRDENAS skyd- kraftigt framåt, men i kampen mot Eng- Nehru har velat undvika detta och för- f 1 presidenter. 

Det är  många som f rågar  sade hon när j a g  den 29 september fick höra ett ansträngde vetenskapsmannens, 

och stundom sänkte 
inbjudna tog emot fru Margarete är  sammansatt av två faktorer: Dels lön nästan till en viskning. 

Det stora, grundläggande felet med det terligt nervösa handrörelserna inneburo s j ä l v a  

(Forts. å sid. 4.) 

Gandhi och Nehru. 
huru jag  hade svåra kroppsliga smär- 

propaganda- i 
Sedan dess har mycket hänt. 

S Y L V I A  PANKHURST, medlem av D dande som en av N. F:s uppgifter land har stillestånd på grund a v  utmatt- 
ning inträtt. Tidevarvets läsare torde 

tyska hjälpkommittén i England har framhållits i Genéve av vår utrikes- 
som varit med om vittnesmålen inför den minister hr Sandler, i hans stora tal för 

komma ihåg att sedan massaktionerna 
blivit inställda begav sig Gandhi med 

internationella juristkommittén i London 
deklarerar i The New Leader sin särupp- 
fattning om van der Lubbe. Hon anser några anhängare åstad att starta en in- 
att han ä r  en antiparlamentarisk revolu- dividuell kampanj i Gujarat och blev 
tionär. De motiv han anger för sitt dåd, prompt häktad, dömd till ett års fängelse 

men frigiven efter några dagar. Detta äro endast ett logiskt resultat av hans 

hände i augusti, och nu komma de första 
världsåskådning. Han ä r  inte någon pro- 
vokatör, inte ett verktyg för nazisterna, 
utan har handlat av egen övertygelse. nyheterna om vad som hänt sen dess. 
Att nazisterna drogo fördel av riksdags- Det som skett är  hade gripande och 
branden behöver inte innebära att de tragiskt. Det är  ett möte mellan Gandhi 
voro dess upphovsmän, säger hon. och den man, Jawaharlal Nehru, som väl 

blir hans arvtagare som ledare av In- 
S SITUATIONEN INFÖR DEN SNART 

diens frihetskamp. Nehru som är  ledare 
SAMMANTRÄDANDE nedrustnings- 

konferensen hr dyster, skriver The New 
Repuhlic. Att Tyskland återuppbygger av frihetspartiets unga radikala flygel 
sitt försvar, både vad beträffar styrkor har höjt sig för Gandhis ledarskap och 
och utrustning, är alltför tydligt för att accepterat hans metoder. Han har tjänat 

sina sporrar i fängelset men då han blev kunna förnekas. Frankrike har just gi- 

fri uppsökte han Gandhi. Det sägs ha 
vit ut flera hundra miljoner francs för 
att fullhorda en kedja av underjordiska 
befästningar längs sin tyska gräns. Bel- varit långa underhandlingar mellan den 
gien har stora lån i Frankrike och Eng- unge och gamle, som ännu är mycket 
land för samma ändamål och håller just svag och klen efter sina fastor och fän- 

mätt Gandhi att på med på att under ett 
å r  det vill säga den tid som hans fän- 
gelsestraff skulle varat om han inte bli- 
vit frigiven, icke fria till fängelset som 

det heter, inte gå rakt i gapet. Den unge 
ledaren har sin egen syn på Indiens 
framtid, sina egna föreställningar om po- 
litiska aktioner, så han kunde ju ha låtit 
den åldrande ledaren gå sin väg till fän- 
gelset, och ta hand om affärerna själv. 
Men han har i stället övertygat Gandhi 
att han som ledare måste vara tillgänglig 
under denna kritiska tid. Gandhi skri- 
ver: m ö r k e r  har omgivit mig sedan min 
frigivning den 23 augusti,. Det är  väl 
därför han Iåtit en annan vilja rada fast 
detta beslut för honom varit e n  Anges- 
tens bittra d r y c k  a bitter cup of agony. 
Manchester Guardian anmärker litet spy- 
digt på Gandhis inkonsekvens som den- 
na tidning gärna g ö r  Den förstår inte 
hur Gandhi, samtidigt som han drar sig 
tillbaka på ett år från aktiv strid, kan 

givanden. Visserligen ha vi dessa ännu konst. Herriots besök i Ryssland, det 
här endast i förkortad engelsk upplaga, varma mottagande som Karl Radek, det 

polska socialistpartiets skapare, fick av men man kan ändå av dem sluta sig nå- 
Varschaus diktator, den till tre fjärdede- got till vad som skett och sagts mellan 
Iar fascistiske Pilsudskis tillkännagivna 
novemberbesök och de ryktbara franska dem. 

sa kampen. Det visar att engelsmännen 
omedvetet dömer honom efter en annan 

standard An andra befälhavare i världen. 
Hur skulle annars kung Georg, kejsar 

(Forts. å sid. 4.) 



Förnedring. 

Om demokratiens 
innebörd. 

mycket för mig, säger en annan medbor- 
gerlig elev. Jag är niiniligen gift småskol- 
lärarinna och det är inte alltid så l ä t t  
Visserligen har min man inte några stora 
inkomster och själv skulle jag ha myc- 
ket svårt att Iämna mitt arbete, därför 
att det djupt intresserar mig - men man 
undrar ändå ibland, om man har rätt a t t  

At t  de t y s k a  kvinnoorganisat io-  
n e r n a  upplöst sig, f å r  man f ö r l å t a  
dem när de leva under sådant be- 

tryck. Men at t  d e  ska göra s ig  till e t t  åtlöje för hela världen, var i alla 

fall onödigt .  
dotter, fröken Ester Beckman, fröken stellationer. 

De t y s k a  kvinnoför-  Margareta jonsson, f r u  Emmy Bosson Det är självfallet ganska olika sidor av medborgarskola. säger den unga Fogel- 
b u n d e n s  r i k s a r b e t s g e m e n s k a p  o c h  och fru Svea Rehnberg. 
K v i n n o f r o n t e n  h a  blivit upplösta valdes fröken Elin Karlsson och fröken olika kursdeltagare vid Medborgarskolan 
o c h  i stället h a r  i n r ä t t a t s  n å g o t  som 

Till centralstyrelsemedlemmar utsågos är mogna, erfarna 

en infernal isk titel, ty föreningen Johansson, fru Rut Malm, fröken Märta skiftande sidor, där är unga nybörjare föregående års kurser och sedan fått ett 
stipendium till Nordiska folkhögskolan i b o r d e  egent l igen h e t a  t y s k a  mäns Werleman och fröken Ingrid Örström på den medborgerliga vädjobanan 

verk,. D e t t a  är de vällovliga kvin- suppleanter blevo fröken Malla Anders- just skall förskaffa sig sina f ö r s t a  Gene've gjorde på hemvägen från Ge- 
noföreningarna, de som arbeta f ö r  dotter, fröken Ester Beckman, fröken blickar och översikter. För de flesta är  Genéve ett litet uppehåll v id  Fogelstad Och 

hushåll  och barnafödande, några Anna Ringqvist fru Olsson och fröken nog det kamratliga tankeutbytet med höll på rak  arm ett f'öredrag om Nat io-  

a n d r a  få v ä l  i n t e  f innas.  O c h  d e t  är vi griper tillfället prestation, som verkligen var  värd re- 

inte  nog d ä r m e d ,  u t an  Som Ordfö- dets stipendiefond, ur vilken stipendier när det erbjuder sig at t  fråga en hords- spekt Och s ' ~  dessutom gav en direkt 
r a n d e  för den s .k .kvinnoorganisat io-  delas ut för deltagande i någon av kur- granne på Fogelstad, en kamrat på väg 

a n k n y t n i n g  till  d e  internationella aktua- 

nen har blivit satt en karl, lantrådet  serna vid Kvinnliga medhorparskolan på till föreläsningssalen eller någon Fogel- liteterna' 

d:r Krumm, vilken samtidigt är riks- Fogelstad. Några av de närvarande gingo stadförbundare vi träffar ute i det van- Till sist ber v i  få lämna en redogörel- 
se fur  samtliga kursdeltagare under å r  

in som medlemmar i den stipendiekassa, liga livet igen, för att få höra några per- 
l e d a r e  för d e  nat ionalsocial is t iska som upprättats inom Fogelstadförbundet sonliga intryck av en medborgarkurs på 1933, till deras tjänst som var på sin or t  

måhända önskar a t t  genom personlig kvinnoföreningarna.  Riksinr ikesmi-  och där  årsavgiften ä r  10  kr. Fogelstad. 
nister F r i c k  h a r  yt ter l igare  överta- Den första vi t räffar  på är en mång- kontakt få närmare kännedom Om Kvinn- 
git b e s k y d d a r s k a p e t  för den nya om hur ofta hon haf t  anledning at t  fram- årig folkskollärarinna från Stockholm, l iga Medborsarskolan vid Fogelstad 

hålla tidens mörker och nöd. Men hopp- som återbördats till sitt arbete efter en 
lösare ute i världen än nu hade det dock kurs i somras. föreningen.  

M a n  måste d j u p t  b e k l a g a ?  a t t  en knappast någonsin tett sig. Kunde kvin- -De historiska föreläsningarna av rek- 
s å d a n  skymf o c h  ett s å d a n t  f ö r a k t  norna enas och hålla samman, skulle tor Hermelin, säger hon, har  för mig va- 
d r a b b a t  de t y s k a  kvinnorna.  I rit den största upplevelsen, därför a t t  de 
givet, a t t  icke alla frivilligt under- denna tid av våld och ve måste vi med- givit mig en alldeles ny föreställning om 

kastat sig denna förnedring, och att vetet gå fram för  den demokrati vi tro historiens enhet, om sammanhangen i de Vårkursen. 
där ännu finns många tappra för- på. Vi f å r  s e  till att vi inte sviker våra historiska händelserna. Jag tycker det Fröknarna Svea Bergstedt Stockholm; 

k ä m p a r  b l a n d  d e  t y s k a  kvinnorna,  a t t  vara dem trogna. 
ideal utan mera än någonsin sträva efter 

Jag har på många sätt haf t  nytta av kur- Sara Björkman, O s b y  Gunhi ld  Edlund 
är, som om jag aldrig läst historia förut. 

l iksom b l a n d  männen, f ö r  ett d e m o -  Men det Fröknarna Harriet Frei jer ,  Sala; Alice 
krat iskt  samhäl le .  Vi b e k l a g a  d e s s a  tesdeltagarna. åter. Då hölls e t t  offent- var också en alldeles ogrumlad tid a v  Henriksson, Norrköping; Margit Karls- 

ligt föredra: av rektor Hermelin om Dik- glädje, en enda Iång solskensdag utan ett son, Sundsvall; Milly Laurin B j u v  Elsa 
hur tatur och demokrati Talarinnan gjorde missljud, och när vi, ett par  kamrater till Lundgren, Charlottenherg; Ulla Monsén, 

t y s k a  kvinnor  d j u p t .  

en tillbakablick i historien, lät auditorier mig, som gått på Fogelstad tidigare, och Kristinehamn; Greta Olsson, Norrköping;  
S a m t i d i g t  f r å g a  v i  oss - 

skul le  något dyl ikt  gå att g e n o m -  följa diktaturernas och demokratiernas jag vill ha något riktigt uppfriskande, Fru Anna Pettersson, Sundsvall; Frök- 
f ö r a  i Sverige? Hur  skul le  våra spel genom tiderna och visade, hur på träffas vi en liten stund och talar om narna Greta Riese, Djursholm; Inez, 
kv innoföreningar  r e a g e r a  inför  att Sporrong, Stockholm. Inga Troein, de sista 250-150 åren demokratierna Fogelstad. 
h a  en man till ordförande och leda- åter börjat kämpa s ig  fram, hur ute i Uland kursdeltagarna i å r  har även va- Malmö; Elin Wikman,  Stockholm. 

Europa den stora franska revolutionen rit en kvinnlig läkare, som också stryker re? vi hoppas att de skulle svara betecknar genombrottet för  denna styrel- under betydelsen av at t  man får de histo- Sommarkursen. 
riska sammanhangen så klarlagda, lär 

d e m  en e f t e r  en äro v i  icke förvissa-  Demokratins innebörd ä r  a t t  ge red- sig s e  paralleller och upprepningar och Fröknarna Beda Adamsson, Jönköping; 
d e  om, att så vore fallet m e d  alla, skapet åt  den, som bäst kan hantera det, får nya utgångspunkter. Men också de Dina Adamsson, Jönköping; Fru Ebba 

Nu h a  vi sett, h u r  det kan gå. vi oavsett vilken ställning i samhället han rent medborgerliga kunskaperna, sådana Asp-Andersson, Stora Sundby; Fröknar- 
, ska inte bara ta det som något Iöje- intar med avseende på hörd, ekonomi de förmedlats av fröken Ebba Holgers- na Carola Backé Norrköping: Margit 

eller bokliga kunskaper. I parlamenta- son anser doktorn vara av stor Vikt och Bergström, Nora (s tad) ;  Fru Thyra HO- 
v ä c k a n d e  i T y s k l a n d ,  utan även låta rismen tar  s ig  vår tids demokrati uttryck. dessutom roliga att tillägna sig. Och ström, Essvik; Fröknarna Anna-Lisa Ca- 
d e t  bli en varning f ö r  våra s v e n s k a  Parlamentarismen skall ge möjlighet å t  man vet ju så litet om sådana saker, hur  stell  Möljeryd; Ester Ekholm, Malmö; 
mer eller mindre försoffade kvinno- olika meningsgrupper a t t  var för  s ig  med långa studieår man ä n  må ha haft! Fru Elly Eklund, Stockholm; Fröknarna 

hjälp av en majoritet bakom sig kunna Rent personligt har kursen betytt Maria Ekman, Stockholm; Maj-Britt 
Ericson, Nora; Elisabet Eurén  Stock- föreningar .  

Om svenska kvinnor verkligen göra sin insats i samhällslivet genom at t  
vid skilda tillfällen f å  förverkliga något holm; Signild J:son Hegardt, Söder- 

v a k n a  till liv o c h  insikt  om s i n  med- av de önskemål, kring vilka just den och terror går den fram, skräckens un- hamn; Ida Heydl, Norrköping; Gunhild 
b o r g e r l i g a  o c h  d ä r m e d  s a m h ä l l e l i g a  gruppen samlat sig. I ett samhälle av derdånighet böjer nackarna, och det Holm, Rosl. Näsby  Karin Holmberg, 
uppgift ska d e  också mäkta att fylla den sorten måste det  fria ordet, den fria djupt vemodsfulla är ,  a t t  i en sådan rö- Malmö Ann-Marie Holmström, Stock- 

. relse suges ungdomen UPP i stora ska- holm; Elise Jacobsen, Danmark; Dagmar den b å d e  som enskilda och som le- tanken höra till grundstenarna. 
Diktaturen däremot tillåter e j  dessa Kallenberg, Stockholm; Karin Karlsson, r o r  

krafters fria spel. Den strävar a t t  med I olika former kan diktaturerna träda Göteborg; Naima Lang, Malmö; T h y r a  
alla medel tillintetgöra dem. Med våld fram. I teorin åtminstone är den ryska Lind, Gäv le  Karin Lund, Julita; Inger 

, d a r e .  

- diktaturen avsedd at t  vara en övergångs- Lundgren, Möljeryd Fru Thora Nilsson, 
form, en uppfostringstid, men de italien- , ska och tyska diktaturerna förklara! 
vara den samhällsform, som bäst läm- 
par s ig  för  respektive folk, och som där. 
för  bör bli beståndande. 

Till revisorer samvaron och undervisningen som för stadförbundaren till sist Och önskar att 
många människor måtte söka s ig  dit 

har särskild betydelse eller värde Där At t  det är mycket duktigt folk På sko- Stina Fredriksson, Flen 
människor sedan lan  kan man föresten lätt övertyga sig 

kallas Tyskt kvinnoverk Det är rektor Honorine Hermelin, fröken Hanna länge bekanta med samhällslivets mång- om En f l i c k a  som gått På någon av 

människor från andra arbetsfält en upp- nernas Förbund Och dess arbete, en 

En i n saml ing  gjordes f ö r  länsförbun- friskande upplevelse, 

Vid mötets avslutning erinrade ordf. 

Casan. 

Deltagare i Medborgarskolans 
kurser under 1933: D e t  är dock kanske mycket kunna uträttas. 

Sundsvall. Fru Aida Enberg, Stockholm; 
Efter gemensam middag samlades mö- sen i min egen undervisning. 

1 b l a n k t  nej. Men d å  vi  gå i g e n o m  seform. 

I 

I. ö. 



Kvinnofrågan i lönefrågan. 

synpunkten, att den öppnat en del män- 
niskors ögon för att man nu står inför 

exempel på detta systems orimliga verk- ren för kvinnorna på vid gavel eller ock- 

kommission med uppdrag att verkställa varelser. 

D e n  av årets riksdag beslutade och upp på nytt. Den närmaste anledningen utredning beträffande en höjning av de Säkerligen är den illojala konkurren- 
begärda utredningen med förslag' till riksdagens beslut i år var, som Tide- lagstadgade minimilönerna. Kommissio- sen med den underbetalade kvinnliga ar- 

till lag om sterilisering liar under som- varvets Iäsare kanske påminna sig. en av nen kom efter ytterst noggranna beräk- betskraften en a,. orsakerna till att den 
marens lopp utförts och framlagts av den professor Alfred Petrén i Första kamma- ningar fram till att en veckolön på om- upphetsade arbetslösa massan i Tyskland 
tillkallade sakkunnige. professor Ragnar ren väckt motion angående sterilisering kring 6 pund Var existensminimum för en kräver, att k v i n n a n  skall innestängas i det 

Professor Bergendal har i sitt förslag familj på man, hustru och tre barn. Sva- oavlönade hemarbetets bur Skulle det 
års sakkunniga framlagda. För det för- tagit sikte på såväl arvsanlagens som ret från de statliga myndigheternas sida icke vara riktigare att i stället för detta 
s ta  kom hela frågan genom den kritik, miljöns betydelse för avgörandet om vil- blev att så hög lön till samtliga vuxna desperata steg försöka f i n n a  utvägar att 
som riktades mot detta förslag, i viss ka personer, som måste anses olämpliga Iöntagare vore omöjlig att utbetala, då avskaffa underbetalningen? 

icke ens hela den samlade nationalinkom- Genom att avlöningen med hjälp av De två svenskar, som genom skrift-  
mån in i ett nytt läge  

sten, arbetsgivarvinsten inberäknad, skul- barnetrygden blir varje enskild persons ställarskap och propaganda för övrigt 
förslag omfattade steriliseringsfrågan i I förslagets första paragraf heter det 
hela dess vidd, upptar årets förslag en- nämiigen: 
dast sterilisering av i rättsligt eller psy- Den som på grund av sinnessjukdom, le förslå till sådana löner avlöning i stället för familjelön, försör- hittills gjort sig mest kända som sakkun- 
kiskt Iiinseende inkapabla, nämligen sinnesslöhet eller annan rubbning av Detta visar ju  tydligt systemets ringa jarlön, bortfaller varje logisk orsak att niga På barnetrygdens område är  fru 
s i n n e s s j u k a  sinnessslöa eller av annan själsverksamheten varaktigt saknar för- ändamålsenlighet, och vad det först och betala kvinnan Iägre än m a n n e n ,  likaväl Eva Wigforss och fröken Ingeborg Wolin. 

(Fru Alva Myrdal, som bl. a. genom sina 
artiklar i Tidevarvet lagt i dagen stort 

rubbning av själsverksamheten lidande måga att lämna giltig samtycke till att främst gäller är alltså att  f i n n a  ett sy- som att utestänga kvinnorna från de 
stem, som Iösgör barnförsörjningsmedlen manliga arbetsområdena sedan mannen intresse för saken, var tyvärr förhind- 

personer sterilisering å honom företages, må det 

icke längre är  den absoluta försörjaren, rad närvara.) Fröken Walin, som främst 
I kritiken som bl. a. från läkarhåll rik- oaktat steriliseras: 

tades emot 1929 års förslag, påpekades 1) där hon på grund av den själsliga ur den övriga lönen. 

kade emellertid också den stora betydel- 
bl. a. det olämpliga i kravet att patienten rubbningen för  framtiden är ur stånd att 

sen av att den uppväxande arbetarung- 
själv skulle Iämna sitt samtycke, innan handhava sina barn; så ock Den praktiska lösningen. derhåll. 

Efterhand som de konstgjorda hindren domen, genom att tillförsäkras en någor- 
operationen fick utföras Alan framhöll 2 )  där grundad anledning finnes att 

för kvinnans förvärvsarbete bortfaller - lunda levnadsstandard från början får till- 
att en sådan bestämmelse måste göra antaga att han genom arvsanlag kom- Fru Bonnevie redogjorde därpå för den 
hela förslaget i hög grad illusoriskt. I mer att på sina avkomlingar överföra praktiska Iösning, som man provat i och i främsta raden bland dessa står den gång till' god uppfostran och goda nöjen, stället för att underlätta ett steriliserings- sinnessjukdom eller sinnesslöhet. 
förfarande, där det kunde anses nödvän- Tillstånd till sterilisering skall beviljas Frankrike Och Belgien Och som tidigare gamla »försörjarlönen kommer hen- så att den, när den en gång uppnår s i n  
digt och där det enligt hittills gällande av medicinalstyreisen. I fråga om steri- berörts i Tidevarvet i artiklar av fru nes arbete att förvandlas från oavlönat bästa arbetsförtjänst, har möjligheter att 

tillgodogöra sig denna på bästa sätt. Fru 
dilettantarbete till avlönat fackarbete. På Wigfors; började med att framhålla frå- 

sedvänja också i många fall hade kunnat lisering av sinnesslöa kan den dock - Bonnevie och fru Myrdal. Genom upp- 

det sättet, slutade fru Bonnevie, kommer gans stora omfattning och nödvändighe- 
komma till s tånd skulle den föreslagna med vissa säkerhetsföreskrifter - verk- rättandet av barnförsäkringskassor, till 

bestämmelsen kunna medföra att även ställas när två läkare efter samråd finner v i l k a  arbetsgivarna inbetalar Vissa pre- familjen att byggas på tre stöttepelare: ten av noggranna utredningar, innan man 

Mannens förvärvsarbete, hustruns för- skrider till verket, men uttalade sin gläd- 
sådana fall kriminaliserades, på grund av skäl därför föreligga. 
svårigheterna att juridiskt definiera dem. Ansökan om sterilisering kan göras av mier  för s ina  arbetare, oberoende av om 

Flera myndigheter föreslogo därför att patienten själv, av styrelse eller förestån- de är gifta eller ogifta, undgår man den värvsarbete och barnetrygdkassan, i stäl- je över det intresse som saken väckt. 
Hon framhöll särskilt barnetrygdens be- lagstiftningen skulle inskränkas till att dare för en anstalt, om han är  intagen på olägenheten som direkta barhtillägg skul- l 

frågan om de gifta kvinnornas ekono- 
omfatta endast sådana personer, som en sådan, av förmyndare eller, om det är le medföra, nämligen att de ogifta och 

miska beroende. ett av de stora proble- 
voro ur stånd att själva Iämna sitt sam- fråga om en minderårig, av den som har barnlösa arbetarna föredroges av arbets- 

men i vår tid och kanske ännu svårare 
tycke. Efter dessa linjer togs den också vårdnaden om honom. Äkta make skall 

att lösa än barnförsörjningens. Däremot 
också beredas tillfälle att yttra sig över 

påpekade hon risken av att barnetrygden 
åtgärden. Vidare föreskrives vissa be- Summorna som arbetsgivarna i Frank- Föreningen. 

Gävle; Fröken Erica Nyström, Stock- tryggande åtgärder, såsom att ansökan rike betalar till kompensationskassorna 
holm; Olsson, Skönsberg; skall ske på av Medicinalstyrelsen fast- pr arbetare eller funktionär är inte svind- I den diskussion, som följde på fru skulle kunna medföra en Iönesänkning 

Bonnevies föredrag yttrade sig först frö- Efter en del interpellationer från fru 
lande. I genomsnitt 2.7 procent inberäk- ken Anna Åbergsson, som framförallt Agda Östlund, som ställde sig något 

Fröknarna Hanna Persson, Västerha- ställda formulär, att ingreppet endast får 
ninge; Vilma Persson, Stockholm; OIga företagas av legitimerad läkare, som 
Peterson, Stockholm; Engla Ringström, även har anmälningsplikt t i l l  Medicinal- nat administrationskostnaderna. Och ändå såg saken ur barnförsäkringssynpunkt. skeptisk till saken, yttrade sig bl. a. frö- 

verkar tillägget för de lägst avlönade så Hon framhöll bl. a. betydelsen av att de ken Anna Lindhagen och doktor Andrea Umeå; Elsa Skäringer, Goteborg; Lilian styrelsen. 
Svedmark, Malmö; Eva Svensson, Höga- Steriliseringsfrågan har tydligen med kraftigt, att en arbetare med sju barn i båda kvinnl iga  medlemmarna av den sit- Andreén-Svedberg varefter mötets Ord- 

näs Ragnhild Wahlberg, Uppsala. det nu föreliggande förslaget förts ett vissa kompensationskassor får ett sam- tande pensionsförsäkringskommittén - förande, d:r Ada Nilsson förklarade 
fröken Åbergsson själv och fru Olivia konstaterade 

lat barntillägg på 113.33 procent av hela Nordgren - få en stark kvinnoopinion församlingens uppskattning av fru Bon- 
steg närmare en tillfredsställande lös- 

sin lön. Vad man uppnår med ett sådant bakom sig som stöd för deras krav på nevies framställning, det stora intresset 
Höstkursen. ning. 

system, sade fru Bonnevie, är  bl. a. ett en barnförsäkring, lagd efter ålderdoms- för hennes ämne och den ofrånkomliga 
narna Clara Bergvall, Malmö. Margit aktualitet som saken äger. C. H. mindre spänt förhållande mellan arbetare försäkringens linjer 
berg, Axvall; Dagmar Forssberg, Bro; kommer att anordnas den 15 oktober och arbetsgivare, höjd levnadsstandard 
Gunilla Hermelin, Gripenberg; Fru Gurli med möten över hela Sverige. Initiativet för arbetarna med därav följande förde- 
Jansson, Oxelösund; Fröknarna Maria har tagits av Sveriges Frisinnade Ung- lar, möjlighet till tidiga äktenskap för 
Kolmodin, Stockholm; Elsa Lind, Norr- domsförhund. Med lösenordet Fram for  
köping; Fru Maria Lindeberg, Hällefors- frihet och folkstyre kommer föredrag att unga l ö n t a g a r e  Och sist men icke minst: 
näs; Fröknarna Elsa Lindvall, Goteborg; hållas av ett stort antal frisinnade och möjligheten att skaffa kvinnan en nutur- 
Eva Nilsson, Jönköping; Elsa Nilsson, liberala riksdagsmän samt andra talare lig plats i det moderna samhället. 
Malmö; Alfhild Nordberg, Eskilstuna; från olika verksamhetsområden. I Norge har kvinnoorganisationer av 
Fru Karin Noren, Stockholm; Fruarna Liberala Föreningen i Stockholm an- ol ika  partifärg gjort upprepade fram- 
Annie Norrman, Eskilstuna; Agda Sund- ordnar även möte den 9 okt., då d:r  Fo- 
kvist, Essvik; Fröknarna Elsa Seth, Ar- gelquisf och professor de  Geer tala om ställningar om att frågan måtte Offent l i -  

gen utredas. vika: Emma Sjöström, Arvika. demokratien. 

(Forts.  fr. sid. 1.) 

Förslaget 
Talarinnan drog fram ett konkret ett avgörande val antingen öppna dör- . 

till 

steriliseringslag. ningar. År 1919 tillsattes i Australien en så definitivt stänga dem inne som köns- 

d. Förslaget skiljer sig av vissa sinnesslöa. 
seenden från det av 1929 

I 
Medan 1929 Ars att sätta barn i världen. 

från vilken hela familjen hämtar s i t t  un- såg frågan ur kvinnosakssynpunkt påpe- 

et för som n u  @ en enda, som när som tydelse som en framkomlig väg att lösa 
helst kan svikta. 

Diskussionen i Radikala givarna 

Fru Signe 

Fru Hildur Berggren, Sundsvall; Frök- 

Dahlberg, äppelviken; Anna Lisa Fors- EN DEMOKRATIENS DAG 

ex. fullständigt ovetande om kvinnorörel- 
sens hittills framförda krav, dess segrar 
och arbetsresultat. Hon har inte den ble- 
kaste aning om, att hennes egen bok ald- 
rig kunde ha kommit ut om inte kvinnorö- 
relsen banat väg för henne. Att veder- 

lägga alla de falska slutledningar, som 
Carola Struwe drar, skulle fordra en hel rån en för  Tidevarvets redaktion väl- offentliga livet, allting, ända till livet på 

bok. Men det är  inte heller huvudsaken. 
skäl icke önskar sätta ut sitt namn, ha mannen,  Antingen kommer kvinnofrigö- 

Det viktigaste i denna bok är att förfat- v i  fått mottaga nedanstående skildring 
tarinnan, som är  nationalsocialist, ford- 
rar kvinnans fulla likställighet med man- läge. Artikeln är skriven innan den be- att kunna genomföras, eller också kom- 

nen i ekonomiskt och samhälleligt avse- stämmelse utfärdats, enligt vilken samt- mer världen att gå under i det brutala 

ende, som förutsättning för ett fruktbart 
liga kvinnoorganisationer sammanslutits våldssystem, som just  n u  uppnår sin 
till en enda och ställts under manlig led- höjdpunkt i Hitler-Tyskland, Ty våld kan 
ning, en bestämmelse som närmare kom- . .. samfundsliv. Likaså måste kvinnan ha 
menteras på ledande plats i veckans Tide- i Iängden aldrig åstadkomma något be- rätt att själv bestämma över sitt val av 

yrke. Varje yrke, för vilket hon har håg devarv. Men fastän händelsernas hastiga stående. Våld härstammar från feghet: 
utveckling i viss mån hunnit artikeln i det saknar ande, och endast ande och 
förväg, tycks oss dess uppgifter ändå godhet åstadkommer slutligen världens och fallenhet, skall s tå  henne öppet. För- 

fattarinnan förklarar, att världen aldrig mycket belysande och intressanta. förlösning, 
Det finns, som en tysk korrespondent skulle ha råkat in  i sitt nuvarande till- 

till Manchester Guordian helt nyligen På- Att den sanna kvinnofrigörelsens anda stånd, om kvinnan stått likaberättigad vid 
pekat, flera sidor i den nazistiska dikta- ännu ä r  levande i Tyskland trots Hitler- mannens sida vid avgörandet av alla sam- 
turen sam t o. m. många av dess mot- ståndare gillar, En sådan sak är försö- regeringen, bevisas bl. a. av en bok, som hällsfrågor. Allt detta är  gamla sannin- 
ken att förpassa kvinnan till hennes rät- just utkommit på Bündischer Verlag i gar, som kvinnor i alla länder erkänt se- 
ta plats», d .  v. s. till hemmet. Många an- Heidelberg, nämligen Carola Struwe, dan mer än hundra år tillbaka. Det vik- 
antinazistiska män tycker detta är god po- Frauenfreiheit und Volksfreiheit auf ka- tiga är  heller inte att de nu upprepas 
Iitik. Det kan ha sitt intresse att se att kameradschaftsrechtlicher Grundlage Bo- om igen, utan att det är en nationalso- 
inte ens kvinnor stillatigande låter detta gå över kens innehåll är  en märkvärdig blandning cialistisk kvinna i Hitlers Tredje Rike 

sig. av klarhet och oklarhet, av träffsäker som gör det och på ett sätt som verkli- I den fascistiska diktaturens Iänder för- känsla och historisk missuppfattning, av gen inte kan vara radikalare; vidare att 
lora kvinnorna nu sina rättigheter på vetande å ena sidan och fullständig okun- hon uppmanar männen att läsa hennes 

nytt. Där förstummas deras röst i det nighet å den andra. Carola Struwe är  t. bok och påvisar för dem att några fram- 

känd tyska, Som av lättförståeliga gatan, behärskas i den nya staten av F 
av den tyska kvinnorörelsens aktuella relsen trots svåra bakslag i alla länder 

n a t io n a l s  o c i a l i s  f i s  k a  

Och ändå rör den sig 
Kvinnorörelsen i Tyskland. 

gångar för dem inte är  möjliga utan kvin- P å  partidagen i Nürnberg i augusti skul- 
nans hjälp. Det ä r  slutligen ganska för- le Hitler ha talat på ett offentligt kvinno- 
vånande at t  Carola Struwe har kunnat möte. Dagen före mötet tillkännagavs: 
uppbringa en tysk förläggare för sin bok. »Adolf Hitler kommer icke att tala vid 

kvinnoförsamlingen». Varför inte? Vad 
Men denna bok är inte det enda bevi- hade hänt? i Tredje Riket likriktar man, 

set för att de tyska kvinnorna under Hit- man dikterar, undersåtar få foga sig, be- 
ler-diktaturen energiskt motsätter sig att höva inga skäl, men kvinnorna tyckas 
bli degraderade till slavar under männen verkligen ha revolterat. 
och fordrar sin fulla rätt och frihet. Det 
är ett känt faktum att flera tyska kvinno- I preussiska ministeriet för vetenskap, 
föreningar föredrogo att upplösa sig konst och folkbildningsfrågor utnämndes 
framför att »likriktas> (sich gleichschal- Hedvig Förster till en post inom byrån 
ten zu lassen). Bland de likriktade kvin- för flickskolefrågor. På frågan om kvin- 
norna, framförallt Königin Luisenbund, nor i den nationalsocialistiska staten kun- 
Nationella Kvinnoförbundet och Kvinnli- na vara skolföreståndarinnor, svarade 
ga ungdomsrörelsen kom det till stora fru Förster i ministeriet för folkbild- 
meningsskiljaktigheter. Riksinrikesminis- ningsfrågor: 
tern dekreterade då att »Bildandet av nya »Lärarinnan i en flickskola har, pre- 
lokal- och ungdomsgrupper är tillsvidare precis som läraren i pojkskolan, alldeles sär- 

skilda uppgifter i uppfostrans tjänst. förbjudet». 
En stor konferens med den likriktade Skulle man inte längre tillåta kvinnor att 

kvinnofronten i Düsseldorf hade utsatts vara föreståndarinnor för  flickskolor, 
till juni månad. Ännu i dag, långt fram skulle man beröva ett av de allra vikti- 
i september, har man inte hört ett ljud gaste kvinnliga arbetsområdena kvinnlig 
om att den skall bli av. Betecknande är, ledning. Det skulle drabba den tyska lä- 
att det inte var kvinnorna själva som rarinnans arbetsglädje och arbetsvilja på 

ställde in konferensen, utan att riksinri- ett sätt, som måste beröva läraryrket de 
kesministeriet ilterigen ingrep och läm- bästa kvinnopersonligheterna. 
nade följande förklaring till pressen: Vad tänker nu Hedvig Förster göra för 

»Den tillämnade kvinnokonferensen med att hindra staden Hamburg i dess fram- 
Kvinnofronten ör tillsvidare förbjuden fart, där sju av nio flickskoleföreståda- 



Frihet 

förnuft 
och 

lutherska kyrkans ödesdigra tradition att 
anse d e n  överhet som är, såsom skickad 
av G u d  

men han lägger vikten vid en omdaning 

av det ekonomiska systemet. Landets i 
rikedomar böra omplaceras till massor- 
nas förmån, säger han. Som den störste 
kapitalisten, den som har de största eko- 

nomiska intressena i Indien räknar han 
England, därnäst komma de indiska fur- 
starna. Avvecklingen av dessa storkapi- 
talisters intressen måste ske så skonsamt 
som möjligt, säger han, as gently as , 
possible, men icke skola speciellt privi- 
legierade komma från utan förluster! 

Det är en helt annan klang av friskt 
mod i Nehrus manifest än i det som ny- 

ligen utsändes av frihetspartiets ledare, 
en herre vars namn är  likgiltigt. Han 

Det unga Indien tar ordet förnekar möjligheten att frihetspartiet 
kan upplösas och det framgår, att Gan- 
dhis samvetsgrannhet att underrätta ang- med Mr Nehru Tysklands religiösa värld vågat öppet 

na, som här kom att tänka på det något och i synnerligen skarpa ordalag vända 
olikartade sätt, varpå Sokrates brukade s i g  mot hela den nya ordningen, framför I Nehrus manifest möter man det Yngre loindiska regeringen i förväg om varje 

använda ordet daimon nämligen för allt dess antisemitism. eras n a m n  äro Indien. Det sätter upp landets fullkom- aktion som skall företagas mot densamma, 

att beteckna samvetets och sanningens även inom Sverige väl kända: Friedrich liga självständighet som mål. Den form förefaller Nehru vara löjligt skrupulös. 

röst, Guds-rösten i n o m  människan, Heiler i Marburg athhan Söderbloms av självstyrelse som England är  villigt Det är på något sätt den hårda ungdo 

Til l  talarens heder måste det sägas, lärjunge som vistats långa tider i sve- att bjuda, skrattar det unga Indien åt. men, den nyktra sakligheten den nor- 

att han själv säkerligen plågades l ika  rige, vidare den kände författaren och Indien vill självt befalla över sin armé, mala bedömningen av verkligheten som 

mycket som åhörarna av att sålunda nöd- talaren Johannes Müller och slutligen självt leda sin utrikespolitik Och sin eko- kommer in med Nehru. Gandhi har ju 

gas förneka de grundvalar, utan vilka upphovsmannen till den s. k. dialektiska nomi. På det ekonomiska området är redan nått gränsen in till ofattliga värl- 

intet vetenskapligt uppbyggande är möj- teologien, Karl Barth i Bonn, vilken sist- Nehru radikal, han kan inte ha mer hjär- dar och sanningar. Hans ord, hans 

ligt, Det händer väl ännu inte sällan, nämnde är socialdemokrat. Det egen- ta för de förtryckta massorna än Gandhi, fastor, hans bekännelser, hans ingrepp i 
de dagspolitiska avgörandena te sig d i r -  att ytligt folk inbillar sig, att teologi inte domligaste är att deras skarpa broschy- 

är  vetenskap, och till en viss grad måste rer fått utkomma Och de Själva behålla är stark och nykter, då kan folket ges för svårfattliga för fler än Manchester 

så vara fallet med katolsk teologi, eme- sina platser vilket ju tyder på att det frihet, de skola följa den frivilligt. Men Guardian. Men Nehru är  långt enklare. 

dan förutsättningslös personliga och godtyckliga har mer att den kultur, som skall växa i denna nya 

forskning är  möjlig på grundval av auk- säga vid den nya ordningens förverkli- frihet, det bör vara en tysk kultur. »Låt 
Gandhi påminner Nehru om 

toritetstro. partiet, som inte lidit fängelse, gripits av 
protestantismen - den har sin grund i Müller vänder sig direkt till Hitler med trötthet. en parlamentarism efter västeuropeiskt 

tanke- och trosfrihetens idé den behöver en uppmaning, som måste slå de under- Så bära de korta resuméerna av de mönster och gjort en revolution efter dien. 
Sannerligen inte blygas för, att den i sitt dåniga tyskarna med häpnad: L ä m n a  ryskt, inte införa en fascism efter ita- Gandhi har efter sin vana öppet kom- båda breven varsel om förestående för- 
eget namn har en uppfordran till strid bakom Eder vad som hittills varit E r  lienskt för att måhända avsluta det hela menterat sin unge kamrats manifest. Han ändringar. . 

mot allt andligt förtryck. Och vi sven- åskådning, Edra grundsatser och ideal! i bolsjevism. Låt oss äntligen finna medger att de investerade kapitalen böra För Gandhi måste det vara en hjälp 
ska protestanter kunna med stolthet er- Vi skola icke strida om de äro riktiga på något t y s k t  avvecklas, att furstarna böra uppge sin att en ny ledare träder upp vid hans sida. 
inra oss att inskriften på Uppsala uni- eller icke - de äro i varje fall föråldra- Detta är  ju klara linjer likaväl som de makt och bli folkets representanter. Han Men man förstår hans bittra ångest i alla 
versitets sigill är  ett ord av den som de och obrukbara. I teorien kunna flera evangeliska prästernas ord: D e t  får  icke tror inte heller på Englands anbud men fall över att han måste avstå från at t  
skulle kunna kallas reformationens egen av dem vara riktiga, i praktiken äro de ske, att den kyrkliga förkunnelsen böjer han erinrar sin unge vän om att  i vår tid offra för friheten sin personliga frihet. 
kyrkofader, nämligen Augustinus. Gra- omöjliga. Stanna icke i utvecklingen och sig för människots b u d  Och man måste kan inte Indien isolera sig och att natio- Man kan följa honom in i det mörker där 
tiae veritas naturae heter det med romar- bli inte stående blickande tillbaka mot lyckönska tyskarna till att den första för- nalism måste gå samman med internatio- han söker det hemliga felet till a t t  hans 
sprakets oefterhärmliga knapphet - vil- teoriens dimmor. D e t  nuvarande till- lamningen efter revolutionen börjar ge. nalism. V i  måste sluta oss till de goda skaror sviktat, och man anar at t  när han 
ket vi miste översätta med: Sanningen ståndet är  icke en ståndpunkt at t  stanna sig och friskt blod strömma in i det för- framstegvänliga krafterna i världens, trott s ig  finna det, kommer han att säga 
ä r  densamma i nådens och naturens ri- på, ty det ä r  icke ett kulturellt jämvikts- slavade samhällslivet. Dessutom understryker det öppet och at t  skoningslöst straffa 
k e n  - i Guds värld och i kosmos i alla stadium., Nu behövas tre ting: folk- det minst glädjande, att den skarpa pro- Gandhi nu som alltid at t  Indiens frihet s ig  själv som hans förfärliga vana är. 
länder, i Frankrike som i Tyskland, lika- tjänst, livstjänst, gudstjänst, men ingen testen utgår från religiöst håll - här ligger inte bara i att komma loss från Det ä r  som man anade i samband med 
som för alla raser, judar som greker. stor apparat, inte denna viktigmakeriets kan ingen komma och tala om kommu- England utan i ett inre uppbyggande ar- denna rannsakan det tragiska, eller till 
Och det måste på en svensk protestant jätteorganisation. Förnuft bete och det hade Nehru glömt att nämna synes tragiska, slutet på hans bana. Gör  

verka dubbelt pinsamt att höra en ve- växa fritt, om det någon kultur skall bli. och frihet ha sålunda inte ens i Tysk- i sitt manifest. han det själv? Vad tror han, vad tän- 
tenskapsman från reformationens eget Statens hand skall vara skyddande, inte land kunnat reduceras till tomma ord, Gandhi slutar med att han har ingen ker han ut från sin erfarenhet och vis- 
land Förneka grunderna för protestantis- gripande. Om tyska folket har den rik- och vi påminnas i t e r  om det gamla känsla av nederlag, ehuru han öppet sä- dom om dem som skola följa honom ef- 
mens innersta liv, visserligen driven av tiga nationella känslan, då kan också fri- apostla-ordet Där Herrens ande är, där ger at t  han är på spår ef ter  det' fel inom ter och om Indiens framtid. Ser han et t  
vad tyskarna själva bruka kalla b i t ter  heten - även pressfriheten - få exi- är frihet. 

E. w. 

Gandhi 
På senaste tiden ha vi dock även an- och 

ledning till mera glädjande iakttagelser, 
när det gällt Tyskland. Först och främst N e h r u 
ha 2,000 tysk- präster till den i förra 

veckan pågående nationalsynoden i Wit- Wilhelm och tsar Nikolaus kunnat för- 

tenberg r iktat  en bestämd protest mot klara krig och uppmana andra att gå ut 
de förtryckande metoder, som på senare i desamma utan att tänka på att slåss 
tider, använts vid kyrkliga val etc., och själva, Gandhi har ju dock stått i front- 

de s. k. tyska kristna framtvingat Och 

som går ut på avsättning av alla präster 
Och kyrkotjänare! som icke ha rent 
a r i s k t  blod Men vidare ha också tre 

(Forts. fr. sid. 1.) (Forts. fr. sid. 1.1 

Utan att en enda gång stappla på må- 
let, med ett ordfliide, vars sakta sorl 
aldrig hejdades under de 45 minuter före- 
draget S  slutade t a l a r e n  med att 
förnuft och frihet dock alltid till en viss framför allt mot a r i e r p a r a g r a f e n  soin linjen i 40 år! 
grad skulle komma at t  behövas även Och hela världen vet att han skulle 

inom Tysklands teologiska och filoso- vara lyckligare d ä r  än bakom linjerna 
fiska vetenskap - det var som sagt en- där hans plats är  nu. 
dast d e t  demoniska» man med all makt 
måste avvärja, Men antagligen var un- av de mest betydande männen inom 
dertecknad i n t e  den enda bland åhörar- 

ingen verkligt 

En annan sak är  det med gande än vad man egentligen kunnat tro. oss n u  utropar Muller, »sedan vi haft det inre uppbyggandet i In= 

Och det ä r  inte säger han. 

Kulturen måste åter nism och samhällsomstörtande. 

rörelsen själv, som orsakat att även de slut på den Iånga frihetskampen? 
nöd,, men säkerligen också av den tyska stera, ty om den nationella hänförelsen, Lydia Wahlström. hundratusentals medlemmar av frihets- ~- 
rinnor avskedats och ersatts av män? svåra att vinna i massor för de nationella Kvinnofrågan sedd ur fortplantningssyn- att också den gif ta  kvinnliga läkaren bör släktets uppfostran helt i manliga hän- 
Man får ju anta att staden Hamburg i kvinnoorganisationerna. Att därav sluta punkt (eugenischen Standpunkt) arbe- få utöva sitt yrke, påpekar hon at t  det der. Gud bevare oss för en talrik av- 

den allmänna likriktningen inte har någ- sig til l  att den tyska kvinnovärlden i sin tar med en statistik över 300,000 kvin- inte kan vara förenligt med god raspoli- komma av sådan fruktansvärd trångsynt- 

ra särskilda rättigheter att utfärda före- helhet håller sig obesmittad av Hitleris- nor, sysselsatta i yrken som icke fordra tik att över 200,000 kvinnor med de bästa het!» 
rent kroppsarbete, i vissa fall kunna räk- egenskaper skola tvingas at t  leva ogifta 

skrifter för sina flickskolor. Nu gäller mens vansinne, av den bruna pesten, nas till de renodlat intellektuella och aka- och barnlösa, Den förvärnsarbetande På samma sätt som kvinnorna i Tred- 
det, fru Förster, att genomföra edra ord vore inte riktigt. Också många tyska demiska. Den kvinnliga läkaren framhål- gifta kvinnan i de fria yrkena foder inte j e  Riket n u  söka försvara sk Och fordra 

kvinnor ryckas med av tidens stormar, ler, hur d:r Nehse med sina siffror be- färre barn än motsvarande genomsnitts- sin rätt, stredo kvinnorna under kejsar- i. praktiken. 
siffror för andra tyska kvinnor. Förhål- dömets dagar. Republiken gav kvinnor- 
landena skulle vara de samma också na frihet och rätt, men bada delarna 
inom lärarinne- och sjuksköterskeyrket, gingo förlorade i Tredje Riket. De kvin- Med alla tänkbara medel försöker man men för att över huvud taget kunna leva. 

i Hitler-Riket att tränga bort kvinnorna Detta bevisas bland annat av de nyligen säger hon. Genom att tillåta äktenskap nor som för femtio år sedan höjde fanan 
från arbetsmarknaden. Men kvinnornas offentliggjorda medlemssiffrorna i För- 97,000 anställda socialt välfärdsarbete, bland dessa kategorier, skulle ett större för frihet och rättvisa kunna dock säga 

antal kvinnor kunna anställas i husligt sig i dag, att deras arbete inte var för- 
arbete och man skulle tillförsäkra den gäves. Ty deras fordringar ha i dag 

motstånd ä r  trots alla frestelser, äkten- eningen för kvinnliga anställda. Det  är  117,128 sjuksköterskor, 

nya generationen ett inslag av i arvshän- blivit till självklara förutsättningar, som 
skapslån, barntillägg, mycket starkt. Vid den tyska Arbetsfrontens enhetsorganisa- 

seende välutrustade barn, I Italien är den nuvarande generationen inte låter Reemtsma-Cigarrett-fabriken i Hamburg tion för kvinnliga anställda. De olika yr- 
gifta lärarinnor regel, Författarinnan ger beröva sig. Alltså: den rör sig ändå! tillfrågades 600 arbeterskor om de voro kena, som omfatta alla slags kvinnor, 
till slut fritt utlopp åt  sin uppbragthet Kvinnorörelsen i Tredje Riket, under Hit- villiga at t  avstå från sina anställningar från den akademiskt bildade till husmo- 

till förmån för sina fäder, bröder och dern, äro inom enhetsorganisationen sam- 
äkta män. 60 arbeterskor, alltså 10 pro- manslutna i fackförbund, De anställdas nomsnittliga fruktsamheten för dessa Riket berövats anställningsrätt vid sjuk- 

300000 kvinnor är  0.8 barn. Den kvinn- kassorna. Och gentemot e,, manlig na- 
cent, gjorde det, 80 överläto sin plats på organisation räknade den 31 juli i år 
sin fästman och fingo äktenskapslån. Av 

liga' läkaren erinrar om, att staten påbju- tionalsocialist sarn anonymt fordrat lä- 
343,000 medlemmar. 1932 fanns det 11 dit ogift stånd för såväl lärarinnor som rarinnornas avlägsnande från sina befatt- 

600 arbeterskor var det alltså samman- miljoner yrkesarbetande kvinnor i tyska sjuksköterskor, trots att dessa yrken om- ningar, skriver hon: »Detta gränsar till 
fatta ett erkänt högtstående kvinnomate- det groteska, Principen om vårt folks och 
rial De 214,804 kvinnor, som falla inom vår kulturs upprätthållande skulle få ett 

lagt 140, som mer eller mindre tvungna republiken. 

dessa yrken i statistiken, äro alltså i och grundskott, om man, som denne lärare 
lämnade sina arbetsplatser. 

föreslår, lade barnens och det kvinnliga 
Riket opponera sig och ställa upp sina fruktsamhetsberäkningar. Av hans 300,000 
krav. I det »likriktade månadsbladet kvinnor, med tillsammans 240,000 barn, 

mera fogliga har man upprättat sextio »Die Aertzin», de tyska kvinnliga Iäkar- utgå allts5 redan från början nästan 
kvinnliga arbetsläger, där kvinnor utbil- nas organ, kritiserar en kvinnlig läkare - 215,000. De 240,000 barnen skola alltså 
das till nationalsocialistiska propagan- hänförd anhängare av nationalsocialis- fördelas på återstående 85,196 kvinnor. 
dister, En nationalsocialistisk kvinna men - på ledande plats en artikel mot Det genomsnittliga födelsetalet för dessa 
konstaterade helt nyligen i Völkischer kvinnoarbetet, publicerad i den tyska lä- blir alltså nästan tre barn i stället för 

kartidningen. Denna artikel, som har en det påstådda 0.8 
Beobachter, att de tyska kvinnorna äro doktor Nehse till författare och hetitlats Sedan författarinnan uppställt kravet 

andra bli tvungna att simma med ström- visar raka motsatsen till vad han avser 
att bevisa 

Av de 300~000 kvinnorna voro 

2,572 läkare, 
2,720 apotekare, 
4,107 tandläkare Och tandtekniker ''' kemister 

För 44,356 angives intet yrke. Den ge- över att de kvinnliga läkarna i Tredje lers diktatur 
L. G.  

Också de kvinnliga läkarna i Tredje för sig undantagna frän doktor Nehses 

För att göra kvinnorna i Tredje Riket 

Zetterlund k Thelanders Boktryckeri-A.-B Stockholm 


	33-38-1.pdf
	33-38-2.pdf
	33-38-3.pdf
	33-38-4.pdf

