
Pier Gudro: 

V a d  har hänt? 

V E C K A N S  S T O R A  H Ä N D E L S E  är  
Saaromröstningen som i söndags 

återförde Saar - efter femtonårig skils- 
mässa - till Tysktand. Folkförbundsrå- 
det har under tydliga svårigheter sam- 
manträtt för att fastställa tiden för åter- 
föreningen. Det förljudes alt Frankrike 
önskar avmilitarisering av området. 

ENGLAND H A R  U N D E R T E C K N A T  
handelsavtal med det tullskyddade 

Indien. av vilket bomulls- och stålindu- 
strierna vänta sig stor lättnad. Och del 
första vänskapliga steget mot Irland har 
tagits efter två och ett halvt års tillstånd 

av kampinställning - en överenskommel- 
se om byte av boskap och stenkol. 

R L L O Y D  GEORGE,  den oförbrän- 

dagarna en egen kampanj, där han i före- 
drag över stora delar av England kom- 
mer att lägga fram sitt privata förslag ti l l  
arhetslöshelens övervinnande och en ny 
social ordning. Frågor som den konser- 
vativa regeringen alldeles förfuskat. Det 
har sagts om Lloyd George att m ä r  han 
hör trumpeterna smattra, säger han aha! 
- och str id vädrar han på långt håll». 
Lord Snowden, vilken som finansminister 

på sin tid motsatte s ig  en ekonomisk om- 
läggning, U r  nu tydligen oförhindrad att 
stödja Lloyd Georges kampanj, som han 
hoppas »under Eder inspirerade ledning 
skall krönas med framgång». 

MR nelige engelske politikern. startar i 

PRESIDENT R O O S E V E L T  V E R K A R  
i sitt kall. Hans senaste förslag, 

som kommer att föreläggas kongressen, 
gäller Förenta Staternas anslutning till 
internationella permanenta skiljedomsto- 
len - ett steg. som länge varit på tal 
men alltid hindrats av senaten. Kanske 

är  det just Roosevelt, som skall kunna 
förmå den all göra denna åtgärd för 
världsfreden. 

N Y A  F A K T A  OM M O R D E T  P å  KI- 
ROV ha lagats fram i och med pu- 

blicerandet av anklagelseakten mot Si- 
noviev, Kamenev och de övriga i nitton- 
mannagruppen. De flesta av gruppen an- 
klagas for  medlemskop i den illegala 
kontrarevolutionära rörelsen »Moskva- 
Centrum,, och skola ställas inför högsta 
domstolens kollegium. Uppgiften om för- 
visningen tapes tillbaka, men enligt upp- 
gift  hor Sinoviev erkänt sitt och sin 
grupps ansvar för det ödesdigra mordet. 

U R T l M A R I K S D A G E N  I U N I V E R S I -  
TETSFRÅGAN sammanträder på 

torsdag i Helsingfors under stor .min- 
ning. E t t  förslag om att öka de svensk- 
språkiga professorerna från I? till 15 har 
bl.a. framlagts men mon väntar stark 
opposition. 

Veckovakten 

Avgörandet i Saar. 
Saarbefolkningen har träffat sitt val. 

Med nära 90,5 procent av alla av- 
givna röster förkunnade den vid sönda- 
gens väldiga folkomröstning att den ville 
återförening med Tyskland. Därmed är 

nu ett av de mest brännande problemen 
i Europa för närvarande bragt till en 
lösning. Visserligen framhålles, att ter- 
rorn från tysk sida har en betänklig del 
i den överväldigande segern. Men be- 
folkningen har i varje fall varit underrät- 
tad om vad den röstat på. Och med hän- 
syn till dess framtida öden hör det vara 
en vinst att majoriteten blev s i  avgöran- 
de stor. Valet får därigenom en helt an- 
nan karaktär av enhälligt beslut. 

Förberedelserna till valen voro in i det 
sista frenetiska från båda håll, såväl 
tyska fronten som enhetsfronten, status 
quo-anhängarna, arbetade med dödsförakt 
för sitt mål. När resultaten på tisdags- 
morgonen tillkännagavs i radio kan man 
förutsätta att en hel värld stod lyssnan- 
de inför de lugna rösterna. Spådomarna 
om blodiga oroligheler kommo dess bätt- 
re på skam, då säkerhetsitgärderna i in- 
ternationell regi tyckas ha fungerat väl. 
och det var en ton av största tillförlit- 
lighet i landshövding Rodhes röst, om- 
röstningskommissionens ordförande. när 
han i korta ord meddelade, alt Saarom- 
riktningen avslutats och att kommissio- 
nen nu  begav sig till Genève för att av- 
lägga rapport. De allmänna omdömena 
om omröstningskommissionens arbete ha 
även varit högt lovordande. 

För nazisterna själva tycks den stora 
segern ha varit nästan en överraskning, 
ändlöst jubel, fester, hyllnings- och hem- 
landssånger vidtogo. Vad som nu fram- 
förallt intresserar världen är  den hållning 
Hitler skall intaga. Kommer den utlova- 
de fördragsamheten att infrias och den- 
na hans första stora utrikespolitiska se- 
ger att utnyttjas som en avspännande och 

fredsfrämjande händelse? När omröst- 
ningsresultatet omedelhart efter samman- 
räkningen högtidligen i radio av gaule- 
daren Bürckel meddelades der Führer 
svarade. denne med en försäkran om 
Tysklands fredsvilja. Varför fick icke de 
svenska radiolyssnarna höra även detta? 

Från fransk sida har utgången kom- 
menterats värdigt och lugnt. Frankrikes 
konseljpresident, Flandin, har uttryckt 
den officiella, meningen med följande, rid- 
derliga ord: 

»Frankrike kan endast lyckönska sig till 
att fördragen strikt tillämpats. ingen 
fransman skall reflektera på att ifråga- 
sätta resultaten. Det åligger folkförbun- 
det alt slutföra den procedur som erford- 
ras för Saaromridets återförening med 
Tyskland. Jag hoppas att tack vare Ge- 
nèves auktoritet, tyska regeringens för- 
ståelse och de vid Romförhandlingarna 
träffade förberedande avtalen alla irrite- 
rande tysk-franska problem skola regle- 
ras under folkförbundets egid. 

Handelsförhandlingar skola nu omedel- 
hart inledas i syfte att fastställa normer- 
na för handelsutbytet mellan Frankrike 
och Saaromridet och anpassa de fransk- 
tyska handelsförbindelserna efter den nya 
situationen., 

Att Frankrike inte heller haft annat att 
vänta har ju hela tiden stått. ful lt  klart. 
Men dess försvinnande ringa inflytande 
på befolkningen bevisas till yttermera 
visso av omröstningsiffrorna: Ej fullt e n  
halv procent mot nära 8,8 för status quo. 
Frankrike har f. ö. tillkännagivit att dess 
gränser fortfarande stå öppna far flyktin- 
gar som tro sig hotade. 

Man ma dock uppriktigt hoppas att N. 
F. skall förmå övervaka, att inga repres- 
salier från tysk sida utövas mot minori- 
teten, de nära 10 procenten nej-röstare 
- som kanske i själva verket äro åtskil- 
ligt flera. 

Den nya budgeten. 
R i k s s t a t e n  för 1935—36 slutar på 

1,065,5 miljoner kronor mot 1,106,4 
i fjol - alltså för ovanlighetens skull en 
liten minskning. Bland de mera anmärk- 
ningsvärda nyheterna däri - förutom 
den för året på vissa punkter nya upp- 
ställningen - är att den extraordinära 
upplåning, som de senaste åren tillgripits 
för finansierande av offentliga arbeten 
m. m. nu inställts. De allmänna förut- 
sättningarna för kommande budgetår är 
visserligen ett förbättrat läge i jämförelse 
med föregående års. Men fastän man 
inte precis har anledning vänta en vänd- 
ning till det sämre, är det i alla fall icke 
värt att räkna med, att konjunkturför- 
hiittringen skall fortsätta. 

Vad som naturligt nog först och främst 
intresserar är frågan om skatternas höjd 
— det angår ju alla nära. Det befinnes 
att finansministern visserligen klarat sig 
utan ytterligare skattehöjningar, men att 
han, trots mångas förhoppningar om en 
gynnsam inverkan av de »goda tiderna, 
sett sig föranlåten att behålla de nuva- 
rande extra »krisskatterna» av olika slag. 

Försvarets huvudtitel får i år 4½ mil- 
jon mindre än i fiol. Huvudvikten läg- 

ges vid övningar, medan nyanskaffningar- 
na äro mera försiktigt tillgodosedda. 

Från jordbrukets huvudtitel är särskilt 
att märka, att utgifterna ökats med 

1,700,000 kr. Där äro ökade anslag till 
avdikningar. nyodlingar, betesfarbättring, 
stenröjning, jordkörning m.m. - alltså 
en fortsättning på den redan prövade vä- 
gen. Men en hel del övriga stödåtgärder 
komma att behandlas senare, beroende på 
resultaten av pågående utredningar. Det 
framhålles bl.a. att arhetslöshetshjälp i 
form av anslag till jordbruksändamål för 
att »skapa nya arbetstillfällen» har visat 
sig misslyckad. Den har inte hjälpt. Och 
anslaget har därför i år sänkts med några 
hundra lusen kronor. 

Bland de mera iögonenfallande ansla- 
gen under socialministerns huvudtitel är 
anslaget till den nya lånefonden för bo- 
stadsförsörjning för mindre hemedlade 
barnrika familjer. Har stöter man ånyo 
på denna brännande fråga - att regerin- 
pen nu finner den viktig förstår man av 
Seloppets storlek: 30 miljoner. Detta an- 
slag är upptaget utan vidare. Senare kom- 
mer k. maj:t att närmare framlägga sina 
avsikter på detta område, i en proposi- 
tion för vilken sociala bostadsutrednin- 
gens förslag kommer att läggas till 
grund. Och detta förslag väntas vara 
färdigt när som helst. 

På torsdag och fredag äger remissde- 
batten rum, d.? riksdagens kamrar säga 
sin mening om regeringens förslag till 
rikshushållning. Och sedan är det gam- 

Det stora Rom-avtalet. 
En hopsummering. 

ördragen mellan Italien och Frank- F rike underskrevos i själva verket ej 
den 7 januari 1935 men den 25 juli 1934. 
DA Mussolini efter Dollfuss' mord sände 
trupper till österrikiska gränsen förskrev 
han sig på samma gång till att följa den 
franska linjen i europeisk politik. Han 
kunde nämligen e j  låta sina soldater gå 
över på grannterritoriet utan att riskera 
få jugoslaviska regementen i ryggen. Han 
hade alltså hädanefter att välja ett av 
två: draga sig tillbaka från sin kamp för 
Osterrikes politiska och territoriella in- 
tegritet eller fortsätta denna strid -men 
d5 med Frankrike och dess förbundssta- 
ter som medhjälpare! 

Nödvändigheten att dela Donau-ansva- 
ret har gjort trettonhelgens fransk-itali- 
enska förhandlingar för Italiens vidkom- 
mande ofriare än de kunde varit exem- 
pelvis 'sistlidna vår. Hindra Anschluss 
har för Italien varit det först och främst 
viktiga. och för reglerandet av Central- 

europas problem har följaktligen offrats 
icke så litet av det som tidigare ansetts 
beteckna minimum av italienska fordrin- 
gar i Afrika. 

Eftersom man så länge dröjt med att 
göra upp räkenskaperna mellan Italien 
och Frankrike var det nämligen nu tvun- 
get taga alltihop på en gång: lösandet 
av de italienska kolonisternas ställning i 
Tunisien, avgörandet av de rättigheter 
Italien ansåg sig besitta på grund av för- 
draget i Ouchy 1912, infriandet av de 
löften om ökade koloniala besittningar 
som Frankrike (samman med England) 
givit medelst Londonpakten maj 1915, 
ordnandet av Donau-frågan, jämnandet 
av vägen till svspänning mellan Italien 
och Lilla Ententen (och Italien och Jugo- 

slavien i all synnerhet), likviderandet av 
Italiens stödjande av Ungerns revisions- 
krav, likviderandet samtidigt av eventuellt 
italienskt skydd för tysk upprustning. 

(Forts. A sid. 4.) 

Högerförslag till 

En positiv befolkningspolitik 
E n  uppseendeväckande motion är  hö- 

gerns i båda kamrarna framhurna 
förslag om utredning beträffande en po- 
sitiv befolkningspolitik. Den inleder vad 
docent Karin Kock helt nyligen beteck- 
nade som »partiernas maratonlopp för 
att hinna fram med radikala förslag i be- 
folkningsfrågan». Här finner man nu i 
högerns led flera av de krav, som sedan 
flera Ar tillbaka förfäktats av mera fram- 
stegsvänliga åskådningar. Utvecklingen 
har på detta område just nu gått förbluf- 
fande hastigt. 

Motionärerna vilja ha till stånd en stor 
utredning, åstadkommen i nära samar- 
hete med de människor själva, som sa- 
ken närmast gäller. Den kommission av 
utvald sakkunskap som skall utses, bör 
stå i nära kontakt och hålla muntliga, 
otvungna överläggningar med represen- 
tanter för olika kårer, läkare, präster, 
uppfostrare av ungdomen, företrädare för 
olika grupper av ungdomsrörelser och 
kvinnosammanslutningar, personer som 
syssla med egnahems- och hostadspolitik 
i stad och p i  land, representanter för 
landsdelar och yrkesgrupper med olika 
nativitet, socialekonomer m.fl. 

De önskemål som motionärerna ställa 
upp mot den allmänt kända, mörka bak- 
grunden av våra sjunkande födelsesiff- 
ror gå ut på väsentliga lättnader i de 
barnförsörjande medborgarnas villkor. 
Först och främst skattelättnader av olika 
slag. Vidare särskilda åtgärder för att 
underlätta för de unga äktenskapen att 
kunna få barn. Förbättrad moderskaps- 

la riksdagsmaskineriet i gång igen för 
några månader framåt. Nu gäller det 
först för finansministern att försvara d e  
förslag han gjort. Men alla äro ense om 

att han haft en stor tur, som rakade ut 
för en konjunkturförbättring just när 
hans lånevägar inte längre syntes kunna 
fullföljas. 

vård genom höjda moderskapsunderstöd, 
utvidgad förlossningsvård, för- och efter- 
vård i lika grad tillämplig för gifta och 
ogifta kvinnor. 

Det kan verkligen i detta sammanhang 
vara värt att erinra om de åtgärder till 
för- och eftervårdens främjande som 
föreslogs av 1929 års moderskapsunder- 
stödssakkunniga, men som så fullständigt 
fått försjunka i glömska. 

Även bostadsfrågan tas upp i motionen. 
Det föreslås att städerna skola skaffa 
»rymliga bostäder till rimliga kostnader», 
med särskild tanke på de barnrika famil- 
jerna, medan det för landsbygden gäller 
att ägna problemet om lantarbetarbostä- 
derna särskild uppmärksamhet. Tydligen 
framförallt genom utvidgade åtgärder för 
egnahemsverksamhet och möjligheter till 
lån. 

Vad som är  icke minst överraskande i 
denna märkliga motion är avståndstagan- 
det från den gamla omhuldade tanken på 
de gifta kvinnornas bortträngande ur för- 
värvsarbete. N u  heter det att »bryska 
Ilisningar äro icke här att tillråda». Sna- 
rare hör man se till, om icke huvudsyftet 
för närvarande bättre främjas genom att 
bereda självförsörjande kvinnor tryggare 
anställningsförhållanden. Det utesluter 
icke att - med tanke på framtiden - 
ungdomens, alltså icke bara den kvinn- 
tiga ungdomens, fostran starkare inriktas 
på de blivande uppgifterna i hem och f5 

milj. 
Den utmanande situation i befolknings- 

frågan, vari vi just nu befinna oss, har i 
denna högermotion fatt ett plötsligt be- 
redvilligt svar, som till yttermera visso 
slutar med följande framtidssiktande ord: 
»Vi tro, att vårt svenska folk, alla mot- 
satta tecken till trots, alltjämt besitter 
den livskraft, som kan trygga dess fram- 
tid. Därför misstriista vi icke heller om 
framgång för en om mål och medel klart 
medveten, i bästa mening uppbyggande 
befolkningspolitik.» 



Sandra Unger: 

Hur vi arbeta i Värmlands län 
för blindvårdens ordnande. 

D e n  19 Jan. 1 9 3 5 .  Det har funnits en tid — och den ti- Det är i främsta rummet genom av 
den är ej allt för långt avlägsen — Värmlands läns landsting beviljade me- 

då den omvårdnad, som från samhällets del, som denna verksamhet möjliggjorts. 
och den enskildes sida ägnades den blin- Landstinget har nämligen årligen från 

och med år 1925 beviljat ett belopp av  
de, var i stort sett enahanda med den, 5,000 kronor till inköps- och försäljnings- 
som kom andra hjälpbehövande till del, förmedling för blinda i länet, vilken om- 
d.v.s. huvudsakligen inriktad på att händerhaves av en särskild nämnd, Blind- 
skydda den blinde från de svåraste ytt- arbetsnämnden. Denna organisations 

verksamhet går ut på att skaffa de blin- 
da billigt arbetsmaterial och att ombe- 

Småningom växte dock insikten om att sörja försäljningen av arbeten (i främ- tecken. den blinde var bildbar och att han i fler- sta rummet korgmakeri- och borsthinde- 

talet fall med framgång kunde bibringas riarbeten, men även kvinnliga handarbe- 
såväl intellektuell utbildning som prak- ten av olika slag), som förfärdigats av 

»I en tid av stora politiska om- tisk förfarenhet i olika yrken. Och un- rättade »Blindarbetsexpeditionen» in 
välvningar i världen, g å  vi här i der inflytandet av de humanitära strä- blinda insända rekvisition å arbetsmate- 
Sverige att fira femhundraårsminnet vanden, som i vår tid alltmer arbeta sig rial, denna rekvisition befordras av ex- 
av riksdagens tillvaro», yttrade an- fram och vinna förståelse inom alla sam- peditionen vidare till någon materialdepå 
dra kammarens talman i sitt anfö- hällsgrupper, ha från såväl statens som (Stockholm, Kristinehamn eller Göte- 

borg) eller enskild firma, vilken levere- 
rande till konungen vid riksdagens enskildas sida vidtagits åtgärder för att rar materialet direkt till rekvirenten. För 

Det är allde- förbättra den blindes ställning och lätta att förbilliga priset å arbetsmaterialierna 
les sant, fast det låter beklämmande. något av den tunga börda, som hans lyte för de blinda uttages därvid av dem en- 

dast 80 % av priset för materialierna, 

själ och hjärta det, som nu kallas Om arbetet för människan i allmänhet medan återstående 20 % betalas av ex- 
peditionen. politik! 

Det säger sig självt, att det för nämn- 
på minnen från fornstora dar...» blott för gestaltningen av livet i yttre den är ett eftersträvansvärt önskemål, att 
Och fira! avseende, utan också och icke mindre för dess arbete bleve så känt och uppskattat 

Vad är att utläsa ur trontalet och den inre utvecklingen, är det helt visst bland institutioner. affärsmän och enskil- 
så i än högre grad för den blinde, vil- da i länet, att dessa vid behov alltid vån- 

de sig till Blindarbetsexpeditionen med si- 
statsverkspropositionen? 

Bondeförbundet tycks alltjämt ha ken på ett alldeles särskilt sätt är hänvi- na order. Jag kan e j  nog starkt betona, 

stora fordringar. Ökade anslag. Det sad till sin egen snävt begränsade värld. hur viktigt det är för ett gott resultat av 
är inte fråga om, att jordbruket skall Att på bästa möjliga sätt hjälpa den vår verksamhet, att avsättningen av de 
bära sig. Nu ä r  det bara att göra blinde till rätta med hans arbete är där- blindas alster på allt sätt underlättas. 
skulder och låta husen förfalla, så för en humanitär uppgift av den allra Detta gäller särskilt de blinda kvinnornas 

arbeten vilka i allmänhet äro mera svår- betalar staten. Om allmänheten i 
slå spik i vägg. Staten skall betala under nuvarande förhållanden huvudsak- vidsträckt omfattning ville behjärta detta, 
skulder, räntor och byggnaders un- ligen överlåten åt det enskilda initiativet skulle de blinda hantverkarna få fullt UPP 
derhåll, allt med ridderligt erkän- samt frivilliga krafters och organisatio- med arbete samt därigenom på ett verk- 
nande av den enskilda äganderätten ners verksamhet. Ingen uppgift kan väl samt sätt förhjälpas t i l l  självhjälp och 

beredas en förbättrad utkomst. Man er- 
heller vara mera ägnad att väcka det var- håller vid inköp av de blindas arbeten till jord. 

Talmännen, som tydligen redan ma intresse, som bottnar i en allmän- starka och vålgjorda varor för samma el- 
voro i feststämning med tanke på mänsklig medkänsla, $,, att på detta sätt ler lägre pris som för fabriksvara och 
Arboga, prisade de ljusa tiderna. söka bispringa dem, som äro behäftade man gör därvid en, om ock ringa, gär- 

Det kanske är försiktigare att tala med blindhetens svåra och tunga lyte. 
om den tillfälliga högkonjunkturen, Den enskilda hjälpverksamheten för de Jag har nu talat om de arbetsföra blin- 
som kommit finansministern till blinda här i Värmlands län avser, beträf- da. Vad d e  icke orbetsföra blinda 'be- 
hjälp - vare sig nu denna högkon- fande de orbetsföra blinda, huvudsakligen träffar, söka de inom Värmlands län verk- 
junktur ä r  början till ett bättre eller att skaffa dem billigt arbetsmaterial och samma tre arbetsnämnderna för de blin- 
förebudet till något långt värre än att ombesörja försäljningen av deras ar- da (i Karlstad, Kristinehamn och Arvika) 
som hittills varit. Till fonden för beten. sörja för, att dessa blinda gives den 
Kreditkassans förluster överföras 8 hjälp, som är möjlig genom kontanta bi- 
miljoner från rusdrycksmedelsfon- drag, särskilt till julen. Medel härtill 
den. När det inte rit möjligt att undvika förslag om erhållas huvudsakligen genom inkomster 
finns något mer att överföra till en ökad beskattning,. Trots högkon- vid De blindas dag och genom en aldrig 
fond för förluster, som uppstått ge-  junkturen alltså ej lägre skatter. Och tröttnande enskild offervillighet, för vil- 
nom att alla fått kredit, hur går det »sträng sparsamhets har sin gamla ken vi, som arbeta för de blinda, icke 
då? 
olika sätt: det får bondeförbundets vem som säger det. Det är slutligen en sida av blindverk- 
finansminister reda upp - eller ock- Vad meddelade årets trontal och samheten, som jag anser vara särskilt be- 
så: bankrutt! Men för att återgå riksdagsöppnande? Tydligast: at t  tydelsefull, nämligen upprätthållandet av 
till trontalet m e d  iakttagande av prinsessan Margaretha kommit till personlig förbindelse och kontakt med de 
sträng sparsamhet har det dock va- världen. blinda. T y  den hjälp som lämnas får ett 

I bonde- 
förbundets ringarna av nöd. 

högtidliga öppnande. 

Hyllar svenska folket verkligen i pålägger honom. 

Långt därifrån. »Vi trona är  en livsfaktor av bestående värde icke 

Det är  inte skäl att största betydelse. och denna uppgift är  sålda än männens. 

ning i det goda. 

O.s.v., o.s.v. 

Den frågan kan besvaras på vanliga betydelse, allt beroende på kunna vara nog tacksamma. 

Abortkommitténs för- 

kvinnoorganisationer. 
slag på remiss till 

D e t  torde vara mera än ett samman- 
träffande att omedelhart efter de 

artiklar om abortkommitténs förslag och 

dess utsändande till myndigheterna som 

heter, Justitiedepartementet sänt förslaget 

på remiss även till styrelserna för sju 
kvinnoorganisationer. De sålunda nu till- 
frågade organisationerna äro: Samarbets- 
kommittén för Svenska Kvinnors Vänster- 
förbund, styrelserna för Sveriges Socialde- 
mokratiska Kvinnoförbund, Folkpartiets 
kvinnogrupp samt Allmänna Valmansför- 
bundets centrala kvinnoråd, vidare sty- 
relserna för Stockholms Fackliga Cen- 
tralorganisations kvinnosektion, Fredrika 
Bremerförbundet samt Yrkeskvinnors 
klubb i Stockholm. Av de politiska kvin- 
noorganisationerna är det sålunda endast 
Moderata kvinnoförbundet som icke till- 

publicerats i Tidevarvet och Dagens Ny- 

frågats. 
- 

Kvinnorna och befolk- 
ningspolitiken. 
Vid Svenska Kvinnors Vänsterför- 

hunds centralstyrelsemöte och 
landsmöte, som skall äga rum lördag och 
söndag den 9—10 februari 1935, kommer 
som huvudpunkt på programmet att upp- 

tagas frågan om Kvinnorna och befolk- 
ningspolitiken. Den första punkten av 
det stora ämnet har fomulerats Moder- 
skapshjälp — vad vi ville och vad det har 
blivit Vidare behandlas Rätt till gifter- 

mål och moderskap för kvinnor i för- 
värvsarbete och slutligen Sexualupplys- 
ning och sexuallagstiftning. Efter inled- 
ningsföredrag i de olika ämnena följer 
allmän diskussion. 

särskilt värde, om den bäres upp av per- 
sonligt intresse och av ett deltagande 
sinne. 

Den blinde sitter med sitt arbete stilla 
vid sin bänk. Utomkring honom pulserar 
livet, han märker dess pulsslag, men han 
förnimmer icke dess hjärta. Vi alla, som 
ha förmågan att glädjas åt solljuset och 
hela den rika skiftande värld, som detta 
solljus alstrar, må vi var och en i sin 
mån söka bidraga till att en stråle av 
det solljus, för vilket den blinde helt sä- 
kert är mera mottaglig än vi, människo- 
kärlekens solljus, kan tränga in och spri- 
da värme i hans sinne. 

Karlstad, länsresidenset i januari 1935. 
Sandra Unger. 



Sven Stål: 

Göteborgskonst. 
1. 

en fordom exklusive Sigfrid Siwertz D har som dramatisk författare ut- 
vecklat sig till en best seller. Han skri- 
ver för parkett och rader växelvis, med 
en nypa galleripatos därtill. Det ämne, 
den familjeolycka, han dramatiserar, får 
därigenom sina osynliga rottrådar innäst- 
lade överallt och i den mån pjäsernas 
handling får allmänvädjande förlopp, blir 
rollerna mänskliga och spelbara. Han 
överlåter styckets väl och ve i händerna 
på teaterkunniga personer; ansvaret för 
den slutliga framgången blir jämnt för- 
delad. Göteborgs Stadsteater ger för 
närvarande »En hederlig man» och bju- 
der på mer än ett hederligt arbete. Re- 
gissören, Carlo Keill-Möller har satt en 
god, tidstrogen prägel på förloppet. 

Huvudrollen, Thomas Bonalt, blev i 
Georg Blickingbergs gestaltning betydligt 
mänskligare och trovärdigare än vad för- 
fattarordet vill göra honom till. För det 
första konfronterades vi genom Blicking- 
berg med en socialiststatsminister, som 
till den upphöjda värdigheten medförde, 
förutom partifolkens tillit, egna, väl slit- 
na och hemtama kläder. Han var ingen 
modeplansch. Skådespelarens plastiska 
utformning av rollen röjde folktalaren, 
vars stora gester trubbats av och hej- 
dats i s in  allt omfattande yra. Den ka- 
raktärsutveckling Blickingberg lät oss be- 
vittna hade hjärtats och förståndets adel 
till lika delar, och det var just tack vare 
denna kultiverade artists insats, som den 
siwerhska pjäsen fick en resning, en lin- 
je, som enbart de torra orden själva in- 
galunda mäktade. Det var glädjande att 
få se Blickingberg utan negerkristliga 
bitankar, han bevisade mer än väl att han 
hör till de få utvalda i vart sceniska land. 

All den schmblonvisdom T h o m a s  Bonalt 
har att leverera fick i Blickingbergs mun 
ett upplevt, övertänkt, stillsamt patos. 
Georg Blickingberg har en air av själs- 
lig förnämitet, man har det gott i hans 
sällskap. 

Den langa rollistan kräver obönhör- 
ligt förstklassigt arbete för rena statist- 
entréer, och genom dubbleringar hade det 
lyckats teatern att få en mycket god en- 
semble. Typen som till exempel Torsten 
Bergströms fanatiska socialminister 
glömmer man inte, eller Albin Lindahls 
högerledare. baron Lumbeck. Herr Lin- 
dahls diktion var utsökt, nyanserna fina 
och hans person förmedlade utan tvekan 
intrycket av race. Bengt Åke Berntsons 
judiske riksbankschef förnekade inte hel- 
ler racen och var dessutom ypperlig som 
snabbteckning. Herrar Lindwall. Sund- 
ström, Knudsen, Gentzel och Rydeberg 
hade var och en skapat roller av preg- 
nans, man trodde på dem, om än inte på 
allt vad de hade att säga. Teaterchefens 
insats, levandegörelsen av den politiskt- 
frånvarande kungen, tangerade väl myc- 
ket det imbecila och blev därigenom ro- 
lig som momentant nöje, men den doft 
av självironi, lyriskt skimmer, som trots 
allt svävar kring denna fjärilsfångande 
konung, hade inte skådespelaren lyckats 
eller velat gripa tag i. Tolkningen kan 

naturligtvis ses från mer än ett häll och 
Hammarén intresserade i alla händelser. 
Bland ungdomarna hördes en ny röst, 
Rolf Nauckhoff, som bestämt kommer att 
växa till sig och fil spela närmare ram- 
pen en annan gång. 

Damerna voro tvenne, fru Göta Hoving 
och Lill-Tollie Zellman. Fru Hovings 
brister vis-a-vis tal och spel kommo i 
denna roll att helt förvandlas i meriter. 
Den pressade talstämma hon alltid be- 
gagnar sig av, den spända hals och den 
inre forcering hon tvingar sig till voro 
kongeniala med Mikaela Bonalts exalte- 
rade, hektiskt lagande jag. Man glömde 
inte skådespelerskan. men man plägades 
av - och med henne. Hade det varit 
första gången jag fått se henne, skulle 
jag utan tvekan betecknat spelet som hel- 
het, överlägset, men då jag kände igen 
hennes maner ifrån föregående roller, vet 
jag att dessa fel äro till för att med 
energi övervinnas. Hon röjer ju en otve- 
tydig intelligens, hennes svenska rår full- 
ständigt på den finländska brytningen. 
bara detta är en kraftsak värd sin eloge. 
Lill-Tollie Zellman står stilla sedan jag 
a l g  henne sist, en slarvig, gaminaktig 
talton och en illa buren kropp. Den unga 
damen har säkerligen ärvt mer än vissa 
tonfall ifrån sin oöverträffade mamma, 
och ingår energi i detta arv så hör den 
sättas i omlopp. Det krävs en andligt 
väl poiserad kropp till att levandegöra 
en roll som sträcker sig över flera akter. 

Det bästa har jag gömt till sist. John 
Ekmans gamle humanist, professor Ju- 
lius. Det är inte ofta skådespelare bli 
diktare, men det är  så mycket underba- 
rare när det någon enda gång sker. John 
Ekmans inkarnering av den gamle profes- 
sorn hade med varje andedrag diktar- 
glädjens hela triumferande sken, allt hos 
honom var perfekt, ifrån maskens kloka 
barnslighet till talet - och det ännu me- 
ra talande - gången. En sällsynt scen- 
gestaltning av mycket hög rang. Tack. 

Denna hedersamma föreställning hade 
knappast samlat en handfull folk, vilkas 
högljudda tacksamhet dock, via en stö- 
rande akustik, lät överväldigande. Tea- 
tern borde ha varit fullsatt. Kvällen där- 
på s ig  jag, i utvalt sällskap (på begä- 
ran) O'Neills »Dagar utan mål» och den- 
na föreställning fastslog med klarhet tea- 
terns höga standard. Jag vill se den tea- 
ter som den ena dagen kan fullgott spela 
»En hederlig man» och dagen därpå ge 
en nästan idealisk framställning av 
O’Neills svårförståeliga mirakelspel. Det- 
ta stordåd utför Göteborgs Stadsteater 
utan att man märkte någon trötthet hos 
artisterna. 

Om inte - 
varför då? 

I en .temperamentsfull artikel, i D.N. 
har Elin Wägner ställt denna fråga om 
kvinnornas fordringar på samhället just 
nu och framförallt i frågan om freden och 
moderskapet. 

Vi uppleva nu det som måste verka 
fantastiskt då det kommer mitt i dis- 
kussionen av befolkningskrisen, skriver 
fru Wägner. nämligen att en socialdemo- 
kratisk justitieminister och hans officiella 
kommitté tar upp och gör till sina de re- 
sonemang för rätten till abort som äro 
rimliga då de föras av enskilda nödställ- 
da kvinnor, deras anförvanter och läkare, 
som inte veta någon rad. 

Det är  förklarligt om en kvinna säger: 
jag har inte råd med ett barn till för 
jag har för många förut, och min man 
har för liten lön. Eller: jag kan inte 
gifta mig, för min fästman är arhetslös 
eller har avvikit, och får jag ett barn blir 
jag av med min plats, respektive avske- 
dad av sjukhus eller skolstyrelser. Men 
staten måste i nuvarande situation säga: 
om det bara är de uppgivna ekonomiska 
och konventionella skälen som driva er, 
min fru eller fröken, till läkare för att 
bli av med ert barn, så föreslå vi eder 
en annan utväg. Vi garantera er skydd 
för er plats och skydd mot ekonomisk och 
social bojkott, vi lova se till att det att bli 
mor inte för er blir liktydigt med misär. 

Kommitténs preliminära utlåtande har 
endast varit synligt i ett kort utdrag, så 

man vet inte om det insisterar på positiva 
Atgärder, kraftigare än vad justitieminis- 
tern gjort i sina offentliga uttalanden. 
Om honom vet man att han på den punk- 
ten talar medkännande och förstående och 
att han t.ex. vädjar till sjukhusdirektö- 
rerna att inte avskeda sköterskor för att 
de få barn. Men då hans lagtext vill er- 
känna fosterfördrivning av ekonomiska 
och konventionella skäl som laglig, har 
han böjt sig för att kvinnornas förmän, 
som bestämma över deras öden, nu en 
gäng äro föga vidhjärtade. Och resigne- 
rat inför det faktum att samhället inte 
har råd att ta emot de barn som födas 
av friska, men utfattiga mödrar! 

Elin Wägner påtalar sedan det faktum, 
att inga kvinnoföreningar voro medtagna 
bland de myndigheter, till vilka förslaget 
sänts för yttrande. Är inte detta ända 
ett  symtom på att det ligger något i vart 
påstående att samhället är  i grunden 
maskuliniserat. 

Kvinnornas fredskamp 
i Ringerike. 

en lilla men kampglada norska sek- D tionen av Fred och Frihet hade in- 
bjudit t i l l  ett nordiskt möte på Sunder- 
vollen i Ringerike. Platsen var väl vald: 
historisk mark, vacker natur, härlig luft, 
tillfälle till sport och friluftsliv, i synner- 
het som det blev ett stralande vintervä- 
der. 

Dessvärre hade inte den danska sek- 
tionen kunnat skicka någon av sina tju- 
gotusen medlemmar, vilket var en stor 
förlust, då ju mötet anordnats väsentli- 
gast för att diskutera möjligheten av ett 
nordiskt samarbete. Resultatet av diskus- 
sionerna hade ju kunnat bliva bättre, om 
vi haft vara danska meningsfränder med 
under debatterna, men med hänsyn till 
den stämning. som vilade över mötet, den 
trevnad, som de norska värdarna bered- 
de deltagarna kan man dock säga, att 
största förlusten var på de frånvarandes 
sida. 

Den första dagen var de norska vär- 
darnas. Mötet öppnades i Oslo av d:r 

Inlägg i diskussionen om 

Moderskapet och dess 
evolution i framtiden. 

Till Red. av Tidevarvet, 

nligt minister Kollontays mycket in- 

sitt förhållande till barnen, från att ha 
varit ett prerogativ, blivit en handicap. 
Att det i många lyckliga fall kan uppstå 
vänskap mellan en mor och hennes barn, 
inrymmer fru Kollontay, men denna upp- 
står trots och e j  som följd av moderska- 
pet. 

Det är  modigt av fru Kollontay, själv 
moder, att konstatera och acceptera det. 
Naturligtvis kommer det. sedan kvinnorna 
allt mera ägna sig åt förvärvsarbete, att 
ligga nära till hands att staten övertar 
moderns roll och det är  ett stort sam- 
hällsintresse att detta skall ske sa effek- 
tivt som någonsin möjligt. Jag är  gärna 
med om att, när en gång barnen uppnått 
en ställning och blivit självförsörjande, 
alle de mödrar som ej kunna påvisa att 
de utföra ett samhällsnyttigt arbete i so- 
cialt. konstnärligt eller litterärt hänseen- 
de. skulle på ett vetenskapligt och este- 
tiskt tillfredsställande sätt utrotas. Men 
man frågar sig bara - bli dessa barn, 
produkter av en statlig maskinkultur, lika 
individuella, varma människor som de 
som uppfostrats i hemmen? Samhället 
behöver i lika hög grad individualitet och 
värme som »efficiency», ty det är dock 
värmen, som är  initiativtagaren i det 
mänskliga samhället. 

E '  tressanta artiklar har moderskapet i 

Christian Lange, som i Nobelsalen tala- 
de över ämnet Vad mener vi med fred og 
arbeidet for  fred? Det som särskilt gjor- 
de ett starkt intryck var d:r Langes ut- 
redning av vad det betydde att fredsar- 
betet inriktades på att lösa kriget ur 
människornas sinne. Ute på Sundervol- 
len öppnades förhandlingarna, som hela 
tiden voro förlagda till eftermiddagar- 
na, av ordföranden i den norska sektio- 
nen, fröken Marie Lous Mohr, som redo- 
gjorde för den norska sektionens arbete 
och planer efter den nyorientering, som 
ägde rum i våras. På aftonen talade 
Birgit Nissen om norska Arbetarpartiets 
nedrustningsförslag. I diskussionen re- 
dogjorde fru Signe Höjer i korthet för 
Sveriges försvarsfråga just nu. Även det 
danska nedrustningsförslaget av 1924— 
25 diskuterades i den mån det var möj- 
ligt utan dansk hjälp. 

På lördagen, svenskornas dag, talade 
fru Signe Höjer om vad kvinnoligan Fred 
och Frihet skulle kunna göra för att sam- 
la Ligans nordiska medlemmar till ett 
aktivt gemensamt arbete i kampen mol 
kriget och mot kvinnoreaktionen, och att 
utsträcka detta samarbete till andra h i n -  
noorganisationer i Norden. Mötet ansåg 
att huvudvillkoret för detta samarhete 
måste vara arbetet för fredens bevaran- 
de, då det närvarande läget måste av 
kvinnan fordra ett intensivt arbete för 
nedrustningen, för statlig kontroll av rust- 
ningsindustrin och mot allt slag av pro- 
fiterande av kriget m. m. 

På aftonen talade fru Rut Adler på 
ett gripande sätt om asylrätten. Efter 
fru Adlers föredrag uttalade sig mötet 
för att även i denna fråga göra en hem- 
ställan till de respektive ländernas cen- 
tralstyrelser i fråga om de politiska flyk- 
tingarna. 
På söndagen fick bygdens folk höra 

fru Ursula Jorfald tala om Rustningsin- 
dustrin, d:r Naima Sahlbom om kemisk 
krigföring och fröken Mohr om Natio- 
nernas förbund. 

Genom detta offentliga möte fick den 
norska sektionen tillfälle att starta sitt 
fredsarbete ute i den norska landsbygden. 

När mötesdeltagarna på söndagskväl- 
len för sista gången samlades i »peise- 
stuen», så deltog även Sundervollens älsk- 
värda värdfolk Hansens i samvaron. 
Herr Hansen bad då om ordet för att tac- 
ka den norska sektionen för att den för- 
lagt sitt fredsmöte till Sundervollen. Han 
uttryckte sin glädje över att det var kvin- 
nor, norska och svenska, som voro de 
första som drogo ut i Ringerike - där 
mången blodig kamp utkämpats - för 
att erövra det för kampen mot kriget. 

De yngsta mötesdeltagarna utgjordes 
av ett par norska flickor i tonåren, som 
flitigt åhörde förhandlingarna och inte 
kunde förstå att fredsarbetet vore tråkigt, 
som man så ofta hör sägas. Den inställ- 
ningen kan den norska sektionen räkna 
sig till godo och måste det bli ett giv 
akt för oss, då vi sitta arbetet i gång 
för Fred och Frihets föryngring och åter- 
växt. 



Det stora Rom- 
avta le t. 

(Forts. fr. sid. 1.) 

Det är  som synes ej föga som gjorts 
på en gång. Det är t. o. m. så mycket 
att det föder en undran, om därav kan 
komma något verkligt effektivt och livs- 
dugligt. 

I varje fall, för att återvända till Afrika 
så har Italien. som sagt. fatt offra åtskil- 
ligt. De tunisiska italienarnes privilegium 
att få behålla sin egen nationalitet är nu- 
mera slut. Det har i Rom godtagits en 
rad bestämmelser om hur många år det 
skall dröja innan Tunisiens nya status 
skall fullt och helt tillämpas. Men dessa 
kunna e j  bedraga någon: i och med det 
att italienarne därnere veta att de om så 

och så lång tid måste taga definitiv stånd- 
punkt, komma de säkert i stor utsträck- 
ning skynda sig att omedelbart begära 
fransk nationalitet. Bättre förr än se- 
nare, när det ändock måste ske, blir utan 
tvivel de flestas resonemang. En mino- 
ritet flyttar väl bort, men med mer än en 
ringa sidan räknar ingen. som studerat 
problemet i fråga. 

Nya gränser i Afrika. 
I södra Libyen har Italien fått lov öka 

sitt territorium intill begynnelsen av Ti- 
besti-massivet: d.v.s. det har fått ett 
stycke som överstiger hundratusen kvad- 
ratkilometer. Men uppe i sagda (alltså 
fortfarande franska) bergområde finns 
vatten, och efter vad det påstås också 
petroleum och på dess andra sida gå de 
stora karavanvägarna som leda tusen 
km. söderut till Tsad, den s jö  vid vilken 
turkarna en gång höll ett par militära 
förläggningar och som Italien följaktligen 
som arvinge till Höga Portens afrikanska 
områden hävdat tillkomma sin Libyska 
koloni. 

Vid Röda havet har Italien fått en li- 
ten strimma av franska Somali-land, vil- 
ken lägges till det italienska Erytrea. 
Det har vidare fått löfte om ökandet av 
handelsbytet mellan italienska och fran- 
ska kolonier, och mellan dessa och resp. 
Frankrike och Italien, och som konse- 
kvens därav tillåtelsen att köpa upp in- 
till tjugu procent av aktierna i den av 
Frankrike byggda järnväg som förenar 
den franska hamnen Djibouti med Abes- 
siniens huvudstad, Addis Abeba. 

Lavals övertag. 
Det är  allt! Naturligtvis bör man ge- 

nast tillägga att, för det första det är 
skäligen klart att Frankrike e j  vill i evig- 
het tåla Tunisiens hundratusen italienare 
som en slags stat i staten och att, för det 

andra, det ännu ej givits prov på att en 
nation i fredstid avstår till en annan na- 
got som är för den första (och således 
även för den andra) verkligen stort och 
värdefullt. Men - faktum kvarstår: pru- 
ta på redan' ganska modesta krav har 
Italien fått lov att göra. Det kämpades 
väldeliga under trenne långa Rom-sam- 
tal, men Laval var obeveklig. Och mer 
än så! Han gick t. o. m. så långt, att 
han sade till Mussolinis närmaste för- 
handlingsmedhjälpare. Suvich: »Om jag  
vore Suvich och Ni Laval, skulle jag säga 
så: Ni bjuder mig nu 1935 mindre än Ni 
gjorde det år  1928. Men vore jag  så 

Laval igen, skulle jag svara, att den in- 
vändningen rubbar e j  min ståndpunkt.» 

I alla fall äro nu några gamla tviste- 
ämnen definitivt avlägsnade, och det kän- 
nes av Italien som en stor lättnad. Det 
medvetandet lindrar avsevärt den eljest 
allmänna besvikelsen. 

Italien hoppas på för- 
bättrad handel. 

En viss avspänning har dessutom re- 
dan inträtt mellan Italien och Lilla enten- 
ten och den hälsas även med tillfredsställ- 
lelse. Att Italien plötsligt skulle ha fått 
några slags i egentlig mening varmare 
känslor för Rumänien, Tjeckoslovakiet 
och Jugoslavien kan man naturligtvis ej 
påstå eller ens vänta. Men Italien ser i 
den för Osterrikes kringliggande stater 
öppna konsultationspakt, som avslutits 
mellan Rom och Paris, och i det förslag 
till non-interventionspakt som i detta nu 

vandrar kring samma länders huvudstä- 
der, en möjlighet också till Lilla Enten- 
tens anslutan till de ekonomiska proto- 
koll, vilka i mars 1934 ingingos mellan 
Italien, Österrike och Ungern. D.v.s. 
en möjlighet till ökad handel, som är  mer 
än välkommen för den fortsatta kampen 
för liran. 

Tyskland ses ogärna av 
italienarna. 

Att dessa bägge fördrag såväl som 
Lavals och Mussolinis överenskommelse 
satt ingen nation kan utan de andras hö- 
rande förändra sina rustningskrafter», 
äro riktade mot Tyskland, förstår man 
till sist lika bra i Italien som annorstä- 
des. Men man är  kanske ännu tacksam- 
mare därför än på de flesta andra håll. 
Italienarne äro numera inte bara för- 
grymmade över nazisternas brist på 
»tacksamhet» och sårade över de senares 
oavlåtliga kritik av medelhavsfolken och 
deras »låga kulturs, de äro också livligt 
rädda för Tysklands många olika strids- 

Omvärdering av 
föräldraskapet. 

efolkningsfrågan, dagens stora dis- 

dagen i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm, 
med professor Gunnar Myrdal och fru 
Alva Myrdal som inledare. Att frågan 
skulle möta ett stort intresse bland just 
denna grupp av kvinnor var ju  att förut- 
se. Den stora församlingen av kvinnor 
ur olika yrken måste ju rymma mänga 
exempel på individuella försök att balan- 
sera prohlemet hem-familj-yrkesarbete. 
Tillslutningen var emellertid så stor att 
den t. o. m. överträffade Gillets lokala 
resurser. Den stora salen var fullsatt till 
sista plats, ända upp på talarpodiet, och 
många måste vända inför de till slut 
obönhörligt tillbommade dörrarna. 

De synpunkter på befolkningsfrågan, 
som Myrdals hävda, ha redan tidigare be- 
rörts i Tidevarvet, såväl med anledning 
av deras under hösten utkomna, mycket 
uppmärksammade bok, som i samband 
med Radikala Föreningens i Stockholm 
diskussion i novemher, där professor 
Myrdal lade upp sammanhanget mellan 
befolkningsfrågan och hostadsproblemet. 
Vad som nu återigen framträdde med 
oförminskad styrka var kravet på en om- 
värdering i samhällets inställning till äk- 
tenskap, familjebildning och fortplant- 
ning. Det är  inte fråga om, sade pro- 
fessor Myrdal, att höja levnadsstandar- 
den i största allmänhet och därmed tro 
sig utan vidare uppnå en höjd nativitet. 
Medlet är  inte så enkelt. Det gäller i 
stället att ta bort de extrakostnader som 
barnförsörjningen medför för de enskil- 

B kussionsämne, .' .. debatterades på mån- 

medel, men framförallt för deras möjlig- 
heter till luft- och gas-krig. Man kan ju 
till förklaring kasta en blick på Italiens 
karta. Finns det ett land som har skäl 
frukta flygangrepp, så är  det Italien med 
alla sina främsta städer oskyddade för, 
man skulle vara frestad säga, inbjudande 
till attacker ovanifrån. 

Återstår nu, som sagt, att se vad som 
verkligen kan komma ut av dessa talrika 
diplomatiska instrument av den 7 januari 
1935. En början är  gjord, som kan be- 
tyda en verklig och stor lättnad för oss 
alla européer. Alldeles fjärmad är  dock 
e j  faran att den i stället kan innebära 
skärpning av vissa, likaledes för oss alla, 
riskfyllda nationella motsättningar. 

Roma 10 januari 35. Pier Gudro. 

da. Alltså inte en allmän levnadsstan- 
dardshöjning utan en omfördelning av 
tillgångarna. Den moraliska kärnan i 
denna sak, där de ekonomiska och mora- 
liska faktorerna hänga oupplösligt sam- 
man, blir alltså att man måste kräva de 
nödvändiga offren och försakelserna av 
alla de andra - de som inte ha barnen 
- ad att hela folket gemensamt kommer 
att bära bördorna för barnförsörjningen. 

Fru Alva Myrdal - liksom sin man i 
fin föredrapsform och hjärtligt applåde- 
rad - framhöll också omvärderingens 
nödvändighet - med sitt krav på sam- 
hällelig barnförsörjning utan karaktär av 
förödmjukande fattigvård. Hon nämnde 
skattelindring. hyressubvention. barnbe- 
spisning. prisrabatter, gratis sjuk- och 
hälsovård, d i  en familj får barn, samt 
kompletterande barnavård för yrkesarbe- 
tande mödrar. 

Kvinnornas synpunkter 
Problemställningen för kvällen var inte 

kvinnosakshetonad. Den var allmängil- 
tig. Men eftersom kvinnornas ställning i 
samhället över huvud taget spelar en så 
stor roll för lösningen av befolkningsfrå- 
gan i dess helhet, är  det självfallet att 
deras speciella problem då och då måste 
tas upp särskilt. De samtidigt existeran- 
de, men inbördes så olika förhållanden 
under vilka kvinnorna leva och arbeta nu, 
med ena foten i det gamla individualis- 
tiska hemarhetet och den andra i en så 

djupt industrialiserad värld, motsättnin- 
garna mellan landsbygd och städer i Sve- 
rige och utvecklingen på det kvinnliga yr- 
kesarbetets område belystes både av do- 
centerna Karin Kock och Karl Arvid Edin 
samt fru Myrdal själv och fru Eleonor 
Lilliehöök. 

Men när en av de unga manliga läkare, 
som deltogo i dehatten, d:r Niels Nielsen, 
förordade, att kvinnorna borde mera all- 
mänt återgå till det icke yrkesmässiga 
hemarbetet, dels därför att det vore roli- 
gare, dels emedan det är  rationellare, 
d.v.s. i längden billigare - då oppone- 
rade sig inte bara de uppträdande talar- 
na, utan också den stora och intensivt 
intresserade publiken. Den skrattade helt 
enkelt ut hans argumentering. Han kal- 
lade bakning och tvätt för småsysslor. De 
sakkunniga skruvade sig på stolarna av 
oppositionslusta. Nej, tanken att man 
genom en återgång till gamla arbetsfor- 

mer skulle kunna återuppväcka de stora 
familjerna väckte verkligen ingen gen- 
klang. 

En annan läkare, docent Gyllenswärd, 
avstyrkte kollektivuppfostrande åtgärder 
mest på grund av risken för infektions- 
sjukdomar i anstalter. Men på den punk- 
ten visste arkitekt Wallander med sina 
erfarenheter från H.S.B:s lekstugor 
bättre besked. Har läkarvetenskapen lyc- 
kats lära mödrarna att sköta sina barn 
hyggligt, matte den också kunna lära 
handhavarna av den kollektiva uppfostran 
att sköta dem ordentligt, sade han. , 

Den ryska erfarenheten. 
Diskussionen åhördes även av en ut- 

ländsk expert på området, d:r A. Genss, 
chef för spädbarns- och moderskaps- 
skyddet i Moskva. Signaturen hade för- 
manen att få översätta valda stycken av 
anförandena för d:r Genss och i gengäld 
få hans kommentarer och egna åsikter i 
utbyte. D:r Genss som var synnerligen 
intresserad av hela dehatten, gav oss ef- 
ter d:r Gyllenswärds anförande följande 
replik: 
- Docent Gyllenswärd påstår, att de 

slutna anstalterna för barnuppfostran och 
barnavård innebära större risker för in-  
fektionssjukdomar än hemuppfostran. 
Denna erfarenhet ha Väst-Europas läka- 
re, därför att de kollektiva anstalterna 
där upptaga framförallt utomäktenskap- 
liga barn, föräldrarlösa, barn till sjuka 
föräldrar eller barn med kroniska sjuk- 
domar. - Ja, det är  riktigt, sådana barn 
äro sjuka på anstalterna och komma att 
vara det. De äro dåligt socialt material. 

Men i Sovjet-Ryssland har man helt 
andra erfarenheter. D i r  finnas några 
tusen barnkrubbor, barnträdgårdar och 
lekstugor, men de tas i anspråk av friska 
barn och det finns bland dem mycket 
litet infektionssjukdomar. Dessiitom för- 
fogar den kollektiva barnavården över 
helt andra profylaktiska möjligheter. Så 

t. ex. vid mässling. I hemuppfostran 
förekommer det mycket sällan att man 
skyddar barnen mot smittofaran genom 
blodserum. I den kollektiva barnavdrden 
göra vi det alltid. Vi kunna också ge- 
nom barnens reaktioner fastställa vilka 
barn som måste skyddas mot smitta 
av scharlakansfeber och difteri. Erfaren- 
heterna i Sovjet-Ryssland ha skänkt oss 
den övertygelsen, att vi från medicinsk 
ståndpunkt lugnt kunna använda den kol- 
lektiva barnavården, 

Det är  en sak till man inte får glömma: 
om den kollektiva barnavdrden är  riktigt 
skött, då ha barnen god aptit, äta bra, 
äro friska och bli mera sällan sjuka, än 
under mindre väl övervakade förhållan- 
den. Det är  själva metoderna för den 
kollektiva uppfostran som är det avgö- 
rande. 

Anpassning till tekniken. 
En sammanfattande synpunkt gavs  

slutligen av d:r Andrea Andreen-Sved- 
berg, som påpekade att den förbättrade 
antikonceptionella tekniken förutsätter so- 
cialpolitiska reformer, som anpassa sig 
till tekniken - och som slutade med någ- 

ra förhoppningsfulla ord av tillit till män- 
niskorna, vilka mottogos med danande 
applåder av publiken. C.H. 
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