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Vad har hänt? 
SOCIALDEMOKRATEN av den 12/2 I efterlyses ett radikalt parti, med vil- 

ket socialdemokraterna önska samarbeta. 
V i  önska att denna tanke måtte skrida 
från ord till handling. Det finns i varje 
fall radikala kvinnor, som vilja arbeta för 
en enad vänster. A ARBETSLÖSHETSUTREDNINGEN 

AV 1927 har sent omsider fram- 
lagt sitt andra och sista betänkande med 
förslag »rörande medlen att förebygga 
uppkomsten av arbetslöshet samt att 
minska arbetslöshetens omfattning». Det 
lär väl för närvarande framförallt vara 
åtgärderna emot den p e r m  a n  e n  t a 
a r b e t s l ö s h e t e  n som intresserar - 
emedan vi just nu befinna oss i en hög- 
konjunktur - och icke konjunkturarbets- 

vid Iönefrågan, förordar en varsam löne- 
politik, rättslig reglering av fackorgani- 
sationernas verksamhet, utbyggande av 
kollektivavtalslagstiftningen, allt i syfte 
att öka arbetskraftens rörlighet. Vidare 
föreslås ett permanent utredningsorgan 

att anknutet frågor specialutreda samt till insättande riksbanken ekonomiskt-politiska av och representanter med uppgift 

för näringslivet i riksbanksfullmäktige. 
Kommitténs socialdemokratiska leda- 

mot, redaktör Severin, har opponerat 
emot attackerna mot fackförbunden och 
påyrkar i stället kontroll över de inter- 
nationella kapitalrörelserna och rationali- 
seringsverksamheten samt statligt import- 
monopol och förstatligad bostadsproduk- 
tion. 
STOCKHOLM HAR FÅTT SITT 

EGET STORA bostadsprogram ge- 
nom hosbyggnadsdelegerades och fastig- 
hetskontorets länge bebådade, i dagarna 
framlagda utredning. Bostäder skola upp- 
föras för sammanlagt omkring 42 miljo- 
ner kronor, dels genom stadens egen för- 
sorg, dels genom sekundärkredit till »bil- 
lig bostadsproduktions. Härvid föreslås 
en viktig nyhet: T o m i r ät t vid mark- 

upplåtelsen i stället för billiga tomter. 
En annan principiellt viktig sak Ur att 

mibostad för familjer. En halv miljon 
kronor anslås till sanering av Gamla stan 
och 250 nya småstugor skola uppföras. 
Slutligen skall bostadsproduktionen för- 
delas jämnare över hela året, och därför 
införas flera fardagar, förslagsvis en i 
kvartalet - i stället för nästan bara 

lösheten. Kommittén, som lägger stor vikt 

staden inför två rum och kök som mini- 

första oktober. 

Elsa Flodin: 

Abortfrågan Strömbadet - Om dåliga bostadsförhållan- 
i Bibelns en primitiv den och hur de förbättras 
b e lys n i n g . a n ord ni n g. Bostadsinspektrisen i Stockholm, frö- Ett exempel. En lägenhet högt upp i 

ken Elsa F l o d i n ,  framlägger här ett hus, ljus och solig, om två rum med 
og kan man säga att det är en pri- nedan några synpunkter på det aktuella en liten kokskrubb - kokvrå - om c:a A Allmänna Svenska Prästföreningen 

1 försedd med en liten fönsterglugg, 
förslaget till lag om avbrytande av ha- direktören och simlärarinnan fru Ragnvi D å l i g a  bostadsförhållanden kan ofta med gas och vatten samt hyllor på väg- 
vandeskap. Torsslow-Lundgren på Tidevarvets fråga uppstå i en i och för sig god bo- garna - inga andra anordningar för ven- 

I det starkt avståndstagande yttrandet om hennes åsikt beträffande det nya stad genom trångboddhet, och kan alltså tilation, ej matskåp eller dylikt. Lägen- 
förekommer en del ganska märkliga på- Strömbadsförslaget. - Hur de! hela kom- 
ståenden. Våldtäkt anser man visserligen mer a t t  ta sig ut estetiskt, är svårt att rättas t i l l  i och med att bostaden får en heten är avskild från en större våning 
vara en brutal handling men ändå bru- veta. och tydligen avsedd till dubblett, lämp- 
talare finner man det vara att hindra det skärmningsanordningarna. I tider av större eller mindre hostads- lig att användas av ett par personer, 
nya liv att utveckla sig. som uppkommit - Bassängutrymmena är i alla fall vad brist ha dåliga bostadsförhållanden ska- som icke ha matlagning hemma. Den be- 
genom den råa våldsakten. damavdelningen beträffar litet bättre *' pats t. ex. genom uppdelning av större bos av en familj om fyra personer, därav 
från abortus provocatus, är det en prin- en dam- och en barnbassäng. Det gör lägenheter till mindre Iägenheter eller fle- två barn i åldern 1 och 3 år. Någon över- 

cipinställning. Det är själens evighets- det möjligt för damerna att dela upp sig ra enke lrum inom samma tambur, utan befolkning är det således icke, men mat- 
värde, som riskeras genom dopets undan- efter simkunnighet och skicklighet. Her- att samtidigt behövliga eller nöjaktiga lagning, tvättning av småbarnskläder 
dragande. Och gäller följdriktigt även rarna har bara en bassäng och där kan anordningar för matlagning för själv- o. d. förekommer i lägenheten, som före- 
vad medicinska indikationer betriiffar. alltså inte alls någon gallring ske. Och ständig hostad vidtagits. Ofta har en- ter märken efter kondensering i kokvrån 

dast dörrförbindelsen mellan rum satts och fukt- och mögelfläckar på tapeten på Våra protestantiska präster godtaga solbadsutrymmene är fortfarande mycket 
abort om »dödsfara för modern» förelig- måttliga. 
ger. Men när kan »dödsfara» fastslås så- - Förresten är det bra underligt att igen och övertapetserats eller använts fönsterväggen, särskilt i rummet närmast 

vi nödvändigt måste bada åtskilda i som garderobsutrymme. Kokgas har in- kokvrån. Me3 en dylik användning av som säkert föreliggande? 
Man anser vidare att ingen nöd eller Strömbadet, när vi har gemensamhetsbad dragits i resp. rum eller annat utrymme bostaden uppstår ett dåligt bostadsförhål- 

minskad välfärd får besparas modern ge- i  Sportpalatset och det har gått hela vin- med eller utan utsugningsventil. Tillgång lande, som avlägsnas om bostaden får sin 
nom att »förgöra ett barn, som »vilar un- tern utan anmärkning. 
der moderns hjärta, vilket borde vara den Också d:r Andrea Andreen-Svedberg till vatten och slask har funnits t. ex. i rätta användning, d. v. s. av personer, 
tryggaste och mest fredade av alla vilo- ställer sig mycket tveksam till det nya tamburen eller i rummet, och därmed ha som icke ha matlagning och tvätt hemma i 
platser,. Biutrym- bostaden. - Familjen har icke själv lyc- 

kats uppbringa en lämplig bostad till så 
derns nöd och elände i andlig och lekam- Riddarfjärden är så stor, säger hon. Och På sådant sätt ha under tidernas lopp billig hyra att den passade för deras in- 
lig måtto kan fördärva det lilla barnet i professor Östbergs förslag till avskärm- ning genom gallerverk, dukar och kläng- första förutsättningen för dåligt bostads- komster. moderlivet. 

Den otillräckliga tillgangen på billiga, 
kommer, säger man, i strid med Guds bud från tågen - men inte från takrestau- mot vilket t. ex. beträffande dagerförhål- sunda bostäder, framförallt sådana Iämp- 
och Herrans ord. Prästerna åberopa vi- rangen på Strömsborg - har inte lyckats landena kanske ingen direkt anmärkning liga för familjer med barn, gör det omöj- 

kan göras, bebos av en ensam person ligt att förhindra att familjer bebo ut- dare »med vördnad det föredöme som gi- övertyga doktorn. 
vits dem av deras Herre och Mästare, vil- 
ken tog sig an människor om vilka ingen sluppit de randiga skydden. Nu viii man eller ett par personer, torde - om sköt- rymmen eller lägenheter, som icke äro 

till varje pris undvika gemensamhetsbas- seln f. ö. är god - kanske inga direkta avsedda för familjebehov. Icke förrän annan vårdade sig,. 
Så snart förhållandet på bostadsmarknaden i den 

nog inte varit mera rädda för att bada i ett flertal personer eller familj med små- fria tillgången på bostäder medger en 

barn tager ett sådant bostadsutrymme i rörlighet, d. v. s. ger en möjlighet att an- Hur l y d e r  d å  Bibelns ord om fosterför- 

besittning, inträder andra förhållanden skaffa eller kunna hyra en lämplig. för 
mentet, saknar som bekant ingalunda ut- 
talanden i sexualhygieniska frågor, men påvisat, att det ej finns någon skarp - även om luftbehovet skulle vara till- familjebehov avsedd och mot bostadsso- 
endast på ett ställe nämnes något med gräns mellan ett foster »animatus och in- räckligt. Genom den bostadsanvänd- ciala minimifordringar svarande bostad 
abort sammanhängande. Det är det be- animatus» utan att fostret har liv hela ning som följer därav, med kokning, till det pris de ekonomiska möjligheterna 
kanta kapitlet i Andra Mosebok, 21 ka- tiden från sin första dag så kom döds- tvättning o. d. far luften en större fuk- medger, torde en ändring till det bättre 

pitlet, som handlar om trälar, dråp och straffet att utsträckas till havandeskapets tighetshalt och det vill till en extra god i de rådande bostadsförhållandena kun- 
tvister. I dess 22 vers läses: »Om män avbrytande även under de första mana- skötsel för att förhindra kondensering och na ske. 

gås kvinna kiva barn, tillhopa som och havande och henne någondera dock är så eljest att stöter henne intet någon ska- för- derna. omnämnande I Nya Testamentet om fosterfördrivning saknar man varje och andra olägenheter. 

dar så skall man näpsa honom till Pen- därmed jämförliga situationer. Men när 
ningar, så mycket som kvinnones man nu Svenska Prästerskapet med sådan 
honom pålägger... . Skadar henne något skärpa vänder sig mot en handling, som, 
då skall han giva själ för  själ, öga för hur ofysiologisk den än må vara, är i 
öga, tand för tand...» hög grad betingad av samhällets egna 

Detta har sålunda intet att göra med brister och underlåtenhet att för en hel 
fosterfördrivning i modern betydelse. Men nu  levande kvinnogeneration möjliggöra 
genom att detta bibelställe en gång blev moderskapet, så borde dessa samma 
felöversatt från grekiskan till latin på så präster även ihågkommit de ord som de- 
sätt att uttrycket »den skada som kvin- ras Herre och Mästare fällde till de fa- 
nan genom männens gräl» eventuellt tog riséer som förde fram den till stenande 
till liv och lem i stället översattes med att dömda äktenskapsbryterskan. 
om fostret ej »fått liv» så kunde handlin- »Den där utan skuld är  kaste första 
gen sonas med böter, men hade fostret stenen», så lödo orden till de kringståen- Vänsterförbunds för all samhällsvård antogs redan år 1923 
»fått liv» så blev det »l iv för liv, »öga för de männen. Mästaren sade intet S landsmöte i Stockholm i söndags som en punkt på det dåvarande Frisin- 
öga» etc. 

På det sättet kom dödsstraffet in för ring» och bristande ansvar». 
fosterfördrivning i den kanoniska rätten han skrev det skrev han i s anden .  det gare - en god prestation i anseende till Alltsedan dess ha också vid olika till- 
och när felöversättningen upptäcktes än- årstiden, då arbetssäsongen ju står på fällen olika sidor av detta frågekomplex 

sin höjdpunkt. Även om Stockholmarna tagits upp till speciell behandling inom 
voro i flertal, gjorde sig dock landsorten förbundet och gjorts till föremål för ut- 
väl gällande med talrika och representa- talanden av förbundet i dess helhet eller 
tiva deltagare. Det var f. ö. en genom- någon av de anslutna grupperna. Men 
gående stämning av arbetslust och glädje det nya i situationen var denna gång, att 

drade man visserligen ordalydelsen i Bi- 
beln men straffet stod kvar i lagen. 

När sedan den biologiska kunskapen 

över detta tillfälle till samverkan, som det nu gällde en i hela folkets, alla par- 
präglade mötet - dagen föreföll bara tiers medvetande skarpt aktualiserad 
alltför kort för de stora frågor som skulle fråga. 
dryftas och för den personliga samvaro Man hade också den känslan vid åhö- 

att insända prenumerationsavgiften för som också borde hinnas med, när Gävle randet av de olika föredragen, att denna 
och Malmö, Göteborg, Nyköping och tätt samlade, intresserade kvinnogrupp 

Tidevarvet 1935 Nässjö rakas. 
klart fattat den nya ställningen: Nu ha 

När den nu så aktuella befolkningsfrå- vi fått vår chans att förverkliga länge 
gan tagits upp på landsmötets program närda, viktiga önskemål. Ju klarare 
innehar detta ingen ny tankegång i för- tänkta och formulerade vi kunna ställa 
bundets verksamhet. Tvärtom. En mål- fram dem, dess nyttigare för det hela. 

(Forts. å sid. 2.) medveten befolkningspolitik - granden 

har uttalat sig om det föreliggande N mitiv anordning, svarar gymnastik- bostadsproblemet. 

inte blir det väl vackert med av- lämplig användning. 

När den katolska kyrkan tar avstånd i höstas. Där finns nu två bassinger, 

förslaget. Vi var j u  inte tvungna att anordningarna varit färdiga. 
Pråsterskapet vet tydligen ej, hur mo- nöja oss med det trånga Strömbadet när men saknas i många fall. 

Nej, ett avbrytande av havandeskap växter för att hindra den fatala insynen förhållande skapats. Om ett sådant rum, 

- Hade man valt Eirabadet, hade vi 

Man frågar sig givet inför det präster- säng och baddräkter. Men damerna hade anmärkningar vara att göra. 

(Forts. å sid. 3.) 
drivning? Bibeln, särskilt Gamla Testa- 

"En målmedveten befolk- 
ningspolitik - grunden 

för all samhällsvård". 
Kvinnors 

»nationens framtid», »stramare livsfö- hade samlat betydligt över hundra delta- nade Kvinnors Riksförbunds program. 

Glöm ej 

Pos t g i r o  '1544. 
Helår . . . kr. 6: -. 
Halvår. . kr. 3: 25. 



Sexuallagstiftning och sexualupplys- 
ning var den sista punkten av diskussio- En målmedveten nen, doktor inledd A n d r e a  av advokat A n d r e e n - S v e d -  E v  a A n d e n och 

befolknings- 
politik . . . 

b Advokat Andén uppehöll sig först vid 
preventivlagen, som aldrig tillämpas och 
följaktligen är oduglig för sitt ändamål, 

(Forts. fr. sid. 1.) gen för åstadkommande av en genom- 
Fröken K e r s t i n H e s s  e I g r e n  och förd och vederhäftig sexualupplysning. 

doktor A d a N i Is  s o n  påminde i sina Även det nya förslaget till preventivlag 
inledningsanföranden om Moderskapshjäl- innebär stora vanskligheter. Men vad 
pen - vad vi ville, och vad den blivit, om som på mig framförallt verkar stötande, 
allt det motstånd som rests under årtion- sade advokat Andén, är det förslag som 
den emot förverkligandet av detta krav på bifogats preventivlagförslaget, nämligen pun kt till samhället, och hur moderskapshjälpen, se- t i l l  lag om fosterfördrivande medel. Så- 
dan den väl genomförts, till stor del för- lunda en lag som reglerar förekomsten av handling. fuskats genom den praktiska utformning medel, vilkas användning samhället i en 
den fått. Tidevarvet har så ofta uppe- annan lag förbjuder! Samtidigt har 
hållit sig vid denna sak att det må vara abortkommittén i sitt preliminära för- 

Då Frisinnade Kvinnors Riksför- överflödigt att närmare ingå härpå. Låt slag framlagt föreskrifter om när foster- 

bund år 1923 antog sitt program ut- oss bara nämna försökverksamheten fördrivning får vara tillåten. Det är vik- 
gjordes första punkten av befolk- med förvård, som startades på fyra eller tigt att tänka på hur spraket kan driva 

ningsfrågan. Det  var något som på fem olika platser i landet och for vilken fram tankar, behärska och påverka upp- 
den tiden ansågs mycket underligt. anslag beviljades för två Ar. Men - fattning och tankebanor. Det är ofatt- 
När fröken Hesselgren åtskilliga år den av Medicinalstyrelsen utlovade redo- hart, otänkbart ur folkuppfostringssyn- 
senare i riksdagen väckte motion om görelsen för resultaten liter ännu vänta punkt, som träning till ett hyggligt upp 
vissa lagstiftningsåtgärder i frågor på sig och ännu mindre har det framlagts förande, att kunna använda sådana for- 
berörande detta område ansågs det någon plan för hela landet. 
rent av opassande. Advokat Andén påpekade också ur an- 
ket parti man än tillhör och vilken lade missförhållandena ifråga om utbe- dra synpunkter de ödesdigra verkningar 
ståndpunkt man än intar, finns det talandet av kontantunderstödet till barna- som en kriminalisering av fosterfördriv- 
ingenting så modernt som befolk- föderskor - så¨ har man bakgrunden till ningen, med vissa i lagen angivna undan- 
ningsfrågan. frågan ganska klar. tag. miste få. BI. a. kommer en sådan 

När  därför Frisinnade Kvinnors Advokat E I i s  a b  e t  h N i Is  s O n och lag att ge utmärkta möjligheter till ut- 

Riksförbund, som nu övergått till fru E I I en  H a g e n ,  som talade om Rätt pressning. Och läkare och andra männi- 

Svenska Kvinnors Vänsterförbund, till giftermål och moderskop för kvinnor i skor kunna, för att lagen skall bli tilläm- 
ägnade sitt landsmöte och central- förvärvsarbete, underströko ur olika syn- pad, tvingas att bli angivare. 
styrelsemöte åt  befolkningsfrågan, punkter nödvändigheten av att samhället Doktor Svedbergs anförande om sexu- 
så var det en gammal fråga som togs visar sin uppskattning av moderskapet på alupplysningen anslöt sig nära till de 
upp samtidigt som det var ett hög- annat sätt än genom att försvara arbets- föregående. Hon påpekade att den om- 
aktuellt spörsmål att behandla. och utkomstmöjligheter för gifta kvinnor svängning som nu skett på detta område 

De utomordentliga föredrag, som och blivande mödrar. Att ha barn, sade var både sen och knapp, men att det är 
höllos, situationen och fru Hagen, har länge ansetts som synd viktigt att denna fråga löses före eller 
rådande sociala förhållanden och och på senaste tid som en plikt, som samtidigt med de övriga frågorna inom 
missförhållanden på ett gripande måste fyllas. Men det skall varken vara befolkningsfrågan. Fastän skolöversty- 
sätt. Slutklämmen i Elin Wägners synd eller plikt, utan kvinnornas själv- relsen i det längsta varit omöjlig ser det 
skildring av det närvarande förvir- klara rätt - under ansvar. En synpunkt dock ut som om upplysningen nu verkli- 
rade läget, belyste slående männens i vilken åhörarna med eftertryck instäm- gen skulle kunna genomföras. Visserli- 
fruktan att hädanefter icke bli födda de, liksom de kraftigt underströko advo- gen har man alldeles nyss i förslaget till 
och nödvändigheten för  kvinnorna kat Nilssons formulering att föräldrar revision av preventivlagen kommit med 
att i närvarande stund handla. Det  måste få så mycket hjälp att efterlängta- .den luminösa idén om poliskontroll över 
kan e j  anses handling nog att avge de barn kon få komma till världen. talare när det gäller föredrag om preven- 
ett yttrande med anledning av abort- Advokat Nilsson förordade bl. a. sådan tivmedel - såvida dessa föredrag icke 
kommitténs förslag. Kvinnorna böra lagstiftning som skyddar blivande möd- falla under den av offentliga myndigheter 
särskilt hålla fast v id att en stånd- rar mot avsked från sina befattningar, i anordnade upplysningsverksamheten - 
punkt vilande på en grundåskådning statlig, kommunal och därmed jämförlig men vi hoppas nu snart kunna komma 
'är opinionsbildande. Så vill man tjänst. ifrån de tillfälliga upplysningsföredragen 
tänka s ig  framtideds politik. Och Särskilt på denna punkt utspann sig en och fram t i l l  en genomförd ungdomsupp- 
kvinnorna borde arbeta för  framti- livlig diskussion. Docent Karin Kock lysning. 
dens politik. ställde sig för sin del ytterst tveksam till Landsmötet ställde sig enhälligt bakom 

Nu går det inte att förhala tiden lämpligheten av att skydda kvinnorna det av Samarbetskommittén avlämnade 
längre. MA Sveriges kvinnor e j  en- genom särlagstiftning. Hon påpekade yttrandet över Abortkommitténs förslag 
dast föda barn, utan även stifta la- den hotande risken. att den kvinnliga ar- samt antog som resolution en samman- 
gar och skapa ett samhälle, där des- betskraften i sin helhet, genom sådan un- fattning av detta yttrande. Denna åter- 
sa barn skola leva, så pass drägligt, dantagslagstiftning, skall bli ansedd som ges på annat ställe i veckans nummer. 
som det kan bli i denna odrägliga sekunda kraft. Kvinnorna böra noga be- Fru E I i n W ä g n e r talade slutligen 
värld. tänka detta, innan de gå in for lagstift- under rubriken Den trotsiga dörrmattan 

på ett gripande sätt om att kvinnorna nu - ningsåtgärder. 

men som ändå lyckats lägga hinder i vä- D e n  16 Febr. 1 9 3 5 .  Från stånd- 

Låt oss muleringar som de ovan nämnda. 
Och nu - vil- vidare påminna om de redan förut påta- 

klargjorde 

fru Elsa Nordlund och fil. kand. Clara 
Lundh med fröken Anna Jönsson, Lund, 
fru Stina Persson, Malmö, och rektor 
Annie  Weibull som suppleanter. 
sociala Diskussion frågor om stod aktuella på proprammet. politiska och 

H. L. 

hade sitt ögonblick, men att frågan är om 
de skola första det och uppträda med så 

mycket kraft som situationen kräver. 
C. H. 

Svenska  Kvinnors Vänsterförbunds cen- 
tralstyrelse valde vid sitt möte den 1 0  

febr. Samarbetskommitté för 1935. Mötet 
beslöt utse två suppleanter för varje med- 
lem. För Radikala Gruppen valdes doktor 
Ada Nilsson, Stockholm, med fröken Ebba 
Holgersson, Johannishus, och doktor An- 
drea Andreen-Svedberg, Stockholm, som 
suppleanter. De liberala och folkfrisinnade 
grupperna beslöto att efter sammanslag- 
ningen mellan respektive partier hädan- 
efter även inom Vänsterförbundet bilda 
en gemensam grupp. Denna utsåg till 
sin representant i Samarbetskommitten 
fru Ellen Hagen, Stockholm, med fröken 
Greta Cardell, Göteborg, och fru Inge- 

borg Rosen. Nässjö, som suppleanter. 
Fria Gruppen valde advokat Elisabeth 
Nilsson. Malmö, med fröken Hedvig 
Falck, Karlskrona, och fröken Lisa von 
Post, Uppsala, som suppleanter. 

På hemställan från Södermanlands 
länsförbund av S. K. V. samt Sörmlands- 
distriktet av Sverges Socialdemokratiska 
Kvinnoförbund beslöt Centralstyrelsen 
att tillsätta en samarbetskommitté för att 
dels utreda frågor sammanhängande med 
förlossningsvårdens ordnande, dels även 
bistå distrikt och länsförbund i landsor- 
ten med råd och upplysningar i denna 
för samhället så viktiga angelägenhet. 

Till medlemmar i kommittén utsågos 
för Vänsterförbundet fröken Kerstin Hes- 
selgren, d:r Ada Nilsson samt fru Rut 
Hemberg-Malm, Malmköping. 

- 



Pier Gudro: 

Positiva åtgärder! Arabia Felix. Vart bär det 
till abortfrågans 

lösning. 
med den unge 

brottslingen? Och propagandan från Tredje Riket. 
et blir många kuriosa som passera göra för att snabbast möjligt moderni- 

n 19-årig pojke tog förra veckan livet 
D för ens ögon, då vana och yrke sera sina respektive länder i syfte att på 

tvingar till dagligt studium av ett dussin en gång befria sig från europeerna och E av sin å ig far genom att slå honom i 
länders Pressalster. Häromdagen kom en effektivt ställa sig i spetsen för alla övri- huvudet med en sten. Den närmaste an- 

ledningen hor uppgivits vara misshällig- 
Hajd Arnim, muftin i Jerusalem, efter en Särskilt intressant som bevis för vad heter i hemmet, särskilt därför att fadern 
resa återkommit till sin stad och därvid man vil l  med detta aktstycke - som kal- ägnat sig åt hönsskötsel, som icke gav 

några inkomster, men i stället kostade 

Fru Anna Hedén ger här med anled- 

Resolution 
antagen av Svenska Kvinnors Vänster- tidning frän Jerusalem. Den berättade att ga araber. 
förbunds landsmöte den 1 0  febr. 1 9 3 5 .  

S g a  'om avbrytande av havandeskap, Palestinas Hitler». 

minskning i abortfrekvensen, 

liga aborter utföras med minsta möjliga största äresbeteckning som tänkas kan. 
risk för kvinnans liv och hälsa. Abortens 
kriminalisering har visat sig direkt öka fräga, ha araberna alltsedan världskriget sträva efter att  deras länder utvecklas 
hälsorisken. 

Samhället har två huvuduppgifter i frå- hälsats med ropet: »Leve Hajd Arnim, las »den islamistiska vänskapens och d e  den fattiga familjen ganska mycket. 
Och den fortsatte se- arabiska broderskapets traktat, - är 

d e n  f ö r s t a ,  att åstadkomma en dan med att redogöra varför araberna ha dess sextonde paragraf, vilken lyder som ning av det inträffade en tankeställare. 
sådan beundran för Det tredje rikets le- följer: »De båda höga parterna tillkänna- 

d e n  a n d r a ,  a t t  tillse att oundvik- dare, att de bruka hans namn som den gira att deras nationer bilda en enda, att 

de ej hysa någon som helst fiendskap mot Jag läser I tidningen: 
För det första, förklarar tidningen i varandra, at1 de skola med olla krafter Ett förfärligt brott är begånget på 

En 19 års yngling dräper, av allt 

sympati för Tyskland, därför att de full- lugn och fred, att de ständigt och under heter i hemmet, sonen tar parti för m o -  

Tjörn. 

Strömbadet... 
baddräkt i Eirabadet än på en vanlig 
badstrand - huvudsaken var att de hade 
tillräckligt utrymme. Förresten ser det ju 
ut som om man inte skulle slippa bad- 
dräkterna i Strömbadet heller. Om inte 
vederbörande varit Sa rädda för gemen- 
samhetsbadet kunde vi ha fått en stor 
och ordentlig bassäng att träna i. - Na- 
turligtvis, säger doktor Svedberg, hade 
Strömbadet kunnat duga i värsta fall. 
Men här var det inte alls fråga om »i 
värsta fall. och kommer Strömbadet nu 
verkligen att bli av, så är  det en sådan 
sak som man har bra svårt att förstå. 

i livet sedan man sonat, så gott sig göra 
låter, sitt brott. 

Ä r  det inte bra hårt för en ungdom 
som knappast mer än startat i livet. - 
Kunde det inte tänkas att alla unga 
b ro t t s l inga r  finge villkorlig dom? 

För att i de fall då aborter äro ound- 
vikliga tillgodose kravet på minsta möj- 
l iga risk /ör den aborterande kvinnan 
bör rätten att utföra abort inskrivas i lä- 
karinstruktionen och tillkomma läkare 
med viss kompetens samt med viss an- 
mälningsskyldighet. 

För att säkra aborternas utförande av 
kompetenta Iäkare fordras att ingreppet 

Ulachorderades i lämpliga lantbrukar- 
väl minnas, att detta senare land prokla- alla förhållanden skola göra allt de kun- dern vid vilken han är djupt fästad.» hem, i prästgårdar med lantbruk etc., där 
merade det heliga kriget mot de alliera- na /ör att förbättra respektive länder! Ynglingen arbetslös och hemmet mycket de fingo lära bruka jorden, göra nytta 
de. För det andra veta araberna att ekonomiska läge och icke nära ovänliga fattigt. för mat och rum och fä själsläkedom och 
tyskarna ej längre ha några kolonier och känslor mot någon vem det än vara må.» Tages det nu månne, vid straffets glömska i ett glädjande och hälsosamt 

alltså ej kunna göra sig skyldiga till - Och för att så ytterligare understryk: miljö, som säkerligen kan totalt nedbryta Kanske att denna plan är orealiserbar, 
grymhet mot Islams folk. Och för det ivern till samarbete tillfogas bestämmel- ett kanske förut ej s i  särdeles starkt emedan e j  f u l l  diskretion och taktfullhet 
tredje ha så araberna en omätlig beund- sen att de häda länderna skola i händelse nervsystem. Fruktansvärt är brottet. kan garanteras. Nog vet jag att det 
ran för Der Reichsführer därför att a) av utifrån kommande angrepp bistå var- Ännu värre blir det vid tanken på den finns fina och taktfulla mänskor även in- 
denne hetsar till utrotning av judarne, b) andra, i händelse av eventuella inre me- unga sonen, som nu  i hela sitt l i v  skall för ett »intressant fall» Men att mot- 

I 
ej är kriminaliserat när det utföres av denne gjort slut på demokratiskt styre ningsskiljaktigheter hänskjuta dessa till abnorm och hans härpå. sjukligt avtrub- 
dessa. och medelst blodbadet av den 30 juni vi- skiljedom. Vartill kommer att enligt pa- hal. si går han nu igenom den ohyggli- 

För att förmå kvinnan att under aIIa sat att han är en mäktig man som vet att ragraferna 25 och 27 vardera fördrags- gaste tortyr man kan uppfinna. Det står 
förhåIlanden vända sig till läkare kräves på rätt sätt bestraffa sina fiender. - Ty  part utfäster sig att icke med tredje part nämligen i tidningen: »Han skall för 
straffrihet även för kvinnan. Endast på att omedelbart befria sig frän den man etablera förbindelser, som på något sätt händelsernas rekonstruering» vallas vid 

platsen för brottet. Vad är meningen 
detta sätt kan abortkvacksalveriet effek- misstänker intrigera är ju nämligen enligt kan tänkas skapa svårigheter för den an- med sådant? Han har ju erkänt! 

arabisk uppfattning alls ingen grymhet. dra samt att, enligt paragraf 20, Hedjaz’ Varför då denna onödiga tortyr? Vi 
utan endast utslag av styrka och klok- diplomater kunna representera Yemen kalla oss kristna, men huru dåliga efter- 

tivt bekämpas. 

och Yemens Hedjaz och att om bägge följare äro vi icke. Han skulle ha sagt: 
fattningen om avbrytande av havande- Emellertid - denna notis förflyttas nationer äro i samma främmande huvud- Dömen ej! - men stödjen, i denna stora 
skap såsom en ofysiologisk handling av- nod. Lägg inte ytterligare sten på hörda! 
trubbas ; allmänna medvetandet genom frän rubriken kuriosa, ifall man sätter stad på en gång diplomatiskt ackredite- »Hos den hrutalaste och råaste mänska 
att denna handling i Iagen anges såsom den i förbindelse med en del annat som rade, de båda ministrarna måste överens- ligger ett barn och sover», har en stor 

under vissa förhållanden tillåten. Denna unga man, som begått ett så 
svårt brott behöver alls icke vara en 

Mot kriminalisering talar även att u p p  skap. 

komma om en gemensam linje som på tänkare sagt. hänt på sistone. 
Det första är den fred som underteck- lika sätt tillvaratager Hedjaz och Ye- 

satsen också är legio det märks Skulle privata 
hem vara olämpliga så vore väl arbets- 
kolonin en form av anstaltsvård som hor- 
de prövas. Men så hembetonad och fri 
måste den vara att varje medlem där ar- 
betar för det egna hemmet, känner sig 
som en ansvarig »son i huset» och sen 
i Iivet kan se med tacksamhet tillbaka på 
den stränga men goda ledning han där 
fick. 

Förskona de unga brottslingarna far 
fängelse vad de än ha begått. Såvida de 
ej äro patologiskt-kriminella, då sjuk- 
vård borde erhållas. 

Anna Pzl. Hedén. 

Faran av en kriminalisering av aborten 
och därav följande tillåtlighet i vissa an- nades i Taif den 23 sistlidne juni mellan 
givna fall, framträder slående när sociala ä den ena sidan Ibn Saud ä den andra 

Imanen av Yemen. Det var en tilldra- 
gelse som på sin tid gick ganska okom- 

indikationer för abort angivas. 

menterad förbi (framförallt i nordisk 
Innan man i ett ej  överbefolkat sam- 

hälle i lag fastslår att havandeskap må 
avbrytas av ekonomiska skäl, måste, sy- press) men som utan tvivel bar betecknas 

som ett av de stora data i arabisk hi- 
nes det oss, alla »positiva» utvägar till 
undvikande av abort på dessa indikatio- storia. Striden mellan Hedjaz och Yemen var 

»svår typ». Omständigheter, hela famil- 
mens intressen. 

Längre i fråga om »samförstånd» kan jens nervositet gjorde slut på hans om-, 
man näppeligen gå. Men. som redan an- döme och balans och utplanade hans 
tytts, Ibn Saud har icke velat genom att kontroll över sig själv. I sinnesförvir- 

förbittra nederlagets besvikelser skapa ring gjorde han något, som han nu då 
»barnet vaknat» i hans inre, djupt ängrar 

ännu större kaos i Yemen, där parti står och ej kan fatta. - Kan det inte tänkas 
mot parti och hatet mellan den trots sina så? Jag ville påstå, att det är så! 
70 är  ännu handlingskraftige Imanen och Om han nu omhändertogs, såsom ett 
hans på ett fanatiskt krigskotteri stadde omyndigt barn, ett sjukt barn, en olyck- 

ner De ha positiva försökts och åtgärder, visat sig viIka otillräckliga. närmast 

böra krävas, måste bestå i att mödraupp- 
giften ekonomiskt säkerställes. Detta 
skulle innebära 

a t  t Iäkare finge möjlighet att hänvisa 
en kvinna som av ekonomiska skäI vilI 
abortera. till ett samhälleligt organ. som 
på ett verkligt effektivt sätt kan förhjälpa 
henne ur hennes ekonomiska nödläge; 

a t t  kvinnans rätt att erhålla och be- 
hålla ett yrkesarbete oberoende av civil- 
stånd och moderskap fastslås i lag för 

arbetande och beträffande med.. staten 
samtliga i statlig och kommunal tjänst 

förbundna. institutioner och företag /ör 
att därigenom vinna allmän hävd; 

samt at t den uppväxande generatia- 
nen av båda könen genom skolundervis- 
ning i socialhygien bibringas respekt för 
livet och insikt om sitt samhällsansvar 
såsom blivande föräldrar. 

j u  alldeles ej någon av dessa guerillafej- son flammar hetare än någonsin. Han l i g  varelse! - Otänkbart, en mördare, en 
har nöjt sig med att än en gång och hög- faderdräpare! - Vart skulle det bära 

iväg då, med lag och rätt, om sådant fick 
beslutsammare an någonsin försiggå. - Nåväl! - Vart här det nu 

der som beduinstammar betrakta som sin 
speciella sport. Det gällde i stället en tidligare, 
kamp mellan tvenne åskådningar: envis framträda som aposteln för en pan- d å ? -  Till dom - och fängelse. 
partikularism inkarnerad av ett litet arabism som skall breda sig över alla »Barnet» inom honom är vaket och pro- 

arabernas riken upp mot Turkiets grän- testerar. Det har aldrig velat göra något 

egna begränsade territoriet och drömmen ser. Och han bidar så för övrigt sin tid: ont. Eller kanske kryper det bakom och gömmer sitt rätta ansikte i trots och 
om alla arabers enande representerad av denna pakt i Taif är utan tvivel för Ibn bitterhet. - Endast Gud vet, vad män- 
den märklige man som under tjugu år Saud en låt vara mycket betydelsefull skan är värd. Men fadermördaren anar, 
strävat för att Arabien skall intaga den men ingalunda sista fas under hans oav- att om hans fader och han själv stode 
plats av alla trognas ledare som Iämnats låtliga arbete på expansion och hegemoni. inför  den Högstes domstol, så skulle hans 

far ta halva skulden på sig. Ja, kanske 
tom sedan Turkiet utvecklats så som vi En stärkt känsla av rassamhörighet hela. Fadern förlät så gärna sin son, ty 
al la  veta. Den senare, Ibn Saud, blev spelar in som drivkraft till denna freds- hos honom var »blicken nu klar» sedan 

gen ett nytt steg på den väg han försik- främste arabkännare definierad »ett uni- v i  ha trott oss vara tvungna inrätta fän- 
segraren och fredstraktaten blev följaktli- överenskommelse, av en av världens den mänskliga skröpligheten fallit. 

kum i arabernas historia». Givetvis ock- gelset för att upprätta och fostra dessa 
Med säkerhet göres där nu tigt men beslutsamt vandrar. 

För att göra Arabien till ledare kräves så den omständigheten att wahabiterna för liden också allt för att i möjligaste 
ju först och främst att inom halvön själv på sistone vunnit i fräga om anhängare män följa en human uppfostrande prin- 

skapa enhet. Men som tredje faktor cip. Men advokat Hugo Lindberg säger 

- med undantag av Assir - handlar kommer ökat hat mot Europa och ökad i en nyss publicerad artikel angående 
därför ej Ibn Sauds fördrag, men om den lust att frigöra sig frän enkannerligen de att ungdomens den som fängelse: suttit inne, »Man får får en ej fläck förbise på 
nya broderlighetens anda som hädanefter mäktigaste av de europeiska makter som sig, som ofta är liktydig med livstids 

skall besjäla Hedjaz’ som Yemens folk. araberna måste räkna med: England och vanära., 

bergsfolk avogt mot impulser utifrån det 

"" I 
olyckliga. 

Om territorieavträdanden och trosglöd. 

Och om den gemensamma politiska och 
ekonomiska ansträngning dessa skola 

Tank detta. Att känna sig gå vanärad Frankrike. 
Och härvidlag är  det ännu  en sak som 

är av största betydelse: nämligen den iv- 



Iäsa riksdags- 
motioner. 

Till deras tjänst, som önska ta  när- 
mare del av de i föregående num- 

mer av Tidevarvet omnämnda riksdags- 
motionerna i befolkningsfrågan meddelas 
liar deras nummer Högerns stora befolk- 
ningsmotion är n r 1 i Första Kammaren 
Folkpartiets befolkningsmotion ar  n r 230 
i Första Kammaren, dess forslag om 
driftsbidrag och nybyggnadsbidrag till 
förlossningsanstalter n r 231 I samma 
kammare Den nationella riksdagsgrup- 
pens motioner rörande befolkningsfrågan 
äro n r 3 och 4 samt 7 och 8 i Andra 
Kammaren Fru Nordgrens motion i 

Andra Kammaren om förbättrad moder- 
skapsvård ar n:r 470 

Samtliga motioner kunna rekvireras ge- 
nom Riksdagens tryckeriexpedition, Stock- 
holm, som sänder dem mot postforskott 
eller genom hänvändelse t i l l  Tidevarvets 
exp. som gärna förmedlar beställningar 

E ETTÅRSMINNET A V  DE SORGLI- 
GA FEBRUARIDAGARNA i Wien, 

då författningen upphävdes av förbunds- 
regeringen och hundratals socialdemo- 
krater dödades och sårades i inbördes- 
striderna, har begåtts med masshäktnin- 
gar, företagna i god tid av polisen, som 
beräknas ha lagt beslag på icke mindre 
än omkring 6,000 personer 

Demonstrationer, belysningsstrejk på 

nöjeslokalerna i Wien har iscensatts av 
socialdemokrater och hommanister. 
D E N  SPÄNDA SITUATIONEN mel- 

lan det erövringslystna Italien och 
det begärliga Abessinien har tillspetsats 
Italien mobiliserar trupper for nit »säkra 
lugn och ordning» i gränstrakterna mel- 
Ian Abessinien och det italienska Somali- 
land, där häftiga skärmytslingar ägt rum. 
Det var redan omkring 1900 som Italien 

tre timmar och en tredagars bojkott mot 

" Olika värden". 
Tidevarvets Redaktion, Stockholm. 

I n r 5 av Tidevarvet påtalas I en kom- 
mentar till den amerikanske journa- 

listen Knickerbockers artiklar I D. N om 
Sovjet-Ryssland och forhållandena där, 
att  artikelforfattarens vardesattning av 
lyckan att leva I sovjetstaten på sätt och 
vis a r  felaktig och utgår från alltför ma- 
teriella synpunkter 

Må det tillåtas också en annan läsare 
av dessa artiklar att  uttala några tankar 
med anledning av dem Det kan nog 
vara ratt att vasterlandska synpunkter på 
ryskt liv kan bli missvisande, ty ryssens 
mentalitet och krav på livet ar  val sna- 
rare osterlanningens Och komfort, som 
man aldrig haft. saknar man ju inte heller 

Men ändå, varmed skall en främling 
mata forhållandena I en frammande stat,  
om e j  just med dylika materiella varden? 
Ryssen I gemen ar ett stort barn, utan tvi- 
vel konstnärligt begåvad - j ag  minns 
särskilt från förkrigsåren en sågfilare, 
bondson och alldeles oskolad, som sjöng 
med en underbar rost och fyllde u t  sin 
bristfalliga svenska med skickliga snabb- 
teckningar - men ändå, vad man främst 
behöver a r  dock mat, kläder och någon- 
ting a t t  bo i. Först denna livets relativa 
trygghet behövs nog for att göra en skic- 
kad att utföra eller anamma konstnärliga 
prestationer, av  vad slag de vara må 
Skulle den stackars gumman, som Knic- 
kerbocker talar om, trivts bittre med 
kackerlackorna I sin koja, om hon gått 
hem till dem från en skickligt utförd tal- 
kor eller en konstnärlig dansuppvisning? 
Att Sovjet på ett berömvärt sätt ordnat 
sin barnavård, har omvittnats frän många 
håll. Men var det inte ganska nödvän- 
digt i ett land, som genom strider, de- 
portation och hiingersnod fått så många 
barn både hem- och föräldralösa? Och 
kunna ryska och svenska förhållanden 
härvidlag jämföras? En rysk doktor har 

Svenska Turistföreningens jubileumsutställning. 

Svenska Turistföreningen f irar som be- leumsutställning, S v e n s k N a t u r i S kant i år sitt femtioårsjubileum. Det Sv e n s  k k o n  st. Den omfattar en 
kommer att ske i int im kontakt med hela mycket stor samling målningar och land- 
den stora svenska allmänhet, som lart sig skapsbilder, typiska fo r  de landskap där 
att uppskatta och hålla av Turistförenin- de äro målade Utställningskommittén har 
gen for dess insatser på olika områden hajt formåneii att i museer och privata 
Mellan den 2 och 21 mars anordnas så- samlingar få utvälja det bästa och mest 
lunda festliga jabileumsmöten i trettio representativa, sam står till buds, beträf- 
olika stader. Själva 50-årsdagen den 27 fande konsivert av detta slag, varför en 
februari högtidlighålles dels med en mot- mychet hög kvalitet utlovas. 
fogning på Föreningens Stockholmsbyrå, Akvareller och teckniagnr bi lda en sär- 
dels med en högtidssammankomst i skild avdelning, vilken liksom avdelnin- 

gen fo r  oljemålningarna har ordnats Uppsala universitets aula. 

valchs konsthall i Stockholm en jubi- 

tog Somalilandet, men 1906 träffades en ONDONAVTALET H A R  VÄCKT 
överenskommelse mellan England, I ta l ien  L vissa betänkligheter hos Italien, som 
och Frankrike am att lämna Abessinien i lugn och r o  ämnar överväga ställningen 
ifred. Italiens politik på den senaste och framlagga egna forslag om en luft- 
tiden har varit starkt aggressiv och Abes- försvarskonvention. Inte heller Tyskland 
sinien har fått lav av N .  F att rapportera brådskar med svaret. Hit ler har dragit 
till rådet så snart händelserna på nytt bli sig til lbaka till landsorten för att tänka 
orovuckande. på saken. 

Redan den 22 februari öppnas i Lilje- landskapsvis. 
- 

ju nyligen vid ett sverigebesök forklarat, folkets stora massa I stader och på lan- 
att  inga barn med foraldrar i livet inta- det under tsartiden a r  det svårt komma 

uppfostra vi förälralösa och utomäkten- icke förmått förverkliga sina program, det 
skapliga barn I barnhem, I goda barnhem i alla fall a r  ett  kraftprov att den föredra- 
t. o. m., åtminstone i våra landsändar git att samtidigt med det materiella upp  

Vad man håller Knickerbocker rakning byggnadsarbetet odla de andliga värdena 
for, a r  att  han e j  forfaller till den stor- konst, musik, teater, bildningsarbete - 
stadsmentalitet, som till samhallet rak- kvalificerad barnavård. Likaså a t t  den 
nar endast stadernas invånare, utan ger forsokt att  med all makt få ut dessa 
en objektiv skildring också av livet bland varden just till de breda lagren, de förut- 
de miljoner, som e j  fått plats och del I varande analfabeterna, de fattiga bönder- 
stadernas materiella och ideella valsignel- na, utan anseende till stånd och person. 
ser Man har ofta haft p i  känn, att nå- Att detta sker trots de overvaldigande 
got fattats I de brev från Sovjet som svårigheter, som den ryska staten har a t t  
pressen överflödat av just n u ,  de skildrin- kampa med, trots den stora fattigdomen, 
gar av en del förhållanden bland den ut- de stora olärda befolkningsmassorna. 
armade jordbruksbefolkningen som man trots de oerhörda pifrestningar, som 
skymtat här och där, ha varit så hemska, forst tre års  krig mot yttre fiender och 
att man ej kunnat tro på dem. Knicker- därefter fyra års  inbördeskrig och krig 
bockers brev ge  ett tvärsnitt genom hela mot fjorton intrangande utlandska mak- 
det arbetande Ryssland. Enligt dem kan ter måste innebära - det kan ju icke for- 
man inte tala om någon förbättring i lev- ringa försöken I och for sig 
nadsförhållanden för den ryska jordens Och att fattigdom och svårigheter exi- 
arbetare De ha tvingats att arbeta läng- stera liar nog ingen forsokt förneka. 
re på ett existensminimum, som ar  lägre Målmedvetenheten I arbetet aven fo r  an- 
än för någon annan arbetare i ryska dra varden an de materiella a r  i varje 
riket. Ändå ha, enligt Chamberlain, om- fall det som vid ett besök i Sovjet-Ryss- 
kring 5 miljoner bönder dött Iiungersdo- land - om än aldrig så kort - gör ett  
den under Sovjets administration, eller mycket starkt intryck - for mig var det i 
brist på administration. varje fall ett av de starkaste bland de  

Kan en människa med någorlunda nor- många olika upplevelser ett  nytt land ger. 
malt utbildat socialt samvete tro på lyc- Det var detta j a g  gärna ville ha fram 
kan i en Stat, vars botten utgöres av en 
hel stor samhallsklass, delvis skonlöst ut- 
rotad, delvis I hopplöst slaveri, i reali- 
teten om också icke till namnet? 

Champagnen må flöda hur mycket som 

O man utgår från den 
nade okunnighet och  utomordent- 

ligt låga levnadsstandard som rådde inom 
S t o c k h o l m  1935 

Zetterlund & Thelanders Boktryckeri-A.-B. 
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