
Pieniä havaintoja
Ruotsin toverien toiminnasta.

Yhteistoiminta Ruotsin ja Suomen sos.-dem. naisjärjestö
jen kesken on tullut hyvin läheiseksi. Ruotsalaiset ovat ai
na lähettäneet edustajansa meidän liittokokouksiimme, olipa 
heitä liittomme 30-vuotisjuhlan aikana kokonainen retki
kunta, noin 20 henkilöä, täällä. Mekin olemme Suomesta ol
leet heidän liittokokouksissaan, niinpä nytkin kun Ruotsin 
sisarliitolla oli liittokokouksensa, oli meitä kokonaista kolme 
suomalaista mukana: Aino Lehtokoski, Martta Salmela-Jär- 
vinen ja allekirjoittanut. Tällaiset matkat eivät ole huvit- 
telumatkoja, vaan opiskelumatkoja, joista varsinkin ne, jot
ka joutuvat järjestämään toimintaa, saavat paljon uusia aat
teita ja aiheita toimintaansa. Tietenkin on matkalla myös
kin hyvissä juhlissa ja kokouksissa mukanaolon vuoksi suuri 
huvinsa.

Ruotsin naisilla on ollut tuulta purjeissaan. Liitto on sit
ten edellisen liittokokouksen kasvanut enemmän kuin puo
lella. Liitossa on nykyään 442 osastoa, jotka jakaantuvat 27 
piiriin. Jäsenluku nousee noin 18. tuhanteen. Liiton äänen
kannattajan, Morgonbris’n, jota toimitetaan loisteliaaseen 
tyyliin, painos nousee 25—30,000. Suurin osa lehteä myy
dään yksityisnumeroina. Jokaisella osastolla on asiamiehen
sä, jotka tilaavat kiinteään tiliin Morgonbrisia, joten painos 
voidaan saada nousemaan noin suureksi. Lehden levittämi
sessä olisi meillä paljonkin oppimista.

Valistustoiminta hoidetaan kokonaan piiritoimikuntien ta
holta. Vain muutamassa piirissä on jaostoja, joiden toivo
taan muodostuvan pian osastoiksi, tai klubiksi, kuten siellä 
osastoja kutsutaan. Piireillä on kova kilpailu keskenään osas
tojen perustamisessa ja jäsenhankinnassa. Liitto on osasto
jen kanssa yhteydessä kiertokirjeiden välityksellä. Piiriko- 
kouksissa on liitto aina edustettuna. Liiton kaikki jäsenet 
kuuluvat puolueeseen. Puolueveroa maksavat naisjäsenet 
puolet siitä kuin miehet. Liittoveroa maksavat, jäsenet yh
den kruunun vuodessa. Jäsenveroina sai liitto viime vuon
na yli 13.000 kruunua ja puolueelta avustusta 7.500 kruunua, 
Morgonbris sai eri avustuksen. Puolueelta saamastaan avus
tuksesta jakaa liitto piireille avustusta valistustyötä varten 
keskimäärin 200 kruunua piiriä kohden. Piirien raporteissa 
selostetaan niiden agitationimenetelmiä. Kerrotaan, että työ
väenyhdistyksiin, joissa ei ole ollut yhtään naisjäsentä, on 
osastojen sellaisiin yhdistyksiin tekemien hyökkäysretkien 
jälkeen saatu naisia liittymään. Mainitaan, että miestoverit 
ovat kaikkialla suurella innostuksella avustaneet naisia hei
dän valistustyössään, joten kokoukset muodostuivatkin oikein 
mallikokouksiksi. Eräässäkin kokouksessa liittyi 48 uutta 
jäsentä osastoon. Tässä vain muutamia esimerkkejä naisten 
toiminnasta Ruotsissa.

V. 1929 teki liittokokous esityksen puolueelle, et{ä puolue 
ottaisi naissihteerin, johon suostuttiin, ja siitä saakka on puo
lueella kaksi sihteeriä. Naissihteerin pääasiallisimpana teh
tävänä on järjestää kurssitoimintaa maaseudulla. Naissih- 
teeri on yhdyssiteenä puolueen ja naisliiton välillä. Puolue
toimikuntaan ei kuulu yhtään naista.

Ruotsissa on liiton puheenjohtaja palkattu henkilö, joka 
hoitaa kirjeenvaihdon, pöytäkirjurina on joku toinen. K o
kouksessa valitaan liiton puheenjohtaja ja määrätään hänen

palkkansa, liittotoimikunta valitaan siten, että puheenjohta
jan lisäksi valitaan toimeenpanevaan valiokuntaan neljä jä
sentä, joiden pitää olla Tukholmasta, ja liittoneuvostoon 6 
jäsentä ulkopuolelta Tukholman, ja näille kaikille varajäse
net. Liittoneuvosto kokoontuu vain harvoin. Toimeenpane
va valiokunta hoitaa juoksevat asiat. Liiton puheenjohtajan 
palkaksi hyväksyttiin 300 kruunua kuukaudessa, meidän ra
hassa noin 3.500 markkaa.

Ruotsin Sos.-dem. Naisliiton liittokokous alkoi 30/3 ja kesti 
4 päivää. Kokouksessa oli osastojen edustajia 220 ja piirien 
30, joten virallisten edustajain lukumäärä oli 250. Kokous 
pidettiin kaupungintalon kauniissa Viktoria-salissa, missä oli 
vain yksi vika: se oli liian pieni. Tullessa eteiseen hiveli 
meikäläisen silmää punaisten lippujen paljous. Poliiseja ei 
näkynyt eikä kuulunut. Ja marseljeesin kaikuessa kannet
tiin liput pitkässä jonossa puhujakorokkeelle, jonne ne jäi
vät koko juhlallisuuden ajaksi. Signe Vessman avasi ko
kouksen, pitäen puheen, jossa hän selosti liiton saavutuksia 
sekä sitä työtä, mikä naisilla on edessään varsinkin seuraa- 
vien vaalien hyväksi.

Pääministeri Per Albin Hansson, jolla on lempinimenä 
»meidän kaikkien Per Albin», sai myrskyiset suosionosoituk
set. Hän toi puolueen tervehdyksen, lausuen tunnustuksen 
sanoja liitolle sen työstä ja kertoen miten hän aikaisemmin 
oli epäilevällä kannalla naisten erikoistoiminnan tarpeelli
suudesta. Sittemmin hän sanoi saaneensa eräältä naistoverilta 
tässä suhteessa oppitunnin ja nyt täysin ymmärtävänsä nais
ten erikoistoiminnan tarpeellisuuden, jolle toiminnalle puo
lue myöskin antaa täyden tunnustuksen sekä avustaa liittoa 
edelleen. Suomalaisten tervehdyksen esitti allekirjoittanut. 
Myöskin Norjasta ja Tanskasta oli saapunut vieraita, jotka 
myöskin esittivät maansa tervehdyksen.

Edustajille jaettiin esitysvihko, jossa oli 52 alustusta. Niis
tä käsittelivät useat samaa asiaa, Morgonbrisistä oli koko
naista 14 alustusta. Kokoustekniikassa olisi meillä paljon 
oppimista ruotsalaisista tovereista. Jos puheenjohtaja on 
tehtävänsä tasalla, voidaan kokousaikaa aika paljon säästää. 
Suurin osa äänestyksiä ratkaistiin huutoäänestyksellä, joka 
käy nopeaan, vain vaadittaessa kädennostoäänestys toimitet
tiin. Liittotoimikunnan toimintakertomus lähetettiin hetimiten 
valiokuntaan, joka kertomus valiokunnan lausunnon kans
sa tuli käsiteltäväksi toisena päivänä, eikä aiheuttanut enää 
suurtakaan keskustelua. Sisäiset järjestelykysymykset ne 
antoivat paljon puheenaihetta, erittäinkin Morgonbris, jonka 
toimitustapa sekä ihastutti että pelotti. Toiset pitivät lehteä 
aivan erinomaisena, he ylpeilivät, että työläisnaiset voivat 
osoittaa kykenevänsä julkaisemaan lehteä, joka on toimitet
tu sekä teknillisesti että asiallisesti nykyajan vaatimuksia 
silmällä pitäen. Toiset taas pitivät, että lehti ei ole enää sii
nä määrin agitatoorinen kuin ennen, että se on enemmän ! .es- 
kiluokan lehti kuin työläisnaisten. Siinä olivat kaikki kui
tenkin yhtämieltä, että lehteä ei enää voida toimittaa niin 
yksinkertaisessa asussa kuin ennen. Liittotoimikunnalle lau
suttiin toivomus, että se koettaisi lehden toimittamisessa ot
taa huomioon myöskin maaseutujäsenet.

Miina Sillanpää.
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