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Eva, byr nazismen kvinnene?

Da nsjonalsosialistene holdt ja med a arbeide seg frem, og i den f^rste
tid etter at Hitler va,r komiaet til makten,ble en nedslatt over a se at og-
sa mange kvinner ga ham sin tilslutning.Men pa den annen eide var det
blandt tenkende kvinner han jelt fra f0rste stund fant side bitreste mot-
standrere,og ingen har mer en dem goennem disse snart ti ar kjempet mot
den nazistiske and.

Hvilken stilling er sa tiltankt kvinnen i det nasjonalsosialistiske
samfund?I det 4y ske partiprogram nevnes intet om kvinnen i sin alminnne-
lighet.Ken §21 har:"3taten skal 80rge for a bedre folkehelsen ved a
beskytte mot og barn.."Det er altsa utelukkende som mor at den tyske kvinne
omtales.Det norske program §20: "I?amilien og hj emmet vernes. Vyrdnaden for
kvinnens virke i hj emmet og for morskallet h0ines.Politisk, y-ek«e»ee«£g
rettslig og yrkesmessig likestilling ra-ihlein mann o& kvinne."5**#a?

Etter programmet skulle altsa de norske kvinner ho., en ganske .annen
sikret stilling enn de tyske.Men en del av IT S& handlinger hat rokket var
tillit til at deres program vil bli g$.ennemf0rt pa en salclig mate.Da pro-
gr mmet ble avfattet var det ogsa meget om a gj0re a samle steamer. I hele
sin nyordning har IT S fulgt det tyske forbillede.Vi har ennu ikke SS±±XHX
oppfievet noe selvstendig norsk i dere-i tankegang. eller reformer.Vi kan vel
regne med at U S vil f0lge det tyske forbillede ogsa nar det gj elder
kvinnens plass i samfundet.

Det tyske program sier altsa lite.Hitler selv komraer ikke inn pa
spc'rsmalet i "Min kamp"jbortsett fra noen ord om hennes h0ie kali som
mor og som moralens vokter,og adv arsler til den a,riske pike mot a la
seg lokke scv hjulbente, sortlokkede j0der.

Hos Alfred Rosenberg deriomot far ii litt nssrmere beskjed.Denne mann
som na hersker eneveldig over sivilbefolkn::ng~n i Polen,3alticum og de
bes&tte russiske orarader,var f0r partiets "livsanskuelseskonsulent" og
redakt0r av partiets offisielle organ"V$lkischer Beobachteri!
Hans bok"Bet tyvende arhuno.res myte"ansees av nasjonalsistene selv som
idegrunnlage, lor bevegelsen» Vi siterer enkelte avsnitt som gir uttrykk
#^F%feiEismens syn pa kvinnen: "I tider av ytre'katastof er og indre teaggall
"oppstar den fiminine mann og den emailsiperte kviiane som symbol pa
"statens forfall og kulturens unde.,igang.. • .. ....Den franske re*vrolusjon
"GJorde 3eg til tal&nman for dsi- 7 iiVit-feige taixk-e—om raeBmfet*Jreri'e'g'*'"2Jl̂ ert3vt
"som f0rte til bade j0denes frigj0relse og til kvinnenes frigj0relse fra
"slaveri under oannen/ Sarlig roser man amrik'-nerne som fra begyn-
"nelsen har innr0mmet kvinnene full likestilling..For den fri kvinne star
"alle veier i kunst,vitenskap og politikk apne..F0lgen av denne kvinnenes

i Amerifiatilling er nasjonen© pafallende lave kulturnivsU.......For hennes fysiske
"oppdra.gelse skal anvendes samme omhu som for m3.nnen." (Det siste er vik-
tig for a f0de barn.Om hennes andleige oppdragelse har han ikke et ord.5
Rosenberg taler stadig om "Mannsstaten" og fet tenkt karikaturbillede "kvinne-
staten"Han glemmer at vi alle er mennesker, og at ata,ten burde vare et sam-
fund der frie mennesker - menn og kvinner - arbeider sammen.

Dr.Ley»leder av arbeidsfronten sier:"Tyske kvinne ,vi tillater ikke
"at du blir dradd inn i din skitne politikken.Men vi vil gi deg et nytt
gTysklnad der dine barn kan leve lykkelige og tilfredse."

Hitler pa landsm0tet 19342:n... mannens verden er staten..Kvinnenes
"verden er en mindre verden.For hennes verden er mennen,familien,barna,B8
"iv.jemmet. (Som et ekko lyder Olga Bjoners!kvinnens egen lille verden'
"Vi nasjonalsosialister ha, derfor i mange ar vegret oss mot kvinnenes ims-
"sats i det politiske liv,som i vare 0ine var henne uverdig." For tenken-
de nordmenn f0les det litt underlie at arbeidet for fedrelandet -vires &
alles store hjein skulle vgere noe uverdig.

Himmler,den fryktede politisjef}9.oktober 1939:"Utenfor grendene av
"kansjke n0dv ndige lover, seder og sjcnspunkter «a? ma det nu bli den store
"oppgave for tyske kvinner og unge piker av godt blod,at de ikke i lett-
"sindighet,men i dypeste alvor ogsa utenfor ekteskap blir m.0dre til barn
"av soldatene som drar i krigen.S.S.skal overta oppfostringen av alle
"ekte og uekte f0dte barn som fallsr i krigen." (De tyske soldater oppfor-
dres til ogsa i det rasebeslektede utland d v a Skandinavia ,Holland,
Flandern uten tilbakeholdenhet a s0ke omgang med kvinner,for a



0k e det tyske barhetall.
Allerede i 1933 gikk man^/tilfelts mot kvinnen i arbeidslivet,f0rst

og fremst mot de gifte kvinner.Det ble ikke begrunnet med den store &tv
beidsl0s]aet,nei det ble gjort rued ange vakre ord * sa mange tyske kvinne:
som ikke eide evne til a g,. ennaamskue l0gnen yirkelig trodde der skulle
opprinne an tid da nusmoren slculle fa gode kar og iiennes arbeide I hjeame:

l
De skr0t meget av sin familieTennlige politi3ck,"bl a de saka,lt ekte-

ska,pslan d.v. z/ states ydet Ian pa 1000 HM til unge ar som giftet seg«
Kom der "barn innen et par ar ble 250 RM aTslrevet,kom der inn en et visst
antall ar 4 barn ble iiele gjelden avskrevet.Men disse Ian ble iMce gitt
hveznsomhelst,nei de ekteskap livor den unge kvinne oppga sitt jirke for a
gifte seg.

Det tele ogsa gjort Tanskeligheter for de unge piker som ville s0ke
fagutdannelse*Saledes ble det beetemt at bare 10 % av det samlede stu-
dente tall fikk vsre krinner.

Men da krigen nsrmet seg,og ennu mer under krigen fikk pipen en
annen lyd.Da hette det ikke lenger at den tyske kvinne skulls leve lykkeg
lig i sin egen lille verden og ta seg av sine barn.Den tyske Icrigslov
slar fast at verneplikten o fatter enhver tysk mann og enhver tysk
kvinne.¥u ble hun satt til alslags ?i,rbeid,og da hun ikke hadde 0vel&e
eller fatt adgang til fagopplsring ,ble det det tyngste og darligst be4
talte arbeide som fait i hennes lodd a utf0re« f eks i Bustningsindustriei

Allerede f0r krigen var ogsa de lover som forbirfi a bruke barn i
industrielt arbeid blitt ophevet,og aldersgrensen for grubearbeidere
senket fra 17 til 15 ar.

Dette er enkelte sma trekk ved den lykkelige til varelse Hitler
lovte Icvinnene og hjemmene.


