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INT'ERNATIONELL NÖDHJÄLP UNDER EFTER

KRIGSÅREN 

• 

· I världskrigets släptåg följde uti stora delar av Europa hungersnöd, 
farsoter och annat elände, förorsakat av folkens undernäring. Ett vitt
·omfattande hjälparbete blev oundgängligt. De institutioner, som stodo 
bäst rustade härför, voro i de flesta länder röda.korsföreningarn.a., sedan 

' 

deras arbete med krigssårade b~örjade taga slut. Visserligen var hjälp-
verksamhet för civilbefolkningen icke alldeles överensstämmande med 
rödakorsorganisationernas dåvarande stadgeföreskrift.er och uppgift. Men 
nöd bryter lag. O·ch vi få sålunda bevittna, hurusom under åren I 9 I 8-

I 92 I nästan överallt i Europa rödakorsföreningarna vid sidan av 
andra organisation·er, såso·m R.ädda Barnen m. fl. gripa sig an med ett 

' 

vittomfattande barmhärtighetsverk mot den skriande allmänna nöden. 
I Sverige tog överstyrelsen redan i december I9I8 ett fö~rsta inter

nationellt initiativ i d.enna anda. Med hansyn till den svåra li,rsmedels
brist i Tyskland, Österrike och Ungern, som blivit en följd av dessa län-

• 

ders ft.tllständiga avstängning från import, b~eslöt överstyrelsen rikta en 
hemställan till ententestormakternas och vissa n·eutrala staters röda kors 
att söka på·verka resp. regeringar att vidtaga åtgärder för lindrande av 
den särski.lt för barnen i näm.nda tre länder ödesdigra hungersnöden. Re
sultatet blev dock icke vad man hoppats. Tydlig·en hade rödakorsför
eningarna på flera håll icke den ställning eller kanske icke den goda vilja, 

" 

att det då var möjligt komm.a fram på den vägen. Endast från Spanien 
samt, på diplomatisk väg, från Amerika kommo svar, som icke voro 
helt avböjande. 

Överstyrelsen tillsatte då en kommission under prins Carls ordförande
skap att omhändertaga de ifrågasatta hjälpak~tionerna. Och särskilda 
delegerade utsändes att i det nödlidande Centraleuropa undersöka för
hållandena och planlägga understödsarb·etet. 

Härt.tnder framkom som ett särskilt behjärtansvärt ö.nskemål, att 
undernärda barn utplacerades i svenska hem för rekreation någo·n tid. 
Överstyrelsen utfärdade våren 1919 ett upprop i saken, vilket snabbt 
vann glädjande gehör. Och under amiralinnan Dyrssen började nu ))ar-
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hetsutskottet för unde·rnärda krigsh·arn)) ett intensivt organisations
arb·ete, resulterande däruti att fram på sommaren 3 400 barn, huvud
sakligen tyslca, österrik.iska och baltiska, hittransporterades och omhän
dertogs av svenska fosterföräldrar. Ledningen av transporterna, överv·ak
ningen m. m. sköttes av en under överstyrelsen ståend.e ))krigsbarnsbyrå)). 
När fram på hösten återtransporterna ägde rum, hade barnens hälso
tillstånd, viktökning m. m., visat så glädjande resultat, att överstyrelsen 
beslöt nästa sommar återupptaga verksamheten. Det året mottogo vi 
icke mindre än 14 400 barn. Och året därefte·r, depressionsåret 1921, 

utgjorde antalet krigsbarn 5 300 (inberäknat dem, som fått stanna här 
över vin tern) . Sammanlagt beräknades de tre årens krigsbarnsverksam
het ha omfattat bortåt 3 miljoner underhållsdagar, bekostade av foster
föräldrarna. Transp·ort- och organisationskostnader bestredos geno·m in
samlade medel. 

Krigsbarnsrörelse·n hade visat sig vara en syn.ne·rligen lycklig form av 
hjälpverlcsamhet. Genom den intima kontakten .mellan givare och mot
tagare knötos här tiotusentals band av kärlek och tacksamhet, till bestå-

• 

ende värde för folken långt efter det att verksamheten slutat. 

' 

Helt vid sidan av denna krigsbarnsrörelse vidtog överstyrelsen även 
andra aktioner tilllindrande av nöden i Centraleuropa. 

På grund av den i Tyskland 1919 rådande b.edrövliga bristen på barn
kläder och linne för spädbarn tillsattes en kommitte under general Bergs· 
ordförandeskap för insamlan.de av dylik materiel; och det året expedie
rades också, efter behörig sortering och b·earbetning, över 2 5 ooo kg 
sådana persedlar för utdelning till behövande tyska b·arn. Sedan entente
makterna medgivit införsel av 6 5 ooo tunnor sill till Tyskland under 
förutsättning att Svenska röda korset kontrollerade partiets distribution 
till sjukhus, sanato·rier och liknande inrättningar, omb·esörjde översty
relsen anskaffningen och utdelningen härav. År 1920 anordnade vi ett 
svensitt barnhem å Sonnenstein i Thiiri11gen för stupade militärers barn 
och i Berlin året därefter en depå för utdelning av svenska livsmedels-· 
paket till barnrika familjer m. fl. Senare bidrog Svenska rö~da korset 
även till att säkerställa verksamheten vid d.e då i olika delar av Tyskland 
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upprättade barnköken, allt detta givetvis vållande öyerstyrelsen mycket 
arbete, men också mycken tack. 

• 

På grund av den upprörande nöden i Österrike tillsatte överstyrelsen 
hösten I 9 I 9 en kommitte av sakkunniga under prins Carls ordförande
skap för insamling av brö:dsäd till den hungrande befolkningen därstä
des. Genom förmedling av hushållningssällskapen, lok.alkommitteer i lä
nen samt kvarnintressenternas sammanslutning anskaffades och utsändes 
följande år ick.e mindre än 480 vagnslaster mjöl. Ansenliga mängder 
andra livsmedel, kläder m. m. avsändes ävenledes åren I919 1921 till 
Wien, där vi hade en vidlyftig organisation under svenske ministerns 
ledning för varornas distribution. BL a. lämnades betydande understöd 
till sanatoriet Grimmenstein för tu.berkulösa barn. 

Även till Ungern och Frankrike räckte Svensk~a röda k.orset en hjäl
pande hand, till Ungern i forffi av livsmedelssändningar, till Frankrike 
genom understöd till vård av tuberkulösa barn. 

* 
Våra hjälpaktioner till östra Europa, till Ryssland och Polen, kommo 

något senare i tiden. 
De började med en sanitär expedition till Polen 1920. Efter upprop 

från den i Wien verkande >>centralbyrån fö~r bekämpande av epidemier~a 
i östra Europa» utsände överstyrelsen en välrustad ambulans under fält
läkare G. Möller med ett 20-tal underställda för att ge·nom epidemisjuk
vård samt desinfektion och avlusning i större skala söka hejda de hotande 
farsoterna. Ambulansen kom att arbeta i trakten av Minsk, där fläck
tyfus rasade, och gjorde en högt uppskattad insats, kanske mest som 
utbildningsanstalt och föredöme för landets egna aktioner i samma syfte. 
Då d.en efter tre månader återvände, hade den från de medicinska myn
digheterna tillvunnit sig det allra högsta erkännande. 
Hj~älpverksamheten till Ryssland som började 1920 m.ed ett par 

smärre exp·editioner till Petrograd och Moskva för utdelning av sjuk
vårdsförnödenheter fick. sin egentliga utlösning genom missväxtåret 
1921, det svåraste i Rysslands ~istoria. Katastrofal hungersnöd hotade nu, 
och Ryssland anropade hela mänskligheten om hjälp. Men redan innan 
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