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A!lotion 
av frua m a A n na J ohan on- Vi b01'g och Hild ega1'd t1'öm 

i j'1'åga om kommunali e1'ing av j Ö1'eningen Mjölkd7'oppen 
och de s lokalavdelningm' samt .J.1!aria J1jölkdroppe. 

• 

llt edan d mokratin g nombrott i vårt land har man inom stat och 
kommun arbetat för att P' tt nhetligt sätt organ i era den sociala verk
samheten bland de fattiga och n" dlidand i samhället och överföra denna 
på. det allmäI\na. De :fie ta torde nu hysa den alldeles riktiga uppfatt
ningen , att den , om b höver hjälp, icke skall erhålla sådan såsom av nåd 
utan med den rätt , om tillkommer varj e god medborgare i samhället . 

Den privata hj älpverksamhetens syfte må. vara aldrig så gott, men den 
hj älp, om utövas, har dock en bismak av de smulor, som falla från den 
rike mannens bord. I särskilt stark belysning framstår det avita i denna 
privata hjälp het, då det gäller hjälp åt fattiga mödrar och deras 
barn. D en ' nye samhällsmedborgaren får ju härigenom redan från första 
dagen i sitt liv stämpeln - ovälkommen » på pannan . Det är av nåd han 
lever och växer upp. Oftast uppstår det också ett spänt förhållande mellan 
moderns stolthet, som förbjuder henne att leva av smulorna från andras 
bord, och hennes kärlek till barnet . D essa affekter, som annars tillsam
mans utgöra drivfjädern till moderns omsorger för barnet , komma i mot · 
satsförhållande t ill varandra. 

En enquete bland de 3,400 mödrar, som måste anlita »Föreningen 
Mjölkdroppen », skulle säkerligen ge ett överväldigande bevis för detta 
påstående. Samhället begår en orätt mot mödrarna och barnen , då det 
hänvisar till denna privata hj älpverksamhet. Och vad vore naturligare än 
att samhället självt tillsåge, att den nye medborgaren r edan från , bildligt 
talat , första mj ölkdroppen finge känna sin samhörighet med samhället. 
» Mjölkdroppens » verksamhet uppehölls till en bÖl'j an av »någm intresse· 
rade personer», men övertogs sedermera aven ol'ganisation. Denna ut· 
veckling ansågs naturlig för ett 3D-tal år sedan , men vad vore nu natur· 
ligare, än att verksamheten övertoges av kommunen? Ett sådant beslut av 
stadsfullm äktige skulle säkerligen stämma bra överens med de första initia· 
tivtagarnas önskemål , vilket var att på bästa sätt sörja föl' den nye sam· 
hällsmedborgaren . Kommunen är det otvivelaktigt, som nu har de största 
resurserna för att realisera önskemålet. 

Detta är den principiella sidan av saken, som emellertid även har en 
annan sida. En granskning av Mjölkdroppens verksamhet inklusive 
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l kalavd lningar skull äk rlig 11 ro dföm flera rinringar. t k-
h lm tlld nnslt r < rlig n 60,0 O kronor till v r] . amh t n , f"r amlingarua 
an l. 16 ,40 Il f"r \liug 11 m u] mmar bidraga m d ] nappt 1,400 
1u- 1101'. I övrigt b driv v rksamh tell med I1vka tning fl fl'fm el nations-
m del. Trot att el tör ta. an lag 11 komma fr, n kommunen o h för-
amlinaarna, ha inga r pr en tant r i tyrel rna. Enda t n nda 

för amling har ut tt n.tt gran ka räk n kal erna i n lokaln.vdel-
ning. Av för ning n 400 m dl mmar ha över ett 100-tal styr Is -, revi
sor - ell r uppl antuppclrag inom för ningen 11 r des lokalavdelningar. 

Av d tta fram gå.r med all ön kvär l tydlighet, att om man borts r h ån 
donationerna, som väl tord ha överlämnat för att gagna ändamålet med 
föreningen och icke till de person r , som sitta i ledning n , så är d t de 
facto det allmänna, som bedriver denna erksamh et. Men de, som äro 
nödsakade att begära hjälp, m ste hänvända sig till privatpersoner, av 
vilkas nåd hjälpen är bero nde. 

En hel del skulle vara att äga om organisationens verksamhet som 
demo1u-atisk förening. Några för ningsmöten i egentlig mening hållas inte 
och på årsmötena utses personer till styrelseledamöter utan att ha blivit 
tillfrågade, Det är oss bekant, att en person utsågs till styrelseledamot 
men meddelade omgående, att han icke hade möjlighet att åtaga sig upp
draget. Han stod emellertid kvar i styrelsen under hela åre t. Till något 
sammanträde hade han aldrig kallats. 

En av lokalavdelningarna har även behandlat sin personal med en hän
synslöshet, som söker motstycke inom den filantropiska verksamheten. 
En person har i 16 år varit anställd hos en lokalförening som föres tån da
rinnebiträde, men för ett par år sedan sänktes hennes lön från 140 kronor i 
månaden till 100. Något senare sänktes den till 50 kronor och nu är 
hon uppsagd. Orsaken till uppsägningen är, att hennes al'bete hädanefter 
skall utföras av elever vid socialpolitiska institutet. Efter 16 års klander
fri tjänst kastas hon ut på gatan av den förening, som har på sitt pro
gram att bedriva social hjälpverksamhet. 

Detta kan tjäna som exempel på vad som kan förekomma inom en 
privat hjälpverksamhet, som bedrives med stora anslag från det allmännas 
sida. Då det därtill visar sig, att det privata intresset för föreningen 
Mjölkdroppens verksamhet är synnerligen minimalt medlemmarnas antal 
uppgår såsom nämnts endast till 400 med en sammanlagd medlemsavgift 
på knappa 1,400 kronor hemställer jag, 

att stadsfullmäktige måtte besluta uppdraga åt vederbörande 
myndighet att undersöka förutsättningarna för en kommunalise
ring av Föreningen Mjölkdroppen och dess lokalavdelningar samt 
Maria Mjökdroppe. 

Stockholm den 7 maj 1934. 

Anna Johansson- Visb01'g 
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