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Reseberättelse av Kalma

Sahlbom.

Dhder teeknad, som av Kvinnornas Fredsförbunds Centralstyrelse fått
i uppdrag att såsom "Consultative Member” delta i Vf. I. L. P. P.:s exe
kutivmöte, vill bär söka ge ett sammandrag av förhandlingarnas resultat.
Fru Martha Larsen, som i Exekutivkommittén företräder Skandinavien
var förhindrad närvara, och dä Jag icke ägde rösträtt, kunde Jag endast
i diskussionen framhålla några skandinaviska synounkter.
Med tacksamhet godkändes sekreterarens /Miss Salch/ rapport över
Centralbyråns verksamhet under året. Miss Balch har sannerligen hållit
det högtidliga löfte hon avgav vid kongressen i Zurich, att ägna alla
sina krafter åt fredssaken, och byrån har visat sig alltmera bli ett
centrum för fredsvänner från alla håll, som ta hennes sakkunskap och
varma intresse i anspråk. Hon fcbunedlar samarbetet mellan de olika sek
tionerna och står i kontakt med alla fredsorganisationer och även med
betydande personligheter inom Nationernas Förbund. Om Centralbyrån
skall kunna uoorätthållas, och vårt internationella arbete fortsättas,
måste de nationella sektionerna ekonomiskt bidraga därtill. Byrån har
nu fått ny lokal, ett helt litet hus, som också rymmer bibliotek och
några gästrum, avsedda att hyras ut till förbundsmedlemmar vid tillfäl
liga besök. För inredningen av dessa rum vädjar nu Miss Balch om bidrag,
hon hoppas £å t.ex. ett skandinaviskt rum, ett engelskt o.s.v.
Den internationella hjälpverksamheten har ju utgjort en viktig del
av Fredsligans arbete och kommer fortfarande att ta våra kräftor i anspråk.

Men alltmera tränger den insikten igenom, att vår uppgift fram

förallt är politisk ooh att krigets ohyggliga verkningar ioke kunna bo
tas gerom ©ndnat välgörenhet utan först medelst gemensamt arbete för in
ternationell rättvisa ooh solidaritet. Denna ståndpunkt intogs också
av kommittén.
Kongressen år 1921 kommer troligen att hållas i Tfien på inbjudan
av den österrikiska Ligan, som trots de tryckande förhållandena är sär
deles livaktig, oeh tttark

Den har sin byrå förlagd till »jälva Hofburg,

där en pra?.ctfull svit av rum. kejsarens adjutants våning, disponeras
för sekretariat, bibliotek, läs- och térum, ja t.o.m. små gästrum, allt
så vad som i anspråkslösare skala utg.ör vårt önskemål i Sverige. Vid
kongressen kommer

att diskuteras arbetsmetoder och aktuella uppgifter.

2.
I samband därmed planeras sommarkurser 1 Wien eller Salzburg, och
till den är det av största vikt att dra unga krafter, som kunna
inspireras att föra arbetet vidare*
Tyvärr måste vårt nya organ till följd av de alltför stora
kostnaderna upphöra. Endast de nödvändigaste Öirkuläreft bli
distribuerade för atf upprätthålla förbindelsen mbilah sektionérna. Dessutom kommer Centralbyrån âtt p'ubliôe^à broschyrer at sak
kunniga författare över aktuella problem, l.fcx. f r eds Vräk taUrna;
Det på svenskt initiativ påbörjadb utbytéi av föredragshål
lare kommer att om möjligt organiseras internaiiohélH.
Bland de uppgifter, som särskilt rekommenderades åt sektio
nernas beaktande voro t.ex.;
1/

att söka få kvinnor representerade i League of Nations.
I England har en sammanslutning av kvinnoföreningar
ägt rum för att driva fram detta.

2/

att vädja till League of Nations att i sin konstitution
intaga en paragraf mot eggandet till hat, särskilt in
om undervisningsväsendet.

*/

att vädja till resp. regeringar att åter införa asyl
rätten. P.n. är Österrike det enda land, som ger asyl
rätt åt ungerska flyktingar, som i massa räddat sig
dit undan den vita terrorn.

k/

att söka arbeta för upphävandet av passtvånget ooh and
ra hinder för de internationella förbindelserna, infö
randet av ett med hänsyn till valutan rättvist interna
tionellt postporto o.d.

Exekutivmötet var präglat av det bästa samförstånd och hopp
om framgång i Ligans verksamhet, ooh den förtroliga samvaron med
dessa målmedvetna ooh inltiativkraftiga ledare gav ett rikt ut
byte.
Under den följande Rösträttskongressen anordnade Ligan ett
s rdeles lyckat möte, där särskilt indiskan S. Naidus flammande
tal om passivt motstånd mot våld gjorde ett starkt intryck. Cen
tralbyrån besöktes under desss dagar av ett stort antal rosträttskvinnor från skilda länder, som fingo inblick i Ligans arbete
och vunnos för dess idéer.

-Efter kongressen avreste Fröken M. 'öidegren, Fru S. Silverbrand-, Mt-s Fethick-Lav/rence och undertecknad för att på inbjudan
or

den österrikiska Ligan som talare medverka vid några möten i

Salzburg, Graz och 7?ien. överallt mottos vl uv sympati och intres
se, och flera nya lokalgrupper bildades under livlig anslutning.
Exekutivkommittén har vid mötet i Genève uppdragit riktlin
jerna för ett arbetsprogram, som kräver uppoffringar och aktiv
modverkan av alla Ligans medlemmar.
Den väntar och hoppas myoket av de nordiska sektionerna, ty
även nu kunna endast de neutrala ländernas kvinnor oförhindrat
arbeta för internationell rättvisa och försonlighet. T.o.m. det
engelska folkets gamla frihet har gått förlorad med vapensegern.
Genom anslutning av alla för fredssaken intresserade svonslca
kvinnor kan vår sektion göra sin insats för genomförandet av vårt
program.

Naima Sahlbom.

