Några informationer angående

Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet.
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet är en parti
politiskt neutral organisation, som arbetar i ett 50-tal länder. För
bundet arbetar för:
Fred mellcm folk, raser och klasser.
Internationell avrustning.
Nationernas Förbunds utveckling till ett effektivt verktyg för
fredlig lösning av tvister.
Politisk, social och ekonomisk världsorganisation på grundval av
rättvisa och mellanfolklig samhörighet.
Internationell solidaritet genom hjälpverksamhet.
Uppfostran till fred.
Förbundet stiftades i Haag 1915 under världskriget. Dess stif
tare är den amerikanska Nobelpristagaren Jane Addams. Bland för
bundets första uppgifter blev initiativet till den stora hjälpverk
samheten i Centraleuropa efter kriget samt hjälpexpeditionen i sam
arbete med Elsa Brändström till Sibirien. Ett omfattande förso
ningsarbete bland de olika befolkningsgrupperna utmed de nya grän
serna i Europa påbörjades ävenså efter världskriget och fortsätter
alltjämt.
Även i Orienten, i Indien, Japan och Kina samt i Palestina har
verksamhet för åstadkommande av samarbete mellan stridande par
ter bedrivits.
Förbundets viktigaste uppgift har dock varit att genom saklig
neutral upplysning sprida kännedom om de faktorer, varav krig och
fred bero. Härvid har särskilt framhållits hemmets och skolans be
tydelse för uppfostran till fred och samarbete.
Förbundet, som redan 1915 i Haag drog upp riktlinjerna för ett
kommande Nationernas Förbund, har alltsedan N. F :s start 1920
på allt sätt stått stödjande bakom detsamma. Som exempel kan

nämnas, att vid Nedrustningskonferensen 1932 åtta miljoner namn
underskrifter inlämnades till stöd åt nedrustningtanken.
Svenska sektionen av förbundet har sedan 1924 åtnjutit statsbi
drag för sin upplysningsverksamhet, som bl. a. tagit sig uttryck i
kurser, föredrag och broschyrer. För att låta särskilt ungdomen
komma i kontakt med andra länder och andra folk utdelar sektio
nen årligen ett stort antal stipendier och resebidrag för bevistande
av konferenser, kurser etc.
De nordiska sektionerna samverka genom upplysningskurser, mö
ten, radioutsändningar m. m.
I de flesta länder firas den 18 maj som en internationell fredsdag, ”Den goda viljans dag”. I de nordiska länderna har dagen
högtidlighållits med fredsgudstjänster i kyrkorna, föredrag, radio
utsändningar m. m.
För att finansiera sin verksamhet försäljer svenska sektionen
sedan c:a 15 år omkring den 18 maj en vit pingstlilja, ”fredsblomman”, bl. a. genom frivillig medverkan av skolbarn och ung
domsorganisationer.
Förbundet vänder sig särskilt till kvinnorna. Som mödrar, som
uppfostrare och medborgare ha de alla möjligheter att i sin gärning
omsätta den kunskap i internationella frågor, som medlemskapet i
förbundet ger tillfälle till och att stödja de strävanden, som lång
samt men outtröttligt föra framåt mot ett förverkligande av den
genom seklerna levande fredsidén.
Stockholm i april 1939.
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