WOMEN'S INTERNATIONAL LEAGUE
FOR PEACE AND FREEDOM
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I en tid, då västerland drager mot österland i en
strid, som hotar att indraga många av Europas och
Asiens folk, som skall utbreda sig över flera länder
likt ett stort blödande sår och möjligen sprida över
hela jorden sina sorgliga verkningar, ryckande
männerna ur sina hem, lämnande tusentals
änkor och faderlösa barn, härjande skör
darna, brännande städerna, fyllande hospitalerna, läggande bojor på handeln,
försvårande livet för miljoner stilla,
idoga familjer, uppeldande alla bittra
och hatfulla passioner — i denna tid ha
vi fattat den tanke, den förhoppning, att
genom kvinnorna upprätta ett fredsför
bund, omfattande alla jordens länder, för
att motverka krigets onda följder och med
detsamma, under en gemensam verksamhet i
enahanda syftning, bidraga till utveckling av etU’“
välde av frid, välstånd och sällhet, färdigt att ut
breda sig över jorden, när krigets lågor slocknat
och härjningarnas tid är förbi.
Vi föreslå upprättandet av ett förbund i fredsfurstens namn, sträckande sin helande, pånyttfödande
verksamhet över hela jorden; ett förbund, i vilket
skiljaktigheterna av språk, nationalitet,himmelsstreck,
sedvänjor, kristna bekännelser skola gälla såsom intet
i förhållande till det mål, det tungomål, den Herre
och det hopp, som vi ha gemensamma. Vi föreslå
att därutinnan erkänna ett gemensamt fosterland,
att betrakta oss som en familj, att räcka varandra
händerna som systrar och att erkänna för våra
barn och anförvanter alla dem, som olyckan berövat
sina stöd eller medel till bärgning och som vår
vårdande omsorg möjligtvis kan nå, de må vara av
vad folk och trosbekännelse som helst.
Var för sig äro vi svaga och förmå blott litet,
men om vi räcka varandra händerna runt om hela
jorden i Kristi kärleks kralt, skola vi taga jorden
i våra armar såsom ett barn och en gång i tidens
fullbordan bära det, av honom pånyttfött och helgat,
i vår himmelske Faders famn, »med barnen som
han oss givit haver».
Fredrika Bremer (Aftonbladet 26 sept. 1854).

INVITATION
TO A PEACE ALLIANCE
At a time like this, when the Powers of the West
arm themselves against those of the East, and enter
into a struggle threatening to spread over several
of the countries of Europe like a large bleeding
wound, tearing men from their homes, leavingthousands of widows and fatherless chil
dren, destroying harvests, burning cities,
filling hospitals, calling up bitter and
hateful passions, laying shackles on com
merce, embittering life in many thousand
quiet industrious families — a struggle,
the sorrowful effects of which possibly
may be felt by most of the nations ot the
earth, — at such a time we have ventured
a thought, a hope, that through woman a
peaceful alliance might be concluded, embra
cing the whole earth an alliance opposing the
direful effects of war, and contributing by united
and welldirected efforts, under the blessing ot God, to
the development of a state of peace, love, and wellbeing,
to come forth when once the terrors of war shall be
over, and the time of devastation has passed away.
We propose an alliance in the name of the Prince
of Peace, extending its healing, regenerating influence
over the whole earth — an alliance in which diversities
of language, of national character, of climate, of
custom, of Christian denominations, may be re
garded as of little import in comparison with the aim,
the language, the heavenly hope, the Lord and
nuister we have in common. In these we propose
to consider ourselves as having the same native
country, as belonging to the same family, and, what
ever diversity of opinion there may be among us,
yet to join hands as sisters, and recognize as our
children and relatives all those, of whatever nation
or denomination they may be, who are bereft and
unhappy, and whom our care possibly can reach.
Each separately we are weak, and can do very litt
le, but if, in the name of Christ, we unite our hands
all around the earth and take it in our arms as a
child, w^e may pray and hope that He will allow
us at the end of time to come before our Heavenly
Father, saying — »Here we are with the children
Thou hast given us».
Fredrika Bremer (Times 28 Aug. 185^).

I DAG ÄR DRÖMMEN
EN LEVANDE VERKLIGHET

TO-DAY THE DREAM IS A
LIVING REALITY

Det djärva förslag till en kvinnornas världsunion,
Seventy years ago the Swedish prophetess sent
som för 70 år sedan utsändes av sierskan i Norden,
out her brave scheme for a Women's World-Union,
hånades eller nedtystades som en omöjlig, nästan
but it was met by scorn or silence, being regarded
farlig utopi. Men 1888 vittnar den första internatio
as an impossible, almost dangerous Utopian idea.
nella kvinnokongressen i Washington om att
In 1888, h owever, the first International
samarbetet börjat.
Women’s Congress in Washington proves
Och nu fullständigar Internationella
that cooperation really has commenced.
Koinnoförbundet för Fred oeh Frihet vid
And now the fl 'omen International
sin fjärde kongress just i samma stad
League for Peace and Freedom, at its
den framtidsbild, som föresvävade den
fourth congress in that very town has
svenska författarinnan och pioniären.
accomplished the prospective vision of
Det var till den Nya Världens kvin
the wellknown authoress.
nor såsom föregångare Fredrika Bremer
Fredrika Bremer believed in the Wom
satte sitt hopp — det är också hos dem
en of the New World as pioneers and
iredsrörelsen har sitt starkaste stöd.
to-day the success of the peace movement
Det är därför helt naturligt att Jane
rests with the women of America.
Addam.i, »Amerikas främsta medborgare», stif
Therefore it is only natural that Jane Addonto,
4DDa
tare av det kosmopolitiska Hull House, blivit själen
America’s first citizen», founder of the cosmopolii kvinnornas kamp mot kriget. Med sin världsom- tic Hull H ouse, should be the movings pirit of wom
famnande moderlighet och förståelse, sin orubbliga an’s fight against war. By her universal mother
tro på det godas seger och människokärlekens makt liness and thorough understanding, by her firm be
har hon förmått realisera drömmen om kvinnornas lief in the victory of the good and in the power of
fredsmission. Men av dem, som bekänna sig till
human love she has been able to realize the dream
iredens idé, kräver Jane Addams också den ödmjuk of woman’s peace mission in the world.
het, som genomlyser hennes eget väsen och som
From those who embrace the idea of peace, Jane
kommer till uttryck i hennes senaste julhälsning till
Addams expects the same humility of spirit which
nutidens prövade folk:
illuminates her own personality»a spirit also expressed
»Vi veta, att fred icke råder i världen och att in her late Christmas greeting to the suffering
det icke heller finnes tillräckligt av god vilja för att people of our times :
möjliggöra folkens tillfrisknande. Fullt medvetna
»We know the world is not at peace nor is there
om att vi alla brustit i strävan efter mänsklig för enough active good will in it to accomplish the healing
ståelse, i moralisk energi, stor nog att utplåna spåren of the nations. Conscious that we have all failed
av världskrigets förhärjningar, och i broderskap,
in a new reach of human understanding, in moral
varmt nog att smälta nationell bitterhet, stå vi med energy adequate to repair the ravages of a world
av blygselns rodnad betäckta anleten mitt i julens war, in a fellowship warm enough to melt down
glädje.
national animosities, we stand shamefaced in the
I förhoppning att denna känsla av olust måtte midst of the Christmas rejoicing.
vara endast begynnande samvetskval, endast den
In the hope that this uneassiness may be but the
självförödmjukelse, som oundvikligen föregår en stor beginnings of remorse, but the stirrings of that selfandlig väckelse, vill denna julhälsning erinra om abasement which inevitably precedes a great spiritual
Honom, vars födelse vi fira.»
awakening, the following Christmas message reminds
Maj 192^.
of Him whose birthday we celebrate.»
May 192.4.
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