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Sörmans STUREPLAN - STOCKHOLM 

för bättre 

DAM- EKIPERING & HERR- 

Vad har hänt? 
F R Å N  DEN NAZISTISKA PARTI- 

KONGRESSEN i Nürnberg kommer 
meddelande att folkets förfall ännu icke 
hejdats, och att fördelsesiffran i Tyskland 
måste ökas med 45 % för att vidmakt- 
hålla folkets bestånd. 

M A N  HALSAR MED GLÄDJE det 
faktum att presidenten Roosevelt 

lovat de europeiska stormakterna sil l  stöd 
till varje åtgärd som företager i fredens 
intresse. Om han kommer att »utnyttja 
även de minsta möjligheter t i l l  fredens 
upprätthållande och vidta varje åtgärd 
som kan anses ändamålsenlig», så äm- 
nar han förstås för del första stoppa me- 
tallindustrins leveranser ti l l  Italien av 
maskiner för tillverkning av kulsprutor 
m. m. D ISKUSSIONEN GÅR I DESSA DA- 

GAR hög om risken och betydelsen 
av ekonomiska sanktioner mot den freds- 

brytande parten. Det sägs bland annat 
att den som icke tror på skyddsvärdet av 
en bombflotta icke får gå på linjen eko-' 
nomiska sanktioner. Redaktör Åkerbergs 
tal vid den stora fredsdemonstrationen i 
Göteborg innehåll en passus om sanktio- 
nerna som fastslog den riktiga meningen 
att om Nationernas förbund avhåller sig 
från sanktioner av rädsla för krig, mister 
det en chance att förmå ltalien ti l l  kapi- 
tulation och v i  få  sannolikt ett krig ändå, 
utan sanktioner. KYRKOHERDE BIRGER SVARTEN- 

GREN i Brunskog har hållit ett 
kraftigt fredsföredrag, däri han bl. a. ytt- 
rade följande: »Ingen av de många pro- 
tester mot kriget som i dessa dagar sett 
dagens ljus, har en så intensiv styrka som 
Kvinnornas vapenlösa uppror mot kri- 
get. Det gäller i själva verket att ställa 
männen inför krigets ohyggliga naken- 

Från Första-septembermötet till Genève. 
“La révolte des femmes 

est en marche" 
Våra öden och äventyr 

Vi som fingo förtroendet att  i svårigheterna framgent  som hittills, 
Genève arbeta för Kvinnornas va- vi kände oss burna av  stämningen 
penlösa uppror mot kriget känna oss från mötet och tiden före mötet, av 
uppfordrade att  berätta vad som all kamratlighet, entusiasm och of- 
hände under resan. Någon officiell fervilja vi mött. Och rätt vad de t  
rapport från den svenska delegatio- var  lyfte oss också Lufthansas lilla 
nens arbete i Genève kan detta icke maskin över Östersjön i det  mest 
bli, eftersom den endast etappvis perfekta flygväder. Från en flyg- 
återvänder till fosterlandet. Doktor höjd @ tre, fyra hundra meter såg 
Naima Sahlbom ä r  fortfarande kvar Nordtyskland leende och försvarslöst 
på det exekutivmöte som internatio- ut i det vackra solskenet. Också 
nella kvinnoförbundet fö r  Fred och berlinarna sågo egentligen snälla och 
frihet håller i Geneve. Tidevarvets försvarslösa ut, med några undan- 
redaktör sitter i sin egenskap av tag kanske. Sen visste vi knappt 
.tillfällig medarbetare i N. F:s sek- av någonting innan vi voro i Geneve. 
retariat» just nu i kommissioner och Där var  vårt  första intryck alltings 
möten, tillsamman med Anna T. ovisshet och förvirring inför det 
Nilsson, som ju ä r  en permanent kommande avgörandet. De första 
Genèvepersonlighet. Det har  därför människor vi mötte talade om vad 
fallit på min lott a t t  ge  en högst in- man skulle göra när  folkförbundet 
officiell skildring av  vad som hände. spruckit, när krig och revolution ha f t  

Den första sändningen delegater sin gång över oss. Det var en under- 
for redan på söndagskvällen den 1 lig konfrontation för oss som kom- 
september ett par t immar efter mö- mo med den övertygelsen att  en brett 
tets slut. Vi hade under d e  gångna framvällande våg av folklig livsvilja 
veckorna inte haft  tid a t t  tänka ut och fredsvilja skulle kunna avvända 
någon plan för genevedelegationen, dessa olyckor, skulle kunna ge  Na- 
det hade gällt at t  dag  för dag  im- tionernas förbund kraft att  reglera 
provisera förloppet av  en rörelse den akuta  konflikten och sen så små- 
som drev alla framåt. Men vi tänk- ningom skapa ett  nytt system för 
te a t t  det  skulle väl g å  bra  att  klara sammanlevnad mellan folken. Vi i 

F ö r s t a  septembermötets delegater hade två uppdrag. 

nas förbund. 
Det första att framföra representantmötets resolution till Nationer- 

Den andra att söka knyta internationella förbindelser. 
Sista dagen i Genève uppvaktade delegationen Förförbundets presi- 

dent, Tjeckoslovakiets utrikesminister doktor Benen. Historien om dele- 
gationens arbete för att i ett upphetsat och myllrande Genève under hi- 
storiska dagars skugga fylla sina uppgifter läses i numret. . . 

Har nedan återges doktor Ada Nilssons tal vid framlämnandet av mö- 
tesresolutionen till Rådets president på samma språk som det hölls. 

Sous la pression menacante de la situation mondiale des milliers de 
femmes suédoises se sont révoltées spontanément contre I´ idée de la 
guerre. 

La délégation que vous voyez devant vous, a été élue par plus de 
vingt mille femmes suédoises et est chargée de vous donner cette réso- 
lution qui a été acceptée à I'unanimité. 

Nous vous demandons, Monsieur le President, de remarquer que nous 

croyons a l´idée de la Société des Nations et que nous apprécions ce quc 
la Société des Nations a pu faire pour la paix et la collaboration inter- 
nationale. Mais d'un autre côté nous soulignons qu'il nous est difficile 
de conserver notre confiance à la Société des Nations si Elle se mon- 
trerai incapable de maintenir ses propres principes dans le conflit actuel. 

Le système de guerre q u i  continue a exister entre les membres de la 
Société des Nations, est bâti de plus en plus sur la collaboration des 
femmes. Le systéme ne peut donc pas fonctionner s a n s  les femmes. 
Mais les femmes ne peuvent pas vivre dans ce système. La revolte des 
femmes est en marche. 

La Société des Nations doit donc choisir; soit d'activer une transfor- 
mation de ce système de guerre afin de rendre le monde habitable pour 
les femmes et les enfants, soit d'assumer la responsabilité du desastre 
inévitable. 

(Forts. å sid. 4.) 
En conséquence le système va se briser. 

hem. Medel till byggande finns genom landshövdingskor vädjas nu t i l l  allmänhe- 
den Coyetska donationen, en stor tomt ten i de län som ha nationer i Lund att 
likaså, nu väntar man endast på hjälp till komma ungdomen ti l l  hjälp så att man 
möblering och övrig utrustning. I ett kan sätta i gång bygget. 

Henriette Coyet på Torup och ett antal Veckovaklen 
upprop undertecknat av kronprinsessan, 

Sex av den svenska fredsdelegationens medlemmar, strax efter uppvakt- 
ningen hos Församlingens president. De äro omgivna av några a v  för 
grundsfigurerna i Genève. Till vänster Abessiniens representant Teclé 
Hawariati. Till höger Laval, Litvinov, Hoare och längst ner Benes, fångade 
av kameran under mötet. 



Den 21  S e p t .  1935. 

Striden om 
Abessinien. 

Det har väl aldrig hänt i historisk 
tid att en kolonial expedition mot ett 

delse att hela världen inte talar om 
annat. Även om det inte är sant som 
det berättas att Mussolini för länge 
sen en passant begärt och fått Lavals 
försäkran i hastigt mod att Frank. 
rike inte intresserade sig för vad lta. 
lien gjorde i Ahessinien, så måste 
il  Duce bli förvånad då plötsligt 
hans planerade lilla erövring ställs 
mitten av världshändelserna. Stor- 

fransk-italienska vänskapen prövas 
till bristning. Alla Nationernas för- 
hunds stater ställa så småningom 
upp sig på en linje för folkförbunds- 
brodern Abessinien mot den stat som 
vägrar att begagna sig av N 
maskineri för för l ikning av tvister. 
Visserligen har långt gående medgi- 
vanden under förlikningsförsöken 
gjorts åt vad man kallar »Italiens be- 
rättigade intressen» eftersom det 
ännu finns kvar en dryg bottensats 
av den tankegången att  de europei- 
ska folken ha en särskild rätt att  
förvalta Afr ikas  rikedomar. Men 
så långt vi l l  man inte gå som 
t i l l  att utlämna Abessinien hjälplöst 
t i l l  undergång. Under den t i d  som 
förflutit sedan Nationernas förbund 
bildades har hela åskådningssättet 
förändrats på denna punkt. En för- 

pakten är inte bara ett papper. I 
dag är det ett  svart kejsardöme det 
gäller, i morgon gäller det kanske 
Österrike och i övermorgon de skan- 
diiiaviska staterna. Därför måste 
Folkförbundet hävda sin auktoritet 

färgat folk väckt en sådan uppstån- 

maktsgrupperingar omformas, den 

lini inte så mycket för förhandlin- 
garna i Genève eller de svårigheter 
hans delegation där har att uthärda. 
Samma dag som hans delegation 
mottar en skrivelse från förliknings- 
kommissionen med begäran att ingen 
av parterna måtte vidta någon åt- Kvinnornas Representantskapsmöte 
gärd som försvårar kommissionens »Ned med vapnen i alla länder». 
arbete, skickar han nya 4,000 man 
till Ostafrika (1,000 sjuka soldater 
komma samtidigt i retur). Då fran- ö Med anledning av Eder aktion 
ska direktören för järnvägen mellan önska vi härmed uttala den glädje, 
Addis Abeba och hamnen Djibouti vår grupp erfor över att ett så vär- 
föreslår att banan måtte förklaras defullt initiativ tagits för fredssaken, 
neutral eller övertas av Röda korset, och över den stora anslutning bland 
hänvisar Italiens representant till Sveriges kvinnor, som Edert upprop 
italienska generalstaben. fått. 

Och sedan, under det förliknings- I kampen för varaktig fred i värl- 
förslag prövas och generaldebatten den tro vi icke att passivt motstånd 
visar en enhällig uppslutning mot ar tillräckligt. Såsom socialister anse 
I t a l i e n  med England och Frankrike vi, att det kapitalistiska samhällets 
i spetsen, fortgå truppsändningar inre motsättningar och de imperia- 

trationer i Eritrea, där sättes i gång intressen äro krigets orsaker, och att 
jättemobilisering av 10 miljoner fa- det enda medlet att utrota krig är 
scister t i l l  partiuppvisning, och att genomföra socialismen. 
Mussol ini  försäkrar a t t  han kan kla- Nu då krigsfaran rycker allt när- 
ra sig mot hela världen, vilket också mare, och det endast är fråga om da- 
i tal ienska folket off iciel l t  tror på. gar då världsbranden kan tändas, är  
Men telegrammen meddela att 5 000 det vår plikt att aktivt deltaga i alla 
i tal ienska somalinegrer samtidigt aktioner för att förhindra den 
gått över på Abessiniens sida, och akuta krigsfaran och att samarbeta 
Sydafrikas representant r iktar i för- med alla dem, som ärligt kämpa för 

I ta l ien att icke tända eld på den svar- Massopinion och enighet äro star- 
ta kontinenten. ka vapen och förutsättning för resul- 

ta t  och vår grupp vill göra allt vad 
I folkförbundsförsamlingen f inns i dess förmåga står för att stödja 

en l i ten tom plats för Tyskland som Eder i det fortsatta arbetet. 
ännu några veckor är officiell med- 
lem av förbundet. Man kan inte 
undgå alt  känna den makt som ut- 
går från detta tomrum. Utan denna 
oherakneliga stat i sin mitt, en stat 
som icke erkänner det kollektiva sä- 
kerhetssystemet, skulle makterna 
kunna uppträda på helt annat sätt alla försök till att hålla fast vid folk- 
mot Mussolini, och inte ens han skul- förbundsprincipen som humbug och 
le tillåta sig idel oförskämdheter och camouflage. Men där finns en kär- 
utmaningar. Han skulle då ta vad na av sanning i bekännelserna till 
som bjudes honom utan krig hellre Nationernas förbund, därför att själ- 
an riskera både krig och sanktioner. va idén är riktig, och alla de stolta 

Kanske underskattar han allvaret staterna med sina väldiga förstörel- 
I Genève, eftersom han gjort det seapparater veta att den är riktig och 
omöjligt för sig själv att tro på och idén i vissa ögonblick har dem i sitt 
upptäcka något som icke är  bara cy- våld. 
nisk maktsträvan. Och eftersom alla Den som icke räknar med detta 
staterna samtidigt som d e  föra fre- måste falla, frågan är bara hur mån- 
dens sak i Genève hålla manövrer ga han ska lyckas dra med sig i 
och rusta, så är det  lätt att stämpla fallet. 

genom Röda havet och truppkoncen- Iistiska staternas olika ekonomiska 

samlingen en bevekande vädjan till fred. 

För Fred och Frihet i världen 
Med solidarisk hälsning 

Clartés Kvinnogrupp. 
Stockholm den 18 sept. 1935. 



Mödrarnas världsuppror. 
Vi återge här fru Signe Höjers anfö- dan givit ut en handbok med råd och di- 

rande på Auditoriummötet 1 september. rektiv till kommunerna om ordnandet av  
Samma tal höll fru Höjer även på den 
stora fredsdemonstrationen i Göteborg ett visst skydd mot luftanfall. Handbo- 

den 12 september där hon talade inför en ken har väckt ett oerhört uppseende och 
publik på 25,000 människor. Ett mycket fått en dräpande krit ik.  Kostnaden för 
stort antal kvinnor deltogo i det jättelika gassäkra skyddsrum At den engelska be- 
demonstrationståget och dess sammansätt- folkningen uppskattas till 20—30 miljar- 

ning as socialdemokrater, kommunister, nyk- der. staten kan inte finansiera det, utan kvinnoklubbar, ungdomsföreningar, 
terhetsförbund och idrottsfolk visade en kommunerna få bäst de vilja ordna sitt 
ny och stark enighet i kampen mot kri- skydd. Staten har nog med att bereda 
get, som också tog sig uttryck i en re- sig på motanfall på andra folk. Ansvaret 
solution med slutorden »för internatio- fur verkningarna av den internationella 

politik, som regeringen för, lägges helt 
nell folkfront mot upprustningar och krig». 

och hållet på kommunerna. Handboken, 
S e d a n  den nya tidens kvinnor i stora som närmast gavs ut för att lugna civil- 

skaror trätt ut u r  sin isolering i den befolkningen. har haft en helt annan ver- 

slutna familjekretsen och fått vidare över- kan. Bland alla de råd där ges  om vad som 
blick lika väl som bättre handlag  med bör hyggas, anskaflas, göras, finnes t. ex. 

ingenting om gasmasker för barn. (Gas- samhällsangelägenheterna har vår inställ- 
ning till kriget ändrats. Kvinnorna har masker har regeringen endast beslutat in- 

efter världskriget gjort sin tysta revolu- köpa att användas av de personer, som 
tion, när de i så gott som alla länder — direkt är  sysselsatta I skyddstjänsten.) 

där upplysningen nått dem — inför osä- Regeringens medlemmar hade ingenting 

kerheten i tillvaron, krigshot och arbets- att  svara på en fråga i underhuset om 
man trodde a t t  gasmaskerna skulle ge  löshet sänkt födelsesiffran. 

Kvinnorna se klart dubbelheten i det föräldrar någon tillfredsställelse nar de 

nuvarande systemet. 
att vi samtidigt skall arbeta för en bättre Sveriges försvarskommission har i s in 
social omvårdnad — enligt livets krav — utredning inte på allvar tagit upp frå- 
och för tillintetgörelse av liv genom krigs- gan om civilbefolkningens skydd. Skall 
förberedelser - dödens krav. Den lo- det bli något lokalt försvar här också 
giska och enhetliga syn som opponerar blir det kommunernas ensak. Men vi kan 
häremot, är  internationell — likaväl som vara förvissade om att privata, ekono- 
kvinnornas tysta revolution. Mödrarnas miska och militära intressen här kommer 
krav på medborgerlig bestämmanderätt a t t  träda in och göra sitt bästa för att  

tenskapsminnens uppfattning om matri- konstaterar man, at t  Svenska Röda korset 

arkatets historiska roll växlar, men utan här gått fram på en linje, motsatt det in- 
tvivel har kvinnorna långa perioder varit ternationella Röda korsets. 
en makt som tillfrågats och bestämmande De flesta av de här närvarande ä r  sä- 

ingripit i stammens öde. Och även un- kert socialt intresserade kvinnor. Ni vet 
der senaste specifikt manligt betonade hur svårt det är i många små kommuner' 
sekler ha vi åtminstone fått träning i att  att  få utgifter och inkomster att  gå ihop. 
balansera familjens debet och kredit och Jag  hade för något år  sedan tillfälle att 
sålunda kunnat inom familjen bevaka det göra en enquête i ett 300-tal av Sveriges 
uppväxande släktets välfärd. Hustrurna kommuner om önskvärdheten av en viktig 
i Europas länder ha för närvarande för- socialhygienisk åtgärd. De allra flesta 
troendet att handha ungefär ¾ av famil- svaren lydde: »Visst vore det nödvändigt, 
j ens  inkomster, som går genom deras men kommunen är  så fattig.» Låt oss 
hinder till familjens förnödenheter. Alan när vi tänker på våra egna kommuner 
får då förlåta oss att vi inte kan låta bli samtidigt tänka på övriga länder: på 
at t  lägga oss i nationernas finanser, när l Londons slumkvarter, där man just för- 
vi tar del av försvars- och r u s t n i n g s u t g i f -  få in mera luft och ljus och hygga 
terna i de skilda länderna. Vi påstås ha mindre hälsofarliga bostäder. på Berlins 
svårt att fatta tal som gå över miljarden. Pinnebergarkvarter, där man kämpar med 

Man begär a" oss såg sina barn dö a~ gasförgiftning. 

ä r  inte något nytt i världshistorien. Ve- påverka kommunerna. Med beklagande 

Revolten sprider sig. Brave när det gäller 
cyklar, delar och reparationer 

»Du får fem minuter,, sade Thora Dagen därpå var jag  ständigt omgiven »BRAVE velocipeder ä' 
BRA VElocipeder» Daugaard, ordförande i danska sektio- av lyssnande prupper, som ville höra mer, 

nen av I. K. F. F. t i l l  svar på min an- allt id mer. När så nästa afton d:r Sahl- därom vittna med få undantag de tusen- 
hållan att " tala om Kvinnornas vapen- bom och Anna Lindhagen kommo med tals kunder som under årens lopp köpt 
lösa kamp mot kriget vid sektionens års- bud om mötet på Auditorium var upp- sina cyklar hos oss. 
möte i Hornbæk. 

För en Bravevelociped är  nämligen en- 
fem minuter for att  bära fram budska- tillfälle att  mera utförligt redogöra för dast det bästa material och det samvets- 
pet om kvinnornas mäktiga revolt! Hur hur vår rörelse brutit fram med eruptiv grannaste arbete gott nog. De nya cyk- 

lar vi saluföra mäta sig också med de skulle det bli möjligt att i ett sådant nöt- styrka. 
skal av t i d  sammantränga det väldiga Det märkligaste var emellertid den re- förnämsta modern teknik kan framställa. 
mått av vilja, energi, krigshat, nioilers- solution, som kvällen förut efter sektio- 1 års garanti. De begagnade cyklar vi 
instinkt. rättskänsla ansvarsmedvetande, nens årsmöte enhälligt antagits av de mer lagerföra i (obs.!) vår affär garanteras 
som uppbär denna e? Inte kunde än 400 ombuden från hela Danmark. Den- alla felfria och av högsta kvalitet. Mindre 
åtminstone jag gå med den upp- na resolution hade i sin ursprungliga form goda cyklar som icke helt  eller delvis 
giften —. varit framlagd av styrelsen och debatte- n dskrotas försäljas på annat håll där vi 

Men tiden kan vara knapp. förmå rats under förmiddagens lopp. Nu före- icke bära ansvaret för deras beskaffen- 
ringa. när ögonblicket är  inne att utl lades den med ett av styrelsen gjort till- het. Man kan alltså lita på även en be- 
de krafter,  som röra sig i de mån lägg, som direkt syftar på kvinnornas gagnad cykel om den är köpt i vår affär. 
själar, att  samla i en gemensam formel revoltrörelse och nära ansluter sig till ½ års garanti. Nyhet: Alla  våra cyklar 

äro stöldförsäkrade, registrerade och för- vad de många burit inom sie. Då de fem vårt upprop i anda och ord. 
minuterna voro förbi — jag är för resten Nordiske Sektioners Stævne af K i n- sedda med ordn.-n:r. Billiga priser, kre- 
rädd att de blevo tio - hade jag fram- 
för mig ej en ordentligt bänkad åhörar- dernes internationole Liga dit kan ordnas. 

skara. utan en samling kvinnor, som 
trängdes kring plattformen med levande den 1. September 1935 udtaler: Brave - Vallingatan 21 - Tel. 11 95 87 
blickar och uppsträckta hinder, som Nordens Kvinder, der lever i Lande, Köper, säljer, byter, uthyr och repa- 
formligen revo t i l l  sig våra upprop och mellem v i l k a  der i mange Aar har hersket rerar cyklar 
Amelie Posse-Brázdovás broschyr forta- Fred, har særlige Betingelser og derfor 

ogsaa en særlig Opgave i Retning a f  at 

saakaldte Reskyttilses midler for den ci- 
styrke og udvide den Aandsmagt, der 

re än jag  hann dela ut dem. 

att tro på påståendet att det inte skulle Nordens Kvinder hør virke for. at alle vile Befolkning i Form a f  Luftværn. Gas- 
hjälpa vad våra organisationer än gjorde. Faktorer i vor Kulturudvikling: Hjem, masker, gassikre Rum og lignende For- 
Vi ha trots allt kommit rätt långt i upp- Skole, Kirke, Presse, Videnskab, Litera- anstaltninger, idet vi i en paa Kvinder- 
lysningsarbetet mot en blodig mångtu- tur, Kunst, Radio. Biografer og Teatre  nes i n t e r n a t i o n a l e  Liga för Fred og Fri- 

stiller sig til Raadighed for en Udvikling heds Landsmøde i Jenning vedtagen Re- 
senårig tradition. I England är  i vissa af mellemfolkelig Forstaaelse og et rets- solution henviser til Videnskabsmænds og 
trakter var femte medborgare ansluten ligt Fællesskab mellem Folkene. Eksperters Udtalelser om saadane For- 
till en fredsförening. Fredsomriistningar Stævnet, hvori deltager ca 400 Kvin- anstaltningers Utilstrækkelighed og den 
där och i Amerika har nyligen visat vad der protesterer mod den Glorie, der ved Fare der ligger i at Befolkningen deri- 
majoriteten vill, Det kvinnornas vapen- de overhaandtagende Militæropvisninger gjennem vil tro sig beskyttet og Viljen til 
lösa uppror, som nu startats i Sverige lægges om Krigen som Afgørelsemiddel Modstand mot Krigen selv gjennem en 

mokratiska länderna, vi ha också starkare nenes mekaniske Arbejde uden at  ogsaa dane Foranstaltninger gøres til et Led i 
resonans i n  man kan tro i diktaturlän- deres ødelæggende Maal og Virkninger Krigens systeme. 
derna. Genom en svensk, bosatt i Italien vises. Stævnet protesterer mod den stærke 
hörde j a g  nyligen att en samling reserv- Agitation, der drives for indførsel a f  de 

officerare blivit inkallade och tillfrågade 
om de frivilligt ville gå ut mot Abessinien. 
Alla teg. Ledningen vädjade till dem: 
tänk på att n i  är fascister. En ungkarl 
anmälde sig. D e  andra, ytterligt pressa- 
de, svarade: vi äro inte hara fascister 
utan också familjeförsörjare. Vi måste 
tänka på våra barn. Därmed avslutades 
sammankomsten. Några dagar senare 
erhöllo samtliga personlig mobiliserings- 
order. 

Kvinnornas vapenlösa revolt har blivit 
Men ä r  inte 

situationen desperat nog? Som en isole- 
rad svensk aktion skulle revolten vara 

Fem minuter - bara inarksamheten spänd. Även jag hade då 

f o r  F r i d  o g  F r i h e d  i Hornbæk Modern cykelverkstad 

alene kan overvinde Krigen. I 

har resonans inte bara överallt i de de- paa i n t e r n a t i o n a l e  Stridigheter og pro- falsk Tryghedsfølelse svækkes, og mod 
testerer mod Anskuelliggørelse a f  Vaab- at den civile Befolkning gjennem saa- 

Revolten sprider sig. 

Elisabeth Wærn-Bugge. 

. ... 
Du som vill 

K o m  m e d  
arbetarrörelsens framgång 

i s t u d i e a r b e t e t  kallad en desperat aktion. 

Lätt är  det i alla fall för oss att fatta den otroliga skatter, på Italiens lantbruks- desperat. Men kvinnornas resning mot 
grafiska framställning som flertalet av kommuner, där nöden ä r  så stor att  fol- kriget sker i dag inte hara i Sverige. Den 
e r  har sett och som åskådliggör kostna- ket lever på svältgränsen. Det s. k. försiggår inte hara bland de nordiska 
derna av  världens krigsriistningar som en effektiva civilskyddet skulle således yt- kvinnorna som är samlade på Kronborg i 

till världsfredsorganisationen folkförbun- kommunerna. Vi kan vara säkra på att de 24 Iänder där internationella kvinno- 

anse att en omvänd ordning vore det rik- me att än mer stå tillbaka. Häremot rea- ner. Den försiggår inte hara i dag i 
tiga. För en betryggande fredsorganisa- gera vi kvinnor. Inte hara som mödrar Bryssel, där representanter för de socia- 

ocialdemokratiska kvinnor. Övriga 

enorm kvadrat och staternas kontingenter tertigare komma att belasta de fattiga Danmark. utan överallt bland kvinnorna i 

det, som en liten prick där bredvid. Vi det fredliga vardagslivets nödtorft kom- förbundet för fred och frihet har sektio- 

tion ä r  vi redo att offra inte hara mil- med känslorna — när det gäller våra sö- Ii a kvinnorna lir samlade utan bland 

D e  bestimmande ha på sistone börjat t. o. m. Erik v. Rosen kallar det i Nya grupper av män och kvinnor vet, att  vi 

las. Men i stället för den begärda freds- våra barn uppfostran och utbildning för Mödrarnas världsuppror - kvinnornas 

jarder utan också våra liv. ner, som skall ut i giftmassmordet, som 3 

första a t t  vissa krav från kvinnorna på Dagl. Allehanda, utan också som eko- har folkmajoriteten i alla länder med i 
större säkerhet dock måste tillfredsstäl- nomer. Ar det lönt att  ge vara söner, vår resning och i våra krav. 

organisationen bjuder man oss något som att sedan låta dem omkomma - för en resning mot kriget i hundratusental i alla 
betecknas som »civilbefolkningens skydd chimère? Ar det förnuftigt eller dårak- länder måste bli vår väg. Den är  logiskt 
mot luftanfall,! tigt a t t  arbeta för sundhet och lycka At följdriktig. Den kan ge resultat när det 

pens skydd som gjorts i England, Frank- dessa samhällen, som skulle t jäna nutid Kvinnorna tog 1915 i Haag det ur- 
rike och Danmark komma alla till samma och framtid, skall hyggas om till medel- sprungliga initiativet t i l l  Nationernas För- 
slutsatser. För det första den, att något tida fästningar med underjordiska bostä- hund. Vi ha ansvar för dess liv eller död. 

effektivt skydd inte finns och för det an- der. Nationernas Förbund blir vad nationerna 

dra den att staten inte har råd att finan- I alla de länder, där det varit möjligt, gör det till. Nationerna kan bli vad kvin- 

siera några skyddsanordningar alls. I ha inte minst kvinnorna gjort sin insats norna göra dem till. 

England har regeringen för någon tid se- i upplysningsarbetet för freden. Vi vägra 

D e  utredningar om detta civilbefolknin- medborgarna i våra samhällen - om ser som mörkast ut. 

Signe Höjer. 

Restaurang P o Arthur 
Blekingegatan 40 (Invid Götgatan). 

D ö r r a r n a  hållas nu- 
matställe mera ö p p n a  t i l l  kl. e. m. 

MUSIK. 

F Ö R E L Ä S N I N G A R  
i socialism, fackförenings- 
kunskap, tid ss  t ud ier, 
nationalekonomi, svenskt 
näringsliv, konsthistoria, 
samaritvård, demokrati 
och diktatur, navigation 
börja under den närmaste tiden. 

Vasagatan 38, 1 tr. Tel. 11 5079, 11 5097, 

Bo i DJURSHOLM 
TOMTER På fri o. e g e n  grund m e d  g o d a  v ä g a r  och med ledningar .  
VILLOR Från 5 rum och kök, s å v ä l  n y b y g g d a  som ä l d r e .  
SKOLOR Erkänt g o d a  skolor.  S ä n k t a  terminsavgifter,  
SKATTER Bland d e  l ä g s t a  i Sverige. 
LÅN Byggnadskredi t iv  och lån o r d n a s  p å  f ö r m å n l i g a  villkor. 

DJURSHOLMS AKTIEBOLAG 
[ S t a d e n s  fast ighetsavdelning)  

KONTOR: SLOTTET. Tel. Djursholm 327. (Efter kontorstid 174) 

T o m t e r  v i s a s  på begäran. Aven Söndagar. 



tionens medlemmar om den inte bor- 
de skynda sig att lämna in sin reso- 

Våra öden och äventyr. festum. Men den så ofta f ö r r  i post 
(Forts. fr. sid. 1 . )  nève följde en avspänning efter den 

vår tur berättade för alla vi mötte att ifall någon av oss utan betänkande första förskräckelsen, vi hörde oss 
vi kommit för att i vår mån ge ett kunnat fara till Amerika, dit vi på för och fingo veta att en femmanna- 
tillskott till denna folkliga fredsvilja rak arm blevo inbjudna att komma kornmitti. likväl bildats i slutet på 
och ännu funno det lönt att sätta in och tala. om någon annan av oss veckan för att finna en formel för 
vår strävan i det nu som var. kunnat följa med ilen internationella förlikning. Detta arbete kunde inte 

grupp som ämnar fara omkring och gå så fort och vi kunde ha tid på oss 
samla miljonunderskrifter på ett fol- att förbereda resolutionens framläm- 
kens mandat t i l l  regeringarna att nande. 

Det kan kanske i detta samman- stoppa upprustningarna och använda Det måste nämligen förberedas, 
hang vara lämpligt att säga något fredsmaskineriet, andra möjligheter ty det var inte bara att gå på visit. 
om olika människors reaktioner då att förtiga. Den svenska rörelsen Vi plitade hop en fransk skrivelse t i l l  
vi berättatle om vår rörelse. Dess borde helst sända ut en representant rådets president M. Ruiz Guinazu 
bärande idé att göra kriget omöjligt att söka kontakt överallt I världen medan han samtidigt förbereddes på 
genom vägran att deltaga i krigs- med motsvarande rörelser. Denna vår ankomst av Sveriges minister i 
systemet var väl icke ny för någon. delegation för sin del måste återvän- Bern envoyéen Westman. Han hade 
En kväkare minns jag som innan vi da t i l l  sina borgerliga näringar. En nämligen ingen skyldighet alls att ta 
knappt hunnit börja tog ordet och tröst var för oss som reste först, att emot oss, vilket han också meddela- 
gav en argumentation för saken som en del av delegationen var kvar för de, då vi sen fingo tid hos honom. 
direkt sammanföll med den vi an- att bevaka sakens intressen. Carin Siindagen var en vilodag, den sven- 
vänt i våra upprop. Hermelin talar just i dessa dagar om ska kvinnodelegationen följde stats- 
Men ändå kunde vi märka en viss vår rörelse på ett stort möte i Ge- männens exempel och gjorde spridda 

överraskning, när vi berättade om de nève och Naima Sahlbom som är utflykter med olika utländska kolle- 
20,000 kvinnorna som valt oss i en ordförande i Fred och frihets gas- ger för att privatim diskutera situa- 
blink, om mötet, om resolutionen och kommission arbetar i Ligans exeku- tionen och se på Lac Leman och 
entusiasmen. Man förstod att en tiv. Det tryck vi lämnade och de Montblanc. Montblanc, född en 
spontan fredsrörelse kvällt upp, ett kommentarer vi kunde ge få väl vi- gång ur en väldig jordekris, och n u  
angrepp mot kriget satt in på den dare verka som frön som gro. Jag så stilla, upphöjd och vördnadsbju- 
svaga punkt som civilbefolkningens tror mera på en sådan möjlighet då dande. 
försvarslöshet utgör, ett angrepp i folk kommit från Genève och fått På måndagen blev delegationen 
form av en vägran, en strejk. Däri tillfälle att lugna sig lite, om det nu fulltalig, då hade doktor Sahlbom 
Iåg ändå något nytt, det ansågo alls blir ett sådant tillfälle i vår tid. kommit från Fred- och frihets möte 
både journalister av olika nationer Vi märkte ju själva hur stor svå- i Danmark, Signe Wessman från 
och ledare av fredsorganisationer. righeten var att vinna överblick och Bryssel, Anna T. Nilsson och Carin 

kvar under Hermelin och Andrea Svedberg från 
hän, att man mötte oss med orden: dessa dagar av ytterlig spänning i Stockholm. P å  tisdag hade vi alla 
»berätta lite mera om den svenska Genève, spänning både i den inre våra papper klara och tågade upp till 
rörelsen, vi ha redan hört om den,. folkförbundsringen och i den yttre sekretariatet, där vi mottogos av pre- 
Detta berodde dels på de ansträng- ring som samlats omkring den för att sidenten omgiven av en rad sekre- 
ningar doktor Sahlbom gjort från riva himmelriket till sig som det hette terare. Var och en som läser det tal 
Sverige att sprida Amelie Posse- för 2000 år sen, då folk också kände som delegationens ledare, doktor 
Brázdovás broschyr och våra upprop sig stå inför världens undergång. Ada Nilsson, höll, kan döma om att 
i den internationella fredsvärlden, det var ord och inga visor. Men en- 
dels på att saken förts vidare från Hur vi nådde Nationernas dast vi som hörde henne, veta vilken 

kläm hon lade in i orden, när hon 
försäkrade att kvinnorna inte kunna 

person till person. 

Hur man lystrade. 

Efter några dar hade det gått där- hålla koncentrationen 

förbund. 
Det var många uppslag i rörelse 

dagen förut. Vi hade suttit på läk- 
tarna och sett alla delegationernas 
ordförande passera revy, då de ro- 
pades upp vid valet av församlingens 
president. Där kom sir Samuel 
Hoare, där kom Laval och Aloisi och 
Litvinov, där kom Sydamerika, Syd- 
Afrika Indien och under en viss sen- 
sationell tystnad också den lilla 
abessiniern, alla dessa av vilka vi 
väntade att de skulle förstå sin be- 
sökelses stund. Så blev Benes vald, 
och vi visste då till vem vi skulle 
vända oss. Vi förstodo själva att det 
var djärvt att begära tid och sätta 
den inom veckans gräns, när nu ge- 
neraldehatten, som skulle klarlägga 
världens nationers ställning till ita- 
liensk-ahessinska konflikten, hade 
börjat och när samtidigt viktiga pri- 
vatkonferenser och förberedelser till 
sammanträden upptogo presidentens 
tid. Man berättade också för oss om 
en deputation, som sökt företräde för 
någon genèvestorhet och blivit om- 
bedd att komma igen nästa år. Vi 
försökte därför att få följa med i de 
stora internationella kvinnodelegatio- 
nernas kölvatten vid deras uppvakt- 
ning för presidenten, men vi blevo 
på rent formella grunder diskvalifi- 
cerade. Då beslöto vi att sätta alla 
klutar till för att få  komma in en- 
samma till presidenten och det lyc- 
kades också för oss att få några mi- 
nuter före den stora mottagningen. 
Kerstin Hesselgren kom in t i l l  oss, 
där vi sutto och väntade på Benes 
och presenterade oss när den mång- 
omtalade lille mannen kom in med 
sin stab. Vi hade bara tre minuter 
på oss att uträtta vårt ärende och få 
mannen som höll trådarna i sin hand 
att lyssna på denna röst utifrån, men 
vi tror nästan att det lyckades. Vi 
sa honom att Amelie Posse-Bráz- 
dová hade erinrat om att några få 
män, som beslutat åstadkomma det 
omöjliga, hade skapat den tjeckiska 
staten och att vi också beslutat för- 
söka det omöjliga. Vår revolt mot 

kriget hars av den vissheten att kri- 
get inte kan existera mot kvinnornas 
vilja. och att därför kvinnorna över 
hela världen måste neka att ta del 
däri. Medan han lyssnade till vår 
resolution gjorde han några anteck- 
ningar och svarade oss därefter i ett 
ganska långt anförande av ungefär 
följande innehåll: 

Jag tackar er för att ni nämnde 
mitt land. Det är ett land som ingen- 
ting har att vinna av ett krig och vill 
göra allt för att undvika det. Det 
är också ett land där kvinnorna ha 
mycket att säga till om, och ta sina 
rättigheter tillvara. 

Jag antar att ni närvarit vid för- 
samlingens sammanträden och för- 
stått hur allvarligt det nuvarande 
ögonblicket är  och vilka stora svå- 
righeter vi ha att kämpa emot. J a g  
är dock optimist nu som jag alltid 
har varit, ehuru jag inte tror att det 
skall lyckas oss att vid denna för- 
samling övervinna a / / ~  svårigheter 
och lösa alla skiljaktigheter. 

De ideal som ni uttryckt i er reso- 
lution äro oss ett stöd, och jag tac- 
kar er svenska kvinnor för att ni 
kommit. Jag ber er fortsätta med 
ert arbete till nytta för er själva och 
för oss här i Genève. 

Därmed var audiensen slut och 
samtidigt också vår uppgift, i den 
mån det gällde att framföra första 
septembermötets resolution till Na- 
tionernas förbund. 

Vi deltogo sen som åhörare i kvin- 
nodelegationernas stora uppvakt- 
ning, där det talades för avrustning, 
för ordnande av den brännande flyk- 
tingsfrågan, för Equal Rights, för 
Open Door, mot slaveriet. 

Sen reste vi genom Tyskland sam- 
ma dag som den svart-vit-röda flag- 
gan ströks och nazistpartiets identi- 
fikation med staten fullbordades. 

där nere till fredssakens fromma. Dagen efter vår ankomst till Ge- 
Där höllos möten för att förbereda en nève höll Rådet sitt första samman- 
ekonomisk konferens som skulle reg- träde, där Italien stämplade Abessi- 
lera tillgången till de världens rike- nien som en ovärdig medlem av Na- 
domar man nu stred om. Där tala- tionernas förbund och förklarade att 
des om en kvinnornas ekonomiska det inte skulle kunna tro på några 
bojkott av Italien, om arbetarrörel- som helst löften från Abessinien att 
sens möjlighet att själva sätta sank- för framtiden uppföra sig bättre 
tioner i gång. Men vi hade heller samt förbehöll sig rörelsefrihet. Sen 
aldrig tänkt att kalla vårt uppslag följde det sammanträde då Abessi- 
det enda. För oss var det bara en nien svarade på anklagelserna, var- 
metod att göra andra uppslag effek- vid Italiens delegat lämnade sam- 
tiva, det var en »hävstång» som In- manträdet, emedan han inte ville sit- 
ternationella kvinnoförbundets v. ta vid samma bord som en neger. 
ordf. Gertrud Baer uttryckte det. I detta ögonblick då det såg ut 

Efteråt är  det mitt samlade in- som om alla förhandlingar i abessin- 
tryck, att rörelsen skulle överallt ska frågan strandat, så att frågan 
kunna finna människor, villiga att om sanktioner eller icke sanktioner 
lyssna och kanske också ta lärdom, skulle bli akut, frågade sig delega- 

leva i det krigssystem som staterna 
uppehålla samtidigt med sitt med- 
lemskap i folkförbundet, och att det- 
ta system skulle bryta samman, ef- 
tersom det inte kunde fungera utan 
kvinnorna. Presidenten fick höra 
att Nationernas förbund hade att 
välja mellan att påskynda skapandet 
av en ny ordning eller ta ansvaret för 
den undergång som annars vore 
oundviklig. 

Efter detta talade fru Signe Wess- 
man, tolkad av dr Svedberg, å den 
nordiska socialdemokratiska kvinno- 
kongressens vägnar. Slutligen tac- 
kade oss presidenten och sade att 
han skulle vidarebefordra våra skri- 
velser, men för säkerhets skull skic- 
kade vi omkring dem till medlem- 
marna i rådet, till förbundets gene- 
ralsekreterare och svenska delegatio- 
nen. 

Församlingen hade samlats redan 
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