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Kvinnorn'as vap~n·
lösa uppror
mot kriget.
nder de sista åren har krigshotet ständigt gjort nya framstötar och
för var gång ryckt närmare. Vi blevo lovade nedrustning och
ha fått vara med om upprustning.
Krigets språk och anspråk ha
blivit alltmera utmanande, dess motståndar~ alltmer undfallande. Aterigen uppleva vi att en stat inom Nationernas förbund söker krig med en
annan stat inom förbundet i trots mot förbundet som erbjuder utvägar
till fredlig lösning av konflikten.
Denna ödesdigra utveckling har hittills i stort sett ägt rum utan vare
sig bistånd eller motstånd från kvinnornas sida. Men den har nu nått
en punkt, då de måste besluta sig för endera. Krigsmaskineriet har utvecklats till en tekniskt fulländad massdödare som går rätt på
befolkningen tvärs över fronter, flottor och fästningar. Det tvinga;
därför med nödvändighet befolkningen att ikläda sig skyddsrust- en~ fästning, sluten uppåt mot himlen.
ning och--~
göra jorden till.

U

När kvinnorna nu bäva för det ögonblick då krigsvidundret skall sätta
igång, när de fråga sig vad som kan göras för att hejda och oskadliggöra
det, finns då något att föreslå dem, en handling som kräver aktivitet,
mod och sammanhållning?
Ja, en sådan handling finns.
Kvinnor, sammanslut er, kräv av männen att de besinna vart det
bär hän med mänskligheten. De bästa och klokaste av dem se det
och försöka vända utvecklingen, stöd dem, fordra att få hjälpa dem.

Men när Ni kräva av dem att lägga ner vapnen, låt
dem då samtidigt förstå att Ni ämna lägga ner
Edra! Att Ni vägra gå in i krigsmaskineriet, vägra
källar- och gasmaskdisciplin!
Kvinnor, säg att ni icke tro på gasmasker, källare och andra
skyddsvapen. Säg att ni genomskådat det orimliga i uppgiften att
skydda alla, och att ni rygga tillbaka för det omänskliga i tanken
att somliga skola uttagas till räddning och andra utlämnas att förgås.
Säg att ni icke vilja prisgivas med edra barn åt gift och eld utanför
överfyllda skyddsrum men heller icke räddas Rå andras bekostnad för
att sen stiga ut i en ödelagd värld.
Gör ni detta, då tvingas även männen i kraft av sina urgamla instinkter att försvara de sina, att göra en yttersta ansträngning för att skapa
och sätta igenom respekt för nya sammanlevnadsformer mellan folken.
En sådan kvinnornas resning har börjat i flera länder Om kvinnorna överallt med snabbhet, kraft och klarhet ge sin vilja tillkänna, dl
skola de uppnå att göra krigsmaskineriet odugligt.
Situationens allvar har tvingat oss undertecknade till en överläggning
och ett beslut. Vårt syfte är en kvinnornas resning iven i vårt
land, och vår närmaste plan ir inkallandet så fort som möjligt
aven på bred basis vald kvinnoförsamling, som skall vara ett
uttryck för och ge form åt denna resnings innebörd.
Vi uppmana Er alltså att i och för detta val senast den 8 aug. insända
förslag till kandidater, bland vilka Ni sedan kommer att bli i tillfälle
att per post välja representanter till denna kvinnoförsamling och därmed
träda in i kvinnornas vapenlösa upprorshär mot kriget.

Carin Hermelin.

AI/hild Nordberg.

Hulda Skoglund.

Brita Ringqvist.

Elisabeth Tamm.

Honorine Hermelin.

Ebba Holgersson. Naima Sahlbom. Elisabeth Wl2rn-Bugge.
Ada Nilsson.

Agda Schubert-Ström.

Herta Wiren.

Elin Wägner.
Ifyll och underteckna vidstående kupong och insänd den före den 8
aug. i slutet kuvert vederbörligen frimärkt till Kvinnornas Representantmöte Ned med vapnen, Postbox 2166, Stockholm 2.
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Förslagsställarens
Namn:

-

Adress:
.................... _

Födelseår*) :
-..-.-_

"

*) Rösträtts- och valbarhetsålder fyllda 18 år.
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