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Protokoll fört vid Kvinnornas Representantmöte "Ned med vapnen 1
alla länder" i Auditorium söndagen den I september.
Klo 9,15 samlades i Auditoriums tennishall i $tockholm ett GO-tal delegater

Ise

bil.

II

1 Kvinnornas Representantmöte "Ned med vapn.en i alla länder", vilka

genom landsomröstning bland kvinnorna

~

en omröstning som på mindre än 'em dagar

samlat 20, 227 röstande - utsetts att ge form åt "kvinnornas vapenlösa uppror
mot kriget".

Sedan upprop förrättats hälsade doktor Ada Nilsson de församlade

välkomna och påminde om upphovet till aktionen "Ned med vapnen" ~ Amelie Posse':'
Brazdovas flammande artikel 1 Tidevarbet, ett S.O.S., som tidningen hörsammat,
då den sänt ut sin appell ,till sveriges kvinnor att välja delegater till en

nornas fredsriksdag.

kv~

Efter doktor Nilssons hälsningsord konstituerade sig mötet

med doktor Nilsson som ordförande och fröken Kerstin Hesselgren och fru Disa
berg som biträdande respektive andra och tredje ordförande.

Vä~·

Gener~lsekreterare

blev fröken Elisabet Tamm och tillprotokollsekreterare utsågs fröken Barbro Alving och fru Ulla Alm.

Redaktörerna Carin Hermelin, Barbro Alving, Eirgit

ström och Kaj Endersson valdes till presskommitterade.

Efter~valen

påpresentanterna på fyra utskott efter en p å förhand \1:ppgjord

3 4

5~,

uppdelades

plan Ise bil. 2,

som tagit hänsyn till, att i möjligaste mån olika åsikter, yrken ooh or-

ter bleve representerade i de olika utskotten.
tet,

Hed~

"Resolutionsutskottet lt

Till ordförande i I:sta utskot-

föreslogs doktor Andrea Andreen-Svedberg, till ord-

förande i " Utskottet för internationellt samarbete"
-

doktor 'aema Sahlbom, till

.

ordförande i t1Utskottet för fortsatt arbete inom landet" fru Agnes Söderqvist '
från Väs'terås och till
fröken Anna Lindhagen.

tt

Utskottet för andra åtgärder till krigets bekämpande"
Samtliga

valdes~

Efter det mötet konstituerat sig vidtog en kort diskussion, då fröken Teres
Svensson
~

~rån

Göteborg förklarat sig tveksam om uppropets innebörd, om uppropet

som senare doktor Wahlström uttryckte sig - innehölle ett llkategoriskt impe-

rativil,

en förpliktelse för delegaterna att vägra

eller inte.

Fröken Svensson tA

~ Si1-g,Ehalr~~:t:fö'r

källare och gasmaskskydd,
att utan personliga. för:'

kommitterade:

doktor Nilsson, Doktor Sahlbom. Fru Waern-Bugge och red. Hermel

~

skulle fortsätta som sådan, utökad med en del andra, cirka 12 st., vilka föreslogs
från olika hållo

Mot detta förslag protesterade doktor Nilsson livligt.

kommitte skulle bli ofDrmlig att sammankalla och arbeta med.

En så stor

Man seslöt då, att de

fyra pioniärerna jämte ordförandena för dagens möte och för de fyra utskotten

till~

sammans skulle utgöra en vidgad arbetskommitte med rätt att sammankalla representa ntskapet och inom detsamma välja sig medarbetare.

Alla övriga frågor beslät man

överlämna till kommitteno
T~elegram

upplästes från Hertha Svensson, Falköping / Ber få ansluta mig till

Ned med vapnen i alla länder/ och Gaby Gyberg, som uttalade sin "förvissning att
kvinnorna slutligen komma att 'be,§sgna krigsmentaliteten, därför att ~3äeras vapen äro
smidda av den oövervinnerliga kärleken". IEil. 12-IS/.· Hälsningar hade skickats
från socialdemokratiska kvinnor i Västerbotten, f rån Mathilda Zahle, Köpenhamn ,
Marianne Oeri, Basel, och Amelie Posse-Brazdova,

På fru Palmstiernas förslag be-

slöts avsända ett tacktelegram till fru Posse-Brazdova.
Härefter förklarade f röken Hesselgren representantmötet avslutat o'

Vid protokollet:

~~

2

pliktelser av detta slag "diskutera de bästa utvägarna mot kriget." Varken
fröken Svensson eller doktor Wahlström hade tolkat uppropet som ett sådant
imperativ och skulle i annat fall inte skrivit under det.

Fröken Hesselgren,

advokat Anden och doktor Svedberg framhöllo samtliga i var sitt korta anförande,
att

delegat~rna

voro valda på uppropets program och i aag borde tala och handla

i överensstämmelse med detta upprop.
inlägg av fru Rut Adler,

Detsamma fastslogs ytterligare 1 ett

som sade sig hoppas,

att alla, som hörsammat kal-

lelsen gjort det överlagt och efter noggrant genomläsande av uppropet, och
av fröken Ebba Holgersson, som menade, att det givetvis fanns många Vägar att
arbeta för freden på, men att den speciella väg,
icke fick bortblandas med de övriga.

som uppropet gjort till sin,

Fru Signe Höjer instämde.

Diskusmonen

avslutades f ör att fortsätta inför åhörarna i stora s amlingssalen.

Fru Vio-

la-Markelius uttryckte en önskan att i dagordningen som ett mellanstick

upp-

toges meddelandet om fredsvännen Henri Barbusses nyligen timade dödsfall och
vad Barbusse betytt för

fredsrörelsen~

Kl. 10,15 hade i Auditoriums storaesal samlats en åhörarskara på cirka
700 kvinnor och inför dessa börjades nu representantskapets Officiella förhandlingar med ett högstämt hälsningstal av doktor Nilsson.
vad hon nyss sagt delegaterna om upprinneilseun till

II

Hon upprepade,

kvinnornas vapenlösa

uppror mot kriget" och gentemot mången tvivlande Tomas, som frågar "Vad kan
väl

E! åstadkomma" ville hon uttrycka förhoppningen, att den nya

kvinnoak~

tionen måtte komma att lösgöra alla obrukade explosiva krafter och vinna positiva resultat.
na estrad"

"Det är er vilja, som utvalt oss och lyft oss upp på den-

avslutade hon sin hälsning och tackade åhörarna för deras in-

tresse.
Sedan bestegs talarstOlen i tur och ordning av dagens fyra

föredrags~

hållare, vilkas föredrag återfinnas som bilaga till detta protokoll
~.

Ise

bil.

Samtliga avtackades med hjärtliga, stundom lidelsefulla applåder och

stampningar.
Efter sista föredraget - fru Wägners - förklarades ordet fritt, och

3.
fröken Greta Stendahl inledde
"N~

diskussionen~'

en appell" till uppror får ett så spontant svar av laglydiga medbor-

gare,som den som kallat oss hit i dag, så
i olag.

Folksamvetet har reagerat.

~r

förvisso någonting i olag - grundligt

Styrkan i vår

att acceptera gasmasker

v~gran

och källare ligger i det offer den kan leda till som yttersta

~Om jag gåve min kropp att br~

ändå är inte Gffret i och för sig tillfyllest.
nas, men icke hade

k~rleken,så

ett p&sitivt komplement.

konsekvens, men

vore det till intet gagn:

Varje äkta vägran har

Det räoker ej att göra halt utanför ett skyddsrum, vl

måste gå steg för steg på en väg mot ett annat mål.
dag förddiskusslon om andra

åtg~rder

mot krlget.'

inte bara sådana som ta sikte på akuta symptom
pare el.dy. - utan även på profylakti kåa

~

Vi ha

valt ett utskott i

Jag hoppas, att där kommer upp
såsom sanktioner mot en angriDit skulle

åtgärder~'

räkna upplysning, kunskaper, principiella utredningar

rör~de

vilja

ja~

konfliktorsaker,

övning i mellanfolkligt samarbete t.ex. på internationella skolor eller i den
s.k. "Frivilliga
pr.

Em:tl~a

internationella civiltjänsten" /Ceresoles/, jag

t~nker

på

politiska åtgärder och uppfostran av ungdomen.-Och till slut vill

Jag nämna,hur nära egentligen denna aktion anknyter till kväkarnas fredsbudskap •

Kväkarna ha ju alltifrån I600-talet varit vapenvägrare.- Vår hUVUdfråga

i dag är opposition mot skyddsanordningarna.
trygghetens synpunkt.
sition.

Det måste

lösas.

De som förorda dem,

det ju

Trygghetsproblemet kommer vi inte ifrån med oppoDet måste ltunna lösas utan militlirmakt.

förtroendets v,äg - det konstruktiva samhällsbyggandets väg.
vi -

g~

l1kåom i dJlnna vår aktion

~

1 en tYdlig inre

maning~;

Vägen är

Ledningen finner
Som motto för den

skulle jag vilja sätta ett par raäer i en bön av vår stora landsmaninna
ta: 'Visa mig vägen och gör mig villig att gå den.
ligt att gå

vidare~

Så uppfyll då min

Sedan begärde doktor Wahlströ
och ett personligt

v~gen.

"

ordet och började med en själVdeklaration

ståndpunkttag~nde

här~

Vådligt är att dröja, far-

stundan och vlsa mig
till aktionens syfte.

har alltmer gått mot radikal pacifism, "bekände hon.'
valls k!tring - också

Blrglt~

"Mm

utveckling

"Men jag lir alltid en mot-

Jag hade inte fattat mitt mandat som e tt imperativt

mandat, och då jag inte helt och hållet kan svära på m!istarSDS ord

d.V.S.~~

ropet borde jag kanske ha kastat det i papperskorgen enligt mångas mening.

Mp-

~

jag ville vara med,

ville diskutera positiva åtgärder ooh framkomliga vägar

mot kriget ooh jag tog uppropet som en klok människa
gram -

inte alltför bokstavligt.

~rukar

Jag är vapenvägrare,o

ooh jag tror på ett internationellt styrt flyg -

ta ett partipro-

n inte skyddsvägrare,

en internationell ordningsmakt;

Vad skyddsmedlem beträffar vet vi inte, hur situationen blir i ett eventuellt
krig - vi borde inte avfordra de närvarande några löften;
med småbarn kunna lova

att inte skydda sina barn?

Hur ska t.ex. mödrar

På den punkten har jag saIDl-

ma syn som Anna lenah Elgström i dagens artikel 4,-'Sooialdemokraten. II
Fru Gunhild Tegen

förklarade sig vara glad över att dr Wahlström inte

~apperskorgen

kastat sitt upprop i

sådan fredsidealitet, s.om
satsförhållande til:i.
nen.

,";. oppoai'liian är bra, när den bärs upp av

dr Wahlströms gör.

var~8'

Vi behöver inte därför s tå i mot-

, inte heller till andra kvinnor eller till män,";.

TY alla vill vi i själva verket bevara freden.

mulering,som skiljer oss fredsvänner åt.
diskutera ·formuleringen.

Ibland ärdet bara en

for~

Så må vi då i fridens ooh fredens namn

Som resultat av detta möte skulle

jag~önska

att vi

finge en organisation, ett stort internationellt kvinnoråd, till vilket alla
fredsälskande kvinnoorganisationer är anslutna.

Ty är det inte

kvinnointresse att behålla våra män ooh söner?

Xndå finns det ännu kvinnor

oc ~redsvänner,

som tala hInfullt om NoF~

första lokomotivet.

ett~emensamt

Det!talades hånfullt ookså om det

Vi måste komma ihåg natt N.F. är det första ofullkomliga

instrumentet för internationellt samarbete, att N.F. är det enda positiva resultatetiav världskriget.
flammande

Det är svårt att finna ett positivare uttryok för våra

känslor~

Rektor Honorine Hermelin
önskan till mötet frän den

läste efter detta

frånvarande~tlelegaten

efter hon själv tog till orda.

upp en hälsning ooh

lyck~

Emilia Fogelklou-Norlind,yar-

Hon påpekade, att t.o.m. de ekonomiska sank,";.

tionerna mot en fredsbrytare kan vändassmot oss själva , kån vändas i krig.
enda osvikliga medlet mot kriget är den mänskliga andens egen resning.

Det

Hon

o1terade vidare skaldinnan Harriet Löwenhielm och drog en par~ell mellan grott~
människan i Löwenhielms dikt ooh den förnedrade mEtnniska, som i att eventuellt
kommande krig måste

~öka

sig ner i källare under jorden.

barnet i Andersens magg "Kejsarens nya

Ooh hon talade om

kläder", barnet som i sin naturliga

å1tthet ensamt av alla vågade

s~ä.

ut sin tanke ::ttJa, men han har ju 111:g8. klä:'

dert "Sä förhåller det sig också med oss och de s.k. skydclslTledlen - skaavi inte
som barnet s~ga. l.från: II lWn skyddsmedlen är ju inga skYddsmedelI"
Fru Ottesen-Jensen började med

,\

att~ekänna

sin bristande tillit till N.F.

IIPersonligen har 3ag ingen itro på N.F. - J:e,pe,n och Amerika är ju inte med .:.. kvin':'

-

,

nornas petitioner med 9 milj. namn lades efter en stunds uppmärksamhet åt
utan åtgärd.

Vi måste också komma ihåg,att gå vi med på sanktioner i egenskap

av stat,kan det rendera oss en krigsförklaring från det

bo~kottade

landet. Nej,

vi bör inte gripa till ekonomiska sanktioner som stat, men däremot som
KVinnorna, som representerar 3/4 av alla
mot inköp
som

g~,

ap~ttfborde

av italienska varor ,och vi borde
'i

sidan~

tills~tta

enskilda~

sätta i gång en aktion

en permanent komm1tte,

kvinnornas bojkott mot' angripande stat till en internationell före-

teelse."
Fru Viola Markelius

påminde om,att aVlvapenproducerande länder är Sverge

det fjärde i storleksordningen.

11% av världskrigsmateriellsn prOduceras i

Sverige och det är tack vare rustningsindustrien,som vi nu ha ttbättre tider",
få

njuta frukterna av bättre konjunkturer.

teckninga~~pågår stora

Vi vet att f.

vapenleveranser till Tyskland.

~

under falska be-

Borde inte vi kvinnor

fordra en undersökning av vår nustningsindustri och dess metoder?
Doktor Andrea Andreen-SVedberg:
löshet.

"PPac1f1smen har anklagats för sin men-

Den behöver en offertanke och det är detta som är det nya i vår rörelse,

det som väckt gensvar, detta att kvinnorna fått sin
serad.

kr1gstjänstv~gran organi:'

Dat betyder ingalunda att v1 avkräver den enskilde löften.

Men det be-

tyder) att vi tro på betydelsen .v1~srson11ga offerhandlingar i mänsklighetens
histor1a.

Vi känner oss höra samman med alla dem som genom tiderna offrat allt

intill livet för en ide.

V1 tro på betydelsen avtde enskilda människornas in-

sats och v1ddrar en gränslinje mellan dem,

~om

tror)att de som offrat för en idea

hj~lpt

fram mänskligheten,

v~gran

dåraktig och meningslös - kan inte vara en av oss."

Fröken Anna L1ndhagen

och dem, som'inte tror så.

Den som anser krigsskydds-

talade härefter i enighetens namn och sökte fram-

hålla, hur alla vägar att arbeta f5r fred är bra och ingen förmer

~n

den andra;

Men det har varit en nästan onaturlig avtrubbning i allmänhetens opposition mot
kriget och det är därför gott och väl att det finns dem,-s,

~

- likt vi här

fredsarbetet och ger en ny appell, en appell, som

ledsnat på 80-talsmetoderna

bättre förmår väcka människor till insikt om krigets ohygglighet.

!riiiil:'IIOQlI~ Elvira Wedberg pläderade för att kvinnorna ska skaffa sig inflytande !ver
produktionen och industriens kvinnor vägra

2.

att befatta sig med

Fru Karin Boye häntydde på,att vi samlats till

tf

krigs1ndustrien~

Kvinnornas vapenlösa

tlpp-

ror mot kriget tt , men att vi dock äger vapen - ehuru icke vanliga krigsYapen
som vi lämpligen kan begagna: vi äger påtryckningsmedel.
tryckningsmede17

~

Vilka är då våra på-

Petitioner, hemställanden till N.F. m.m.-sådant har kanske en

viss betydelse; individuell gasmaskvägran är en samvetssak, men efter vad jag
tror inget starkt

påtry~kn1ngsmedel.

att inrätta sig för

Starkare är då en massrörelse, som vägrar

, överhuvudtaget. Varje människa

kriget~

vapen, som betyder något:
inte vill vara med om.

har i varje f all ett

Att trilskas, där man behöver henne för något hon

Vi alla här

tionen, fast vi inte/vet om det.

~

i denna stund inlemmade i krigsorganisa-

Likaväl som varje man har sin besUimt uppgjorda

plats vid ett krigsutbrott, så finns det också i detta ögonblick en motsvarande
plan för kvinnorna.

Det är uppgjort; bur vi ska ersätta de mobiliserade männen i

s.k. fredligt arbete d.v.s. i industrien och samhällsmaskineriet, vilket skall
~öra

det möjligt att fortsätta kriget;

Men här kan vi vägra. Jag hemställer

till respektive utskott att ta denna väg itbeaktandee:

en organisation mot

kvinnornas inlemmande i krigsorganisationen.
Med fru Royes inlägg var diskussionen före lunch av sluta d och d:ele gaterna i representantmötet drog sig ner till Klara hal len,

d~'

geme~~~

lunch

intog~.

Un er lunchen presenterade doktor Nilsson för de närva rande en fi nsk

gäst,

fru't\Vilen, som korruni t med. flyg från Finland för at t del taga

"fJIIJL

iJI mötet.

Fru Wilen höll ett kort och klart anförand@~ som tillvann sig allas ~impati~r
och där hon med stöd av ggna

~

farenheter fran finska

inb~des~'ig~t

trodd.e

sig kunna säga, att kvinnorna :Letet avgörande ögonblicket - även om Vii känna
oss eftertänksamma och tveksamma nu - skoJ. l , våga att var·a modiga och
det skydd vi med vår aktion här avsvurit oss.
sin linje,

sin~lliSeringS'Plan. Liksom

\t~rgra

Kvinno rna ha äntl igen här fått

männen vågade sina liv i

kr'

igl t,

skall kvinnorna våga offra sina liv som en protest

~

kriget.

Efter lunch delade deltagarna upp sig i grupper med ett tjugotal i varje
på de fyra utskott, som förut uppräknats.
d~

Under

Ii

a2

timmar arbetade~ se-

de olika utskotten intensivt, och vad därunder förhnadlades om, ha de

skilda

Kl.

sär~

utskottsprotokollen i detalj bevarat.

t5

samlades representanterna åter och den resolution, som resolutions-

utskottet utarbetat, upplästes;
Ett och annat småord ändrades. En reservatioll
,
som fru Natalia Ahlströmj Göteborg, framfört med a seende på resolutionens v~
ran att acceptera källar- och gasmasksysten, tog fru Ahlström tillbaka, då han
fann sig ensam om sin ståndpunkt.

Mot den passus, som

handlar om N.F., hade

likaledes en deltagare reserverat sig, fru Ottesen-Jensen. Hon förklarade att
det för henne var en samvetssak och att hon omöjligt kunde ta tillbaka reservationen utan att bryta med sin övertygelse.
stå.

Reservationen fick alltså

kvar~

Omedelbart efter detta, öppnades mötet igen i Auditoriums stora sal in-

för

åhörarna - som efter dagspressens beräkningar voro 700

/icke

~ä

a IOOO

i antal

få, om man betänker det oväder som samtidigt rasade över Stockholm

och att många kommit från landsorten eller andra städer/.
fungerade som ordförande.

Fröken Hesselgren

Hon badd de fyra utskottsordförandena i tur och o

ordning redogöra för förhandlingarna inom respektiw utskott och det resultat
man uppnått.
Doktor Svedberg uppläste resolutionen;iiden lydelse den slutligen fått.
lse bil. 10 • Fröken Hesselgren tillkännagav den enda reservationen, varefter
resolutionen för övrigt godkändes enhälligt av representanterna under Ahörarnas
hjärtliga

appl~der.

Doktor Sahlbom redogjorde sedan
nationellt arbete.

för arbetet inom ~Utskottet för inter-

Utsk~ttetLf0De81og iltelegram

till socialdemokratiska

kvinnokongressen i Bryssel och nordiska "Fred och Frihets!!kongressen i Kronoborg med uttalande av vår

förhopppning om samverkan och samarbete samt an-

slutning till Geneve; föreslog vidare att 2/ uppmana de delegater, som detta
möte kommer att sända till Geneve att tillsammans med så mångal'r~presentanter

som möjligt för andra fredsorganisationer och fredsintresserade framlämna
lutionen till N.F.., att 3/ dagens möte icke

skUIJ.e'·ge'~upph'(W

till en M

eso1\a.timell

eller internationell förening utan som kommitte eller annorledes arbeta vidare
tillsammans med fredsintresserade neutrala och politiska organisationer och
skilda, såväl män som ,kvinnor.

Och betonade utskottet som sista puriit - 4 : att

särskilt viktigt är samarbete med ungdomsföreningar.
port applåderades livlit.

en~

Även doktor Sahlboms

rap~

Fröken Hesselgren meddelade därefter att följande per:

soner, som på egen bekostnad komme att resa till Geneve i dagarna, lovat frambära
resolutionen till I.F.:

:Doktor Ada Nilsson, doktor A. Andreen-Svedberg, fru Signe

Wessman. Fru Hulda Flood, redaktör Carin Hermelin, Fröken Anna Tc. Nilsson, f ru
Flory Gate, doktor

N~ema

Sahlbom och fru Elin Wägner.

Fru Söder-qvist, ordförande i tredje utskottet, "Utskottet för fortsatt arbete
inom landet", rapporterade att utskottet förslår representantskapet, att man till~

sätter en aktiv kommitte, vilken kan fortsätta d et påbörjade arbetet och med bl.a.
följande uppgifter: att uppdraga riktlinjer för fortsatt arbete efter de förslag
som framkommit i dag,

t.ex. att hos för freäsarbetet intresseradå organisationer

av olika slag utverka hjälp för

propagan~a

och ekonomiskt stÖd, att ordna en

mässig upplysningsverksamhet bland lärare och ungdom samt att

klarg~ra

för

plan~

kvin~

norna inom olika arbetsområdet nÖdvändigheten och konsekvenserna av kvinnornas
bojkott mot krigsförber·edeJlser av'! alla slag.

Dessutom ansluter sig utskottet

till tanken på en liga, vars medlemmar förminder sig att under inga förhållanden
deltaga i någon som helst förberedelse för krig samt att iakttaga en obrottslig
solidaritåm~gentemot andra

Fjärde utskottet,

If

medlemmar i ligan.

Utskot~et för andra åtgärder till krigets btiämpande"

hade tydligen varit speciellt uppslagsrikt.
diger och mångsidig.

Fröken Lindhagens redogörelse var

Sammanfattningsvis kan nämnas följande:

Utskottet föreslog

atteaDbetet skulle fortsättas aven kommitte, uppdelad i sektioner, eller av
ko~~itteEr.

Utskottet ansåg vidare att två aktuella och brådskande frågor

nu var varubojkott och sanktioner, och
av varor från angripande nation,

före~ogs

ju~~

av några: individuell bojkott

Emellertid var meningarna härom delade och det

överlämnades till den blivande kommitten att tta upp

~örslaget

eller inte.

Såsom

viktigt framhölls även frågan om värnpliktsvägran, men hann ej frågan behandlas

~,
på grund av bristande tid.

Utskottet uttalade sig också för att representanterna

borde hos regeringen '1kräva en offentlig undersökning och offentlig kontroll av den
svenska krigsindustrien och -exporten, ögonblickligt stoppande av
port, en undersökning av i vaddmån

krigsmaterialeB~

svenska arbetare är- beroende av vår krigsindustn

och möjligheterna att omlägga krigsindustrien till fredsindustrien.

Utskottet före:

slog att vi skulle förklara oss beredda att hjälpa till med arbetet för beredande av
andra ekonomiska möjligheter till försörjning och att moraliskt stödja dem, som på
grund av vägran att fortsätta arbetet inom krigsmaskineriet mister sitt levebröd.
Vidare betonade utskottet vikten av att fortsätta fredsarbetet för mellanfolkligt
samförstånd även pI de gamla linjerna" såsom underlättandet av att de olika folken
lära känna varandra, hjälpverksamhet under hemsökelser vid följderna av krig eller
naturkatastrofer, samt bildandet av opinion mot förtryck.
utskottet vikten av uppfostran till fred:

Ytterligare framhöll

rensning av skolornas

undervisnings-

stoff, en betoning i seminarierna av lärarens gärning som uppfostrare till fred samt
en

stark föräldraupp fos tran , där fredsuppfostran är ändamålsenligt inlemmad. Uttilll
skottet föreslog slutligen att ~.F. skulle riktas en vädjan att tillsätta en stänaig kommission med uppgift att undersöka och planmässigt så fördela jordklotets råvarutillgångar, att varje folk på ett rättvist sätt får sitt behov av råvaror tääkt.
Denna kommission skulle också äga rätt att undandraga den stat, som angriper annan
stat, tillgång till nyckelvaror.
Efter fröken Linahagens rikhaltiga redogörelse vidtog en kort diskussion.
Mötet beslöt i enlighet med andra utskottets förslag att en ny förening icke skulle
bildas, däremot som 3: de och 4:de utskotten önskat, att en kommitte skulle fortsätta arbetet.

Fröken Holgersson föreslog att representantskapet skulle ajourneras

och rektor Hermelin instämde:

Representantförsamlingen bör icke upplösas, bara

ajourneras och sammankallande bör vara en arbetskommitte./Rektor Hermelins förslag
s~~1;:';;;::;;;;:I

Fru Myrdal förealog, att arbetskommitten skulle delas på olika sektioner: en
för

up~lysningsverksamheten, en

för aktuella krigsprotester och en för kvinnornas

bojkott mot krigsberedskapo
Mötet besl!:öt i enlighet med rektor Hermelings förslag.

Fröken Hesselgren

föreslog då, att den hittillsvarande, redan existerande arbetskommitten - med 4

