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RESOLUTIOIL

Vi här närvarande, genom fri .o~röstning ut sedda deltagare i

Kvinnornas Representantmöte Ned med vapnen i alla länder, göra föl-

jande uttalande:

En djupt ot idsenlig och dödsmärkt våldsf ilosof i går nu till

attack mot de krafter som bör jat bygga upp en världspolit ik, grun

dad på rätt och solidaTitet. ed alla sina maktmedel vill den tvinga

h la mänskligheten med i krigshetsen. De moderna rustningarnas karak

tär gör perspektivet av ett krig med var dag ohyggligare.

Livet förtvinar i kri shotets skugga. Det moderna krigsväsen

det griper in och förvrider hela samhällslivet, pressar ned dess a.nd

liga och materiella. nivå. Luftskyddsanordningar äro ägnade att för-

dölja sanningen om civilbefolkni ns ode och vänja ed' orgarna vid

tanken på krigets oundviktighet. Vi och de tjugutusen kvinnor som

sänt oss vä.gra att drivas in i kr ismas' ineriet. Vi resa oss mot käl

lar- och gasmasksystemet. Vi tro ej heller att vi kunna skapa trygg

het genom att hota med bpmbanfall. Den tanken griper omkr ing sig i

vinnovärlden att det är meningslöst att föra livet vidare, om till

varon skall präglas av krigsförbere elser.

Krigssystemet måste avlösas av ett nytt system för sammanl v-

nad mellan folken_ Grunden t ill detta nya system är redan lagd. Vi

kräva att Nat ionernas förbund nu inlöser sina högt idliga löften oon

i yttersta nödfall i enlighet med förbundspakten tillämpar ekono

miska sanktioner mot den fredsbrytare, som i detta ögonblic hotar

en förbundsmedlem med krig.

Genom att i den nu aktuella situationen fasthålla vid solida

ritetsprincipen får N.F. möjlighet att gripa sig an med det större

problemet att säkra väXIdsfreden. Avrustning är en förutsättning för'

världsfred. Vi kräva att den ajournerade avrustningskonfere.nsen sna.

rast in allas, återupptar sitt arbete och genomdriver ett fördrag om

verklig nedrustning med internationellontroll som ett första steg

mot universell avrustning.

I de krav vi här framföra oc den revolt vi gett uttryck åt



äro vi ej ensamma. I Bryssel samma.nträder i denna stund den inter

nationella~ocialdemokratiskakvinnokommitten och på Kronborg äro

de nordiska sektionerna av Interna~ione la Kvinnoförbundet för fred

och frihet samla e, alla enade i samma vilja att avskaffa kriget.

I alla länder resa sig just nu kvinnor med lösenordet N e d

ID e d vapnen i a l l a l ä n d e r. Tillsamman ämna

vi framhärda och på varje punkt kämpa för ett rättssamhälle, befriat

från krig.
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