
Bilaga till Fred ocb Frihets Medlemsblad.

ETT BUDSKAP TILL VÄRLDEN
Vi, medlemmar av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,

wm grundades 1915 i Haag, och som har konsultativ status (rådgivande
ställning) hos Förenta Nationerna, har vid möte i Hamburg 25-3 I juli
1955 beslutat att åter understryka vår övertygelse, att det är möjligt för
män och kvinnor av alla raser, nationaliteter, religioner och politiska me
ningar att leva fredligt (happily) tillsammans.

Vi är uppmuntrade av den n~'a anda av ansvar, förståelse och samarbete,
som nationerna börjar visa varandra.

Vi välkomnar de förklaringar, som nyligen utsänts av framstående in
siktsfulla vetenskapsmän, där de uppmanar alla regeringar att göra klart
för sig själva och för alla, att deras syftemål inte kan främjas av ett världs
krig. Ändå finns det alltid risker för ett lokalt krig, så länge rustningarna
består och där är sådana problem att lösa som i Tyskland, Korea, Formosa
och Indo-Kina. Så länge det inom ett land finns sociala orättvisor och
politisk bitterhet, finns illltid risk för inbördeskrig.

Krig i mindre skala, såväl inbördeskrig som krig mellan nationer, bär
i sig fröet till ett världskrig. Även om ett världskrig börjas med s. k.
konventionella vapen, kommer det nästan· säkert att sluta som ett atom
krig. Ett sådant krig får vi varken börja med berått mod eller aven slump
glida in i. Enda lösningen är att avskaffa kriget självt.

HUNGERSNÖDEN I VÄRLDEN

Jordens befolkning ökar snabbt och ojämnt. Vi sysslar alldeles för litet
med problemen, hur för framtiden hungersnöd skall kunna undvikas, na
turtillgångarna bevaras, frivilliga befolkningsförflyttningar underlättas och
kvinnornas ställning förbättras. Det enda hoppet att världens befolkning
skall kunna stabiliseras på en förnuftig nivå och med en förnuftig fördel
ning, ligger i en höjning av allmän levnadsstandard och bättre upplysning.

VÄDJAN TILL VETENSKAPSMÄN OCH ALLA MEDBORGARE.

Vi uppfordrar de vetenskapsmän, som med rätta är oroliga för den
användning som deras vetande fått, att ägna större uppmärksamhet åt
dessa frågor både individuellt och internationellt.

För att skapa en fri och fredlig värld behövs män och kvinnor, som
inte är rädda att tänka i nya tankebanor och ge uttryck åt sin övertygelse.

Som ett bidrag till ett mera globalt tänkande framlägger vi följ'an:de
förslag: .. _



1) Annstning.

Vi menar, att nationerna måste upphöra nt sök:l bibehålla freden genom
militära allianser, framskjutna befästade baser, anhopning av förintelse
vapen, utökning av värnplikten och utmanande militärövningar, samtidigt
med att de försöker komma överens om avrustning och verkar för social
och ekonomisk rättvisa i tekniskt outvecklade länder. Dessa strävanden är
oförenliga med varandra då de omfattar motsatta intressen.

Verklig fred är inte möjlig så länge varje nation använder det mesta
;;v sina resurser på krigsförberedelser och inriktar sin intelligens och sina
strävanden därpå.

2) Fredlig lösning a" hister.

Vi uppmanar enträget till ett mera :lllnrligt studium - såväl individu
ellt och nationellt som inom Förenta Nationerna - av de praktiska möj
ligheterna till total och universell avrustning, av fredliga medel att lösa
nationella och internationella tvister och av frågan vem det åligger att ta
ini tia tiv till förhandlingar.

Sådana fredliga metoder är redan anvisade i artikel 33 av FN:s stadga
och borde samvetsgrant användas.

Vi föreslår att man noggrant studerar hur en v~irldsomfattal1de ordnings
makt skall fungera och hur man i en obev;ipnad värld skall definiera be
greppet gruppförbrytelse i förhållande till internationell bg.

3) ~ledIemskapi Förenta Nationerna.

Vi :Inser, att alla nationer, som är villiga att :lCceptera Förenta Natio
nernas stadga, bör upptas som medlemmar.

Det vore en handling av rättvisa och realism om den Kinesiska Folk
republiken snarast finge intaga Kinas plats i Säkerhetsrådet och i alla FN:s
organ.

~) Teknisk hiiilp.

Vi yrkar enträget på att Förenta Nationernas och dess specialorganisa
tioners program för teknisk hjälp skall få en gynnad ställning när det
gäller anspråk på nationella fonder och utbildad personal. Sunfed, FN:s
speciaifond för ekonomisk utveckling, bör erhålla medel utan att in
vänta nedrustning. Bidragen till Unicef, FN:s barnhjälpsfond, bör utökas
väsentligt. Ett tillräckligt reservförråd av livsmedel för världens behov bör
uppläggas.

Lämplig utbildning och vidsträckta möjligheter att deltaga i konstruk
tivt arbete i sämre ställda länder bör ordnas för unga människor genom
FN: s organ eller andra interna tionella organisationer. Detta skulle kunna
bli ett frivilligt alternativ till militär värnplikt och skulle slutligen kunna
ersä tta .den.

ii) K"innornas ställning.

Det är en trängande åtgärd att en höjning :IV kvinnornas utbildningsnivå
och ställning kommer till stånd i de tekniskt outvecklade länder. Varje
nation med anspråk på att kallas civiliserad bör ge fulla politiska, ekono-
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miska och sociala rättigheter åt kvinnorna. FN skulle kunna ge regering
arna ett gott föredöme genom att utnämna lämpliga kvinnor till ansvars
fulla officiella poster.

6) lUänskliga rättigheter.

Vi kräver att varje människas rätt till livet skall skyddas av lag. Döds
straffet måste överallt avskaffas.

Vi anser att ingen stat bör begära aven man eller kvinna någon tjänst,
som kränker deras samvete, eller utöva politisk påtryckning för att kon
trollera deras tankar.

Vi föreslår, att där osäkerhet råder om styrelseformen för en befolk
ningsgrupp, dennas mening skall få ge sig uttryck i en folkomröstning
under strikt och opartisk övervakning och ges prioritet i en följande hand
läggning i Förenta Nationerna.

Regeringarna bör enas om att omedelbart inkalla en konferens av hefull
mäktigade ombud för att överväga hur statslösheten skall kunna avskaffas.

") Rasdiskriminering.

Vi upprepar vår mening, att varhelst rasorättvisor av något slag synes
föreligga, FN skall anses kompetent att taga upp ärendet till diskussion
och uttala sin uppfattning.

Samtidigt som vi förstår det trängande behovet att förbättra många
folkgruppers livsvillkor, beklagar vi djupt varje tendens att använda sociala
reformer som instrument för rasdiskriminering.

S) PeHtionsräHen.

Vi anser att såväl individer som organisationer skall ha rätt att vädja
till FN. Det bör ordnas med en snabb och effektiv handläggning av sådana
petitioner.

Vi föreslår att varje medlemsstat i FN skall få rätt att i brådskande
fall hänvända sig till det organ inom förbundet, som den tror kan bäst
skydda dess intressen, vare sig Säkerhetsrådet, Generalförsamlingen eller
något av FN:s specialorgan..

9) Jtledhorgerligt ansvar.

Vi är övertygade, att om vi skall kunna få en värld utan krig, måste
den också vara utan militär organisation och varje rnedborgare måste fostras
att se på krigsförberedelser, offensiva såväl som defensiva,. som en olaglig
kvarleva från en gången tid. I en sådan värld skulle internationella tvister
betyda svårigheter, men inte hot.

En värld utan krig måste bli en värld utan outhärdliga sociala orätt
visor och utan ovilja mellan raser. I en sådan värld måste individens rättig
heter skyddas genom internationell lagstiftning likaväl som gruppers och
nationers. Varje medborgare måste vaket beivra orätt, varifrån den än
må komma.
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Det får aldrig antagas, att det enda alternativet till våld är slaveri eller
till slaveri våld. Ett sådant antagande vore en utmaning mot det mänsk
liga förnuftet och den mänskliga värdigheten.

Detta budskap är undertecknat av följande funktionärer och medlemmar
i IKFF:s internationella styrelse:

Emily Greene Balch, USA, internationell hederspresident i IKFF, professor emeri
tus, Boston, Nobelpristagare 1946.

Gertmde C. Bussey, USA, internationell v. hederspresident i IKFF, professor eme
ritus, Baltimore.

Edith M. Pye, England, internationell v. hederspresident i IKFF, S.R.N., S.C.M.,
innehavare av Hederslegionen.

Clara Ragaz, Schweiz, v. internationell hederspresident i IKFF.

Marie Lo1tS Mohr, Norge, internationell president i IKFF.

Phoebe Cusael1, England, internationell v. president i IKFF, M.B.E., J.P., f. borg
mästare i Reading, England.

Andric louve, Frankrike, internationell v. president i IKFF, IKFF:s konsult i
UNESCO, docent vid Paris' Univ.ersitet.

Else Stadelma1111, Tyskland, Rektor, Hamburg, Internationell skattmästare i IKFF.

Gertmde Brer, IKFF:s konsult vid FN, Geneve, och vid FAO, Rom.

Signe Höjer, Sverige, ordf. i svenska sektionen av IKFF.

Tani lodai, Japan, ordf. i japanska sektionen av IKFF, Rektor vid Japans Kvinno
universitet, Tokio.

Kathlel?in Lonsdale, England, president i brittiska sektionen av IKFF, D.Sc., F.R.S.
professor i kemi.

Ida Lundquist, Danmark, skriftställare.

Mary Pekkala, Finland, ordf. i finska sektionen av IKFF.

Emily Parker Simon, USA, ordf. i politiska kommitten i USA:s sektion av IKFF.

Agnes Stapeldon, England, vice ordf. i engelska sektionen av IKFF.

Else 2mthm!, Danmark, riksdagsledamot.

. "

Srockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, 1955
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