Då centralkommitten för kvinnornas fredsmöten nödgades uppgiva tanken på en gemensam fredssöndag för de. nordiska kvinnorna,
skedde det under uttalande av den förhoppning, att något av de
internationella uppslag till samlat uppträdande för freden, som voro
under förberedelse, skulle ge anledning till att under något förändrade
former låta de svenska kvinnornas varma fredsvilja komma till uttryck.
I utlandet har fredslängran under de senaste månaderna framkallat åtskilliga sammanslutningar och förslag. Bland dessa synes
det centralkommitten i alla avseenden lämpligast, att Sveriges kvinnor
ansluta sig till den plan för fredens återställande, som utarbetats av
den internationella kvinnokongressen i Haag 28 april-l maj, i vilken
kvinnor från krigförande såväl som från neutrala länder deltogo.
Där beslöts, att genom kvinnodeputationer till såväl krigförande som
neutrala staters regeringar dels framställa förslag, att de senare skulle
gemensamt erbjuda medling i den pågående striden, dels framlägga
de grundsatser, som enligt kvinnornas uppfattning måste tillämpas
för att freden skall bliva rättfärdig och varaktig. Kongressen hyste
förhoppning, att de neutrala ländernas kvinnor ville understödja
denna plan genom att vända sig till sina respektiva regeringar och
begära deras deltagande i medlingsarbetet samt genom att instämma
i kongressens h uvud uttalanden angående förutsättningarna för det
blivande fredsslutets rättvisa och varaktighet.
De svenska kvinnorna, som före några andra länders kvinnor känt
hur
sig manade att göra vad de förmådde för fredens återställande,
I

ringa utsikterna än voro, att deras uppträdande kunde ha positiva
resultat, hysa säkert den livligaste önskan att deltaga i denna kvinnornas storartade opinionsyttring för fred och att giva detta sitt deltagande
imponerande dimensioner.
Central kom mitten föreslår, att de svenska kvinnorna över hela
landet avhålla opinionsmöten för fredens återställande söndagen den
27 juni. Visserligen lägga de speciellt svenska sommarvanorna åtskilliga svårigheter i vägen för möten i juni, då antagligen många
av lokalkommitteernas medlemmar lämnat sitt vinterviste, men om
vi skulle uppskjuta mötena tills i september, bleve Sverige antagligen
det sista neutrala land, som ans1öte sig till kvinnornas internationella
fredsplan. Å andra sidan äro i vårt land en stor del av förberedelserna undangjorda. Mötena kunna på många ställen anordnas som
friluftsmöten, varigenom den på somliga platser bekymmersamma
lokalfrågan lättare löses.
En annan gynnsam omständighet är att den besvärliga tystnadsplikten nu bortfaller. Dock bör intet meddelande till pressen äga
rum, innan genom centralkommittens försorg planen offentliggjorts
i tidningarna.
På de platser, där av olika skäl inga stora möten äro möjliga
att anordna, kunna små grupper av kvinnor träffas, läsa föredraget
och antaga samt avsända resolutionen.
Det vore en heder för vårt land, om kvinnorna genom storartat
deltagande i dessa möten ville visa sin varma fredsvilja. Kvinnorna
i de andra länderna sätta särskilt lit till Sveriges kvinnor, som på
ett par dagar insände 27,754 instämmanden i Haagkongressens syften.
Anvisningarna rörande de till den 28 februari planerade mötena
kunna i allt väsentligt följas. Mötena skola ha en högtidlig prägel.
Musik eller sång utföres, och ett kort föredrag, lika på varje ställe
hålles. Deklamation av något lämpligt stycke kan även äga rum.
Resolutionen antages och insändes. Ingen diskussion får förekomma
på mötena.
Centralkommitten sänder kostnadsfritt och i god tid nytt föredrag.
Resolutionen medföljer detta cirkulär. De förslag till sång och instrumentalmusik samt till dikter, lämpliga till uppläsning vid mötet,
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:s;om· förut erhållits, äro naturligtvis fortfarande lika användbara.
Anslagsaffischer kunna erhAllas _tilt ett pris av 1 öre pr st. Rekvisition av dessa bör göras så snart som möjligt för bestämmande av
upplagans storlek. Likvid kan insändas i frimärken.
Lokalkommittens värv består i:
1. Anskaffande av möteslokal, en eller flera. Där tillåtelse kan
erhållas, vore det lämpligt att hålla ett möte i kyrkan. Missionshus,
Goodtemplarsal, Folkets hus, läfoverkssal, folkskola etter andra brukliga samlingslokaler äro även lämpliga. Under denna årstid kunna
även möten hållas under bar himmel.
2. Utväljande av den kvinna, som öppnar mötet och föreslår
resolutionen;
,3. Utväljande av den kvinna, som, efter att flera dagar på förhand
ha erhåttit det tryckta föredraget, kan återgiva det högt och vackert
dock utan att göra några tillägg eller uteslutningar;
4. Anordnande av sång eller instrumentalmusik samt eventuellt
deklamation;
S. Införande i ortens samtliga tidningar avannonser och notiser
om lokalkoml11ittens sammansättning, anordningarna för de lokala
mötena och allt som i övrigt kan vara ägnat att åstadkomma livlig
anslutning till dessa;
6. Avsändande från varje möte av resolutionen (med platsen och
det ungefärliga åhörarantalet införda) titt centralkommittens ordförande,
fröken Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8 B.
7. Anskaffande av de penningmedel, som behövas för att ordna
den egna ortens möte etter möten. Beloppet blir säkert ej betydande.
För täckande av lokalhyran, där sådan behöver ifrågakomma, kan en
mindre avgift etter kottekt upptagas, ehuru det ju är önskvärt, att
tillträdet för kvinnorna vore fritt;

Vill Ni vara med om att ordna ett eller flera sådana möten?
Vi kvinnor kunna ej längre stittatigande uthärda, att det grymma
världskriget offrar männens hälsa, lemmar och liv, sänker kvinnor
och barn i sorg och nöd, kränker kvinnor, försvagar känslan för
rätten, sår national hatets giftiga sådd, minskar mänsklighetens kulturkraft och tillintetgör brödrakänslan mettan folken. Vi vilja så mäk-

tigt protestera mot kriget, så enigt uttala vår begäran om en rättfärdig
och varaktig fred, aH vår röst skall trots kanondundret gör'a sig hörd.

Vill Ni icke vara med om det?
Stockholm den 14 juni 1915.
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Svar, vare sig instämmande eller ej, samt rekvisitioner av
affischer och likvi~ för dessa torde snarast möjligt insändas til~
centralkommittens ordförande, fröken Anna Whitlock, 8 B Eriksbergsgatan, Stockholm. Eventuella förfrågningar torde göras unde",
samma adress.

Stockholm.
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