
Fortrollgt.

Den danske ffovedkomiti
for

Nordiske Kvinders Fredsaktion d. 28. Februar.

FRA en Kreds af svenske Kvinder af alle Samfundsklasser og af alle Partier er der til
danske og norske Kvinder rettet Opfordring til Samvirken mellem de nordiske

Landes Kvinder i Fredens Interesse. Hensigten er i f0rste Rrekke overfor de lIeutrale
nordiske Folks Reprresentanter i Regering og Lovgivningsmagt at give et saa strerkt og
omfattende Udtryk som muligt for Kvindernes Fredsvilje og at opfordre de ledende
Mrend indenfor de tre Riger til i Frellesskab l at arbejde for Genoprettelse af fred
mellem de krempende Nationer paa Vilkaar, der skaber Garanti og Betryg
gelse mod Kampens Genopblussen.

Den umenneskelige Krigsf0relse, der nu i over et halvt Aar har hrerget Evropa,
tilintetg0r materielle og aandelige Kulturvrerdier, som det har kostet Aarhundreders
Arbejde at frembringe, hidser Hadet mellem Folkene og frembyder en daglig voksende
Fare for at drage flere Lande og flere Nationer ind under 0delreggelsen. I 0nsket
om en betryggende og varig fred maa da alle Nordens Kvinder kunne samles. De
nordiske Landes h0je, af hele den civiliserede Verden anerkendte og beundrede Kultur,
der gjorde det muligt at bevare den indbyrdes Fred Landene imellem under de truende
Forhold i 1905, har paany givet sig Udslag gennem Kongem0det i Malm0, der dan
nede Indledning til et Samarbejde for Opretholdelsen af hele Nordens Neutralitet og
blev fulgt med levende Interesse og Opmrerksomhed fra Udlandets og ikke mindst fra
de krigsf0rende Magters Side. Skulde det da vise sig helt umuligt at vedligeholde noget
af denne Interesse og Opmrerksomhed, naar det grelder ikke blot Nordens, men det hele
Evropas Velfrerd og Fremtid? Skulde det vrere helt udelukket, at de nordiske Kvinders i
Enighed og Samdrregtighed udtalte Fredsvilje skulde kunne finde Genklang paa mange
Hold? -

For at faa et saa strerkt og samlet Udtryk som muligt for denne Fredsvilje, er det
Tanken at samle Kvinderne hele Norden over paa samme Dag til M0der, som skal
afholdes under samme Former i alle tre Lande.

TiI Forberedelse af denne Fredsaktion i Frellesskab med de svenske og norske Kvin
der er der ogsaa her i Landet dannet en Hovedkomite, sammensat af Kvinder fra alle
Samfundsklasser og reprresenterende alle Anskuelser. Tiden derfor er i alle Landene
fastsat tiI S0ndag den 28. Februar. Paa den Dag skal der afholdes store M0der,
saa mange som muligt hele Landet over. M0derne skal have et h0jtideligt Tilsnit. Der
skal udf0res Musik eller Sang, holdes et kort Foredrag af det samme Indhold i



alle Landene. En ligeledes for alle Landene enslydende Resolution vedtages og ind
sendes til Landets Styrelse. Saavei foredragets som Resolutionens Ordlyd godkendes
af de tre Landes Hovedkomiteer, hvorved der vindes Sikkerhed for, at de ikke inde
holder noget, hvorom ikke alle Kvinder af de mest forskellige Anskuelser kan samles.
Udenfor foredraget og Resolutionen maa der ikk~ paa Moderne frem
srettes nogen offentlig Udtalelse eller fores nogera Diskussion. At Afholdelsen
af saildanne M0der efter denne bestemte Plan ikke kan befrygtes at ville skade
Landenes Interesser, har Landenes Hovedkomiteer forud forvisset sig om paa
sikreste Vis.

Hovedkomiteen tillader sig herved at opfordre Dem til indenfor Deres Kreds at
medvirke ti\ Danneisen af en Lokalkomite for Afholdelse af M0de den 28. d. M.
Ingen Kvindeforening som saadan maa stille sig i Spidsen, da det g~lder om
at samle alle danske Kvinder. Samarbejdet maa foregaa mellem Kvinder af alle Par
tier, som ejer Indflydelse indenfor forskellige Kvindegrupper.

Lokalkomiteernes Opgave bestaar i:

1) Anskaffelse af Lokale til M0det, hvorved Opm~rksomheden henledes paa forsam
lingshuse af forskellig Art. Hvor det skulde vise sig umuligt at faa Tilladelse
ti\ at benytte et saadant Lokale, kan M0derne holdes under aaben Himmel, da
Opl~sning af foredrag og Resolution kun vii tage et Kvarterstid.

2) Valg af den Kvinde, som aabner M0det og foreslaar Resolutionen.
3) Valg af den Kvinde, som efter nogle Dage i forvejen at have modtaget det trykte

foredrag kan gengive det h0jt og smukt" dog uden at foretage Tilfojelser
eller Udeladeiser.

4) Anordning af Sang eller Instrumentalmusik.
5) Bekendtg0relser i L0bet af den si ste Uge f0r M0det i samtlige Egnens Blade

om dets Afholdelse og Notitser o Lokalkomiteens Sammens~tning, om Anord
ningerne for M0det samt i 0vrigt It, hvad der kan v~re egnet til at skaffe livlig
Tilslutning.

6) fra hvert M0de indsendes Resoluti nen med Meddelelse om det omtrentIige Antal
af DeItagere i M0det til Hovedko iteen Bredgade 40 l snarest mulig.

7) Tilvejebringelse af det, sikkert ring , Pengebel0b, som er n0dvendigt for M0dets
Afholdelse. Lokalet maa kunne ska fes gratis, i modsat fald kan Indsamling fore
tages, men det b0r helst undgaas.

Hovedkomiteen sender gratis og i god Tid til hver Lokalkomite:

1) foredraget, trykt som Ma uskriptj 2) Resolutionen; 3) forslag om pas
sende Sang og Instrumentalmusik, hvoraf der kan v~lges.

Den forste Meddelelse til P essen hele Landet over bes0rges af Hovedko
miteen, og f0r denne er sket, maa ingen Offentliggorelse finde Sted fra Lo
kalkomiteerne.

Vii De vrere med til at bring et saadant Mode i Stand?

Naar undertegnede Hovedkomite Ted Tilslutning fra alle Sider har modtaget de
svenske Kvinders Opfordring ti\ Samar~ejde, er det i fuld Erkendelse af, at paaviselige
ResuItater neppe vii kunne opnaaes. In en af os venter, at vore 0nsker saa lidt som
vore Meds0stres Lidelser i de af Krige allerede h~rgede Lande vii kunne bevirke en
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fredslutning, f0r Tiden dertil er moden. Men vi viI give et Udtryk for den Opfattelse
af Krigen og dens f01ger, som sikkert er fc:eJles for Kvinderne Verden over, men som
Kvinderne indenfor de krigsf0rende Natio~er vanskeligt kan give Udtryk uden at
stille sig i Modsc:etning tiI deres egen Nations Interesser. ~, _-. ~ _ _ _ ..
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