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De nationella sektionernas arbete är baserat på de resolutioner
och deklarationer, som antagits vid förbundets internationella
kongresser.»
Organisation.

Centralbyrå.

Organ.

förbundet består av nationella sektioner samt direkt anslutna
medlemmar. (Är 1928: medlemmar finnas i 4 t stater fördelade
på alla världsdelar, nationella sektioner j 25 stater.)
förbundet sammanträder till kongresser (Haag 1915, Zi.irich
1919 konstituerande kongress - Wien 1921, Washington
1924, DubIin 1926). förbundets ordförande är Jane Addams,
Hull House, Chikago. förbundsstyrelsen, den s. k. exekutivkommitten, sammanträder två gånger årligen till exekutivmöten.
Centralbyrå : Gel1eve, 12 rue du Vieux College.

Pax fntert/alional utkommer månatligen i engelsk, fransk och
tysk edition.
Prenumeration under centralbyråns adress eller g!=nom den
svenska byrån.

.Maison in- »Maisoll internationa!e» , 12 rue du Vieux College, Oeneve,
ternatioinrtehåller arbetslokaler, bibliotek, samlingsrum m. m. samt
nale.>
u~gör

dessutom ett pensionat, med ett mindre antal bostadsrum,
avsedda i första hand för förbundsmedlemmar, men tillgängligt
även för andra resande. Priserna äro moderata, rum och mat
att rekommendera, varjämte kan påpekas, att vistelsen i detta
förbundets »egna hem» ger tillfälle till inblick i Oeneves internationella liv.
ArbetsllppEli stör del av förbundets arbete utföres genom kommitteer:
gifter.
Kommitten för »freden och de ekonomiska frågorna», ÖstKommitteer.
.
'"
.
.

europeIska kommItten (for samarbete mellan kVinnor l den mest
krigiska delen av vår världsdel), Kommitten för nationella mino
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riteter, fredsmissionskommitten, Oiftgaskommitten m. fl. De
två sistnämnda ledas av svenska ordförande: fredsmissionskommitten av fröken .MatiIda Widegren och Oiftgaskommitten av d:r
Naima Sahlbom.
fredsmissionen har under de sista åren bl. a. inriktat sig på
försoningsarbete i trakter, där spänning råder mellan minoriteter
och majoriteter å ömse sidor en statsgräns. Så ha genom upp-.
lysningskurser och i samarbete för dessa, tyska och danska
kvinnor i SIesvig medverkat till bättre förståelse vid denna gräns.
Ooda resultat ha vunnits vid en dubbelkonferens (1927) på
båda sidor om polsk-tyska gränsen i Schlesien. Även vid fransktyska gränsen önska kvinnorna anordna liknande arbete.
Oiftgaskommitten planerar en större konferens av experter och
delegerade för föreningar av· olika slag. Vid denna konferens
hoppas man, att svenska krafter skola göra en stor insats.
Sommarskolor ha sedan 1921 årligen hållits. År 1928 för- Sommarskolor.
lägges sommarskolan till Westhill Training College, Selly Oak,
nära Birmingham, England, den 27 juli-lO aug. och har till
ämne: Nya styrelseteorier (socialism, bolsjevism, fascism o. s. v.
och deras förhållande till internationell fred).
förbundet har upprepade gånger sänt delegater till områden, Föredrags,
resor och
där svårartade förvecklingar råda, just vid de tillfällen, då spån- delegationer.
ningen varit starkast (Irland, Ruhr, Kina).

DEN SVENSKA SEKTIONENS ORGANISATION OCH
ARBETE.
Byrå:

David Bagaresgata 9--11, Stockholm.

Byrå.

Medlemmarna (c:a 1,500) äro på många orter sammanslutna Organisation.
till kretsar. Dessutom finnas direkt anslutna medlemmar, vilka
erlägga en årsavgift av 1: 50 kr. till centralorganisationen. Centralstyrelsen utgöres år 1928 av MatiIda Widegren, ordf., Naima
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Sahlbom, v. ordf., Ester Dahlen, sekr. och kassaf., Märta BjörnbomRomson, Anna Holmquist, Gurli Hertzman-Ericson, Anna Lindhagen, Greta Stendahl, Elisabeth Wrern-Bugge, Stockholm, Anna
Björk, Gävle, Märta Bucht, Luleå, Karin CardeII, Göteborg, Halvi
Colleen, Uppsala, Wendela Engström, Halmstad, Teresia Euren,
Uppsala, Frida Hagen, Ystad, Anna T. Nilsson, Malmö, Elsa
Nordlund, Kristianstad, Elisabet Lundgren, Örebro, Hanna Wallin,
Vänersborg.
Organ.

Ett »Medlemsblad» utges med minst 6 nummer årligen. (Nr 1,
1928, innehåller. referat av 1928 års upplysningskurs, nr 3, 1928,
»Giftgaser och fredsarbete» av doc. Axel Höjer.)

Nationellt

Sektionen har anordnat föredragsturneer, utsänt broschyrer
m. m., varjämte upplysningskurser med statsunderstöd hållits i
Stockholm 1925, 1926 och 1928 samt i Göteborg 1927.

upplys-

ningsarbete.

Den. interDen internationella jredsdagen den 18 maj har i regel högnatlOnella
jredsdagen tidlighållits genom föredrag och fredsgudstjänster, varjämte fredsden 18 maj. blommor försålts.
Samarbete
På sektionens initiativ har en samarbetskommitte för fredsinmed andra
organisa- tresserade föreningar trätt i verksamhet.
tioner.

Stockholm i april 1928.

Centralstyrelsen.

Stockholm, Oskar Eklunds

boktryckeri,

1928

