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MEDLEMSBLAD
September 1937 N:r 6

r. K. F. F:s IX kongress i Luhacovice den 27--31 juli 1937.

Till ordf. vid kongressen valdes: Gertrud Baer, Lida
Gustav'll Heymann, Edith Pye, Claret Ragaz och COT.
Ramondt-Hirschlmann.

Vid kongressen fattade resolutioner och avsända
uttalanden. I

I spanska frågan.

Kongressen beslöt att i världsfredens, det spanska
folkets och den spanska kulturens intresse, vilka värden
nu äventyras genom att främmande trupper inträngt i
Spanien, hos N. F. påyrka, att N. F. vidtager åtgärder
för att genomföra ett omedelbart återkallande av alla
främmande, inklusive moriska trupper, och för att åter
ställa fredliga förhållanden i Spanien.

Ett telegram avsändes till Interventionskommitten av
följande lydelse:

Med anledning av nu pågående underhandlingar i
London upprepar I.K.F.F:s kongress i Luhacovice det av
förbundet redan förut framförda kravet, att alla främ
moande tr.uppe.r. måtte åter~alla~ f~ån Spa~!en, innan
ndgra Ut.:'>lUL VillC.uC ra~ta5. 1 - äi"j -1ä~: ~V1\.~(,;~~~~· !~0~

gressen varje försök att tillerkänna Franco krigförande
makts rättigheter, varigenom angriparen och hans offer
skulle likställas.

Fredspriset till GandhJi.

Från danska sektionen föreslogs, att Gandhi skulle
uppsättas som kandidat till erhållande av nobelpris 
ett förslag, som hade antagits på danska sektionens sista
årsmöte. Kongressen anslöt sig till Gandhis kandidatur
med stor entusiasm.

Ang. Abessinien.

Kongressen beslöt en vädjan till Folkförbundet att
icke godkänna Abessiniens uteslutning från de fria na
tionerna, varvid vår svenska sektions aktion att till vår
regering framhålla dessa synpunkter omnämndes av dr
Sahlbom och vann i hög grad kongressens gillande.

Ang. Japan.

Till sektionen i Japan avsändes ett telegram, att kon
gressen med sina tankar följde den. Något annat svar
kunde sekt. ju knappast under nuvarande förfärliga
förhållanden giva än det, som kom nästa dag: "Häls
ningar. Vi avvakta den nuvarande situationens vidare

. utveckling." Kongressen avsände emellertid ett protest
uttalande till den japanska regeringen mot invasionen i
Kina och beslöt en hänvändelse till N. F. ang. tillämp
ningen av de !paragrafer, som röra stater, som icke äro
medlemmar av förbundet och bringa världsfreden ·i fara.

1 Resolutionskommitten utgjordes av Gabrielle Duchene,
Frankrike, Lida Gustava Heymann, Tyskland, Marie Lous
Mohr, Norge.

l asylrättsfrågan.
Kongressen konstaterade, att de politiska flyktingarna

från de fascistiska länderna, vilkas antal uppgår till för
skräckande proportioner, bliva deklasserade och stämp
lade såsom statslösa, då det i de demokratiska länderna
icke garanteras dem laglig asylrätt och arbetstillstånd.

Kongressen fastslår, att den internationella hjälpverk
samheten hitintills endast bevarat emigranterna från den
mest ytterligtgående sociala katastrof och att denna
hjälp kommer att misslyckas, om frågan om asylrätt och
arbetstillstånd icke löses omedelbart och genom sam
arbete mellan regeringarna och hjälporganisationerna.

1) Konventionerna av 1933 och 1936 omfatta endast
de, som skyddas av Nansenbyrån och de tyska flykting
arna, och en blivande konvention bör omfatta alla flyk
tingar och införa för alla samma regler. I.K.F.F. önskar
därför betona följande grundsats:

Alla politiska flyktingar skola behandlas lika, vare sig
de blivit detta på grund av den ena eller andra politiska
åskådningen eller på grund av ras eller religiös överty
gelse eller på grund av att de äro statslösa. I.K.F.F.
understryker särskilt vikten av att flyktingarna beredas
'r 'f't~r1nilip-hptpr. 2

2) Ko~g~essen vädjar till regeringarna att utse blan
dade kommitteer, sammansatta av representanter för
hjälporganisationerna och emigranterna, vilka skulle ha
till uppgift att under samarbete med hjälporganisatio
nerna legitimera de politiska flyktingarna och genom
föra en laglig och ekonomisk lösning för de såsom emi
granter erkända.

3) Kongressen vädjar till offentligheten att under
stödja dessa strävanden, varav hundratusentals männi
skors öden bero, vilka äro förföljda på grund av sina
demokratiska ideer eller sin ras.

Tillägg: Kongressen uppställer fordran om att ett de
finitivt avgörande ang. lagligt och juridiskt skydd för
flyktingarna skall fattas av N. F:s församling i sept.
detta år, men om detta olyckligtvis nog ej skulle ske, så
bör den regeringskonferens, som år 1936 blev ajourne
rad, omedelbart sammankallas.

Politiska fångar.
I.K.F.F. förnyar sin fordran på befrielse av de tallösa

offer, som ännu äro i fängelse eller intagna i koncentra
tionsläger av den orsaken, att de hängivet arbetat för
fred och frihet.

Ang. dödsdom över fyra negrer.
Kongressen har med stor tillfredsställelse tagit del av

underrättelsen att den internationella kampen mot döds
domarna över negrerna från Scottsborough äntligen gi
vit till resultat, att dessa upphävts, då de unga männens
oskuld blivit bevisad. Kongressen ställde en fråga till
myndigheterna i Alabama, vilken kompensation skall gi
vas för de dödskval och den frihetsförlust, Som drabbat
dessa unga män, vilka tillhöra en minoritetsras i U.S.A.

2 Punkt 1) insattes efter förslag av Anna Lindhagen.
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Sammanfattning 3 av kongressens diskussioner och
uttalanden.

1) Det arundläggande målet är en internationell
världsordninbg, motsatt det kaos, som existerar på grund
av de nationella motsatserna, och som framför allt sö
ker rättvisa. För detta mål måste arbetas fram en in
ternationell etik och antagandet av vissa moraliska prin
ciper för sammanlevnaden mellan staterna och indivi
derna. Särskilt viktigt är att denna etik ingår i unqer
visningen.

2) Arbetet bör gå ut på att stärka N. F. såsom in
strument för en internationell organisation, alltmer
verkligt folklig. Arbetet bör exempelvis hänvisa till
skiljedom i alla tvister, ett frivilligt antagande av ett
mandatsystem, bättre än det nuvarande. Studiet om
medlen för ekonomiska sanktioners tillämpning måste
fullföljas. Ekonomiska sanktioner bör omfatta alla rå
ämnen, som direkt eller indirekt äro nödvändiga för
kriget utan att få utgöra blockad mot födoämnen och
nödvändig medicinsk hjälp. Vi böra med andra ord ar
beta för en total avrustning, men på samma gång accep
tera partiella framsteg mot detta mål. Vi böra studera
problemet om internationalisering av det civila flyget för
att utvinna alla möjligheter för dettas fredliga använd
ning.

Det bör upprättas en medlingskommission utanför
N. F. för att undvika och undersöka konflikter. I detta
sammanhang påpekas nödvändigheten av att staterna
avstå från uppfattningen om extrem suveränitet och från
rätten att börja krig. En nation, som har för avsikt att
utträda ur Folkförbundet, bör icke undandraga sig sina
förpliktelser som medlem förrän efter två års förlopp
efter uppsägningen.

3) Andra detaljer nämnas, som förtjäna vår särskil
da uppmärksamhet under fredsarbetet: a) draga nytta
av utvecklingen av iden om Amerikas neutra~itet, b)

-draga-nyttcrav fcYlkens fasa-mr ett-nytf Rng-:- -
4) Ligan upptar den växande opinionen i många län

der, enligt vilken kolonialsystemet icke mer överensstäm
mer med en modern rättsuppfattning, och förkastar fö
reställningen, att innehav av kolonier är nödvändigt för
en nations ekonomi. Vi måste därför arbeta på att er
känna alla folks rätt att styra sig själva i förhållande
till deras resp. utvecklingstillstånd. (Obs. Härmed är i
detta memorandum intaget den svenska sektionens för
slag i kolonialfrågan.)

5) Vi böra studera orsakerna till naturfolkens miss
nöje, särskilt såsom praktiskt att framhålla mot den
fascistiska propagandan. Det är av vikt att se till att
deras fundamentala behov, vare sig materiella eller av
seende uppfostran, bli tillfredsställda.

6) Vi böra taga ståndpunkt till problemet att tillfreds
ställa de alltmer växande folkmängdernas behov av rå
varor.

7) På det ekonomiska området böra vi förklara, utan
att taga bestämt parti för ett visst system, nödvändig
heten av att behov fyllas genom det allmänna och icke
genom en minoritets individuella profit. Det kooperativa
systemet bl. a. har fäst vår uppmärksamhet på en fram
komlig väg utan att därför visa den fullständiga lösnin
gen.

Inför alla dessa frågor böra vi framhålla för oss, att
striden för friheten är striden för freden och striden för
freden är striden för friheten.

3 Ut'arbetad aven kommitte, bestående av Kathleen A. Innes,
ordf., England, Thora Daugaard, Danmark, dr Anna Schustler
ova, Tjeckoslovakien, dr Stähelin, Schweiz, Elisabeth Wrern
Bugge, Sverige.

-....J"--•....,-:----.

I kolonialfrågan' anslöt kongressen sig till olika sek
tioners förslag. Ett för Norden intressant intermezzo
förekom i M:lle Rolands rapport i kolonialfrågan, vilken
vore intressant kunna erhålla in extenso. En honnör
gjordes för Danmark och detta lands behandling av
dess koloni Grönland.

Diskussion i kolonialfrågan medhanns ej - mycket
att beklaga. Även andra frågor hade man önskat en mer
ingående behandling.

Försoningsarbetet.

Detta har varit och kan allt fortfarande bli en av Li
gans förnämsta uppgifter. En av de aktuellaste linjerna
för försoningsarbetet mellan olika nationaliteter inom
samma land äro f. n. det mellan Tjeckoslovakien, Po
len och Ungern, varOm fru Hanouskova talade här i
Sverige i våras. Ett annat sådant försiggår mellan Bul
garien och Jugoslavien, varom en intressant rapport
förelåg av jugoslaviska sektionen. Ett annat försonings
arbete företages i U. S. A. för att uppreda konflikter
mellan nord- och sydamerikanska stater. Till sist en
mycket aktuell rapport från Palestina, där man kan tala
om tre problem, icke blott judarnas och arabernas utan
också landets värde för vissa stormakter. Med anled
ning av Egyptens upptagande såsom ny sektion upp
drogs åt denna att påverka arabkvinnorna i Palestina
såsom ett för dem närliggande arbete. I detta samman
hang kan påminnas om den danska sekt:s insatser i
Sönder-Jylland alltsedan Flensburgskonferensen 1926.

Representanter för polska sektionen hade icke kunnat
infinna sig. Troligen kunde de icke resa av inre poli
tiska skäl. Däremot närvoro ett par representanter från
den ukrainska sektionen, vilka visserligen icke bodde
inom själva Ukrania utan i Prag, men det var likväl
en glädje att kunna konstatera, att de allt fortfarande
hävda sig som sektion, särskilt för dem bland oss, som
med .:.§.Man glädje hälsade deras_inträde i Ligan liiu.-.__
kongressen i Wien 1921. - Det finns vissa brister i
samarbetet inom Polen mellan polska och ukrainska
medlemmar av vår liga. Vi få dock komma ihåg, att det
säkerligen i Polen är svårare att verka för ett förso
ningsarbete än i det betydligt friare Tjeckoslovakien.

Avrustningsfrågan.

Från Camille Drevet,' sorTi icke själv kunde deltaga i
kongressen, hade inkommit ett uttalande, varur här föl
jer de viktigaste av de av henne uppställda punkterna:

Folken, som ännu allt för litet arbeta för freden, låta
sig lätt influeras av svärmiska riktningar. De måste ska
kas upp ur sin sömn genom en energisk kampanj för
den fullständiga och allmänna avrustningen. Då ingen
social lära och intet politiskt parti grundar sitt program
på omedelbar avrustning, måste vi föra vår aktion på
det moraliska planet, vilket icke hindrar, att man un
der propagandan stöder sig på fakta såsom det veten
skapliga faktum, att rustningarna förorsaka elände och
motarbeta sociala reformers genomförande. Mänsklig
heten kan endast räddas genom att man återger män
niskorna deras värde genom att grunda den internatio
nella aktionen för en gemensamhetens mål i alla världs
åskådningar, alla religioner, d. v. s. på människornas
enhet, som leder till broderskap. Oaktat den nuvarande
härskande materialismen måste vår internationella kam-o
pan j föras på det andliga planet.

Drevet föreslår såsom en praktisk väg för avrust
ningspropagandan, att aktionscentra upprättas: ett i
U. S. A., ett i centrum av Europa och ett i Asien (för
slagsvis i Frankrike och Kina). Hon föreslår vidare, att
en folkens kongress inkallas på våren 1938, som ford
rar den totala och allmänna avrustningen. Denna skulle



hållas i Europa, där krigsfaran är störst, och i en ge
nom folkomröstning bestämd stad.

Kongressen tog icke definitiv ställning till Drevets
förslag, antagligen på den grund, att tid fattades att dis
kutera denna även så viktiga fråga.

Exekutivmötet beslöt att hänvisa förslaget till kom
missionen mot kemisk krigföring och för världsavrust
ning (ordf. dr Sahlbom).

Förbundets konstitution.

Behandlingen härav uppsköts, emedan ingående de
batter härom säkerligen hade tagit mer tid i anspråk
än som stod till buds. Rörande de uttryck i programmet,
varom inom några sektioner ett visst missnöje är till
finnandes, höll Marie Lous-Mohr, Norge, ett starkt och
redigt anförande. Med anledning härav tillsattes en
kommitte med uppdrag att utarbeta ett förslag, som
kunde ha utsikt att nå enighet. Självskriven häri var
Toini Iversen, Finland, som på finska sektionens vägnar
redan före kongressen insänt ett förslag till Exekutiven.
Övriga medlemmar blevo: Lola Hanouskova, Tjeckoslo
vakien, Yella Hertzka, Österrike, Marie Lous-Mohr, Nor
ge, och Elisabeth Wrern-Bugge, Sverige.

Föredragen om Spanien och Indien.

Doktor Margarethe Camps från Barcelona gav åt det
möte, som helt ägnades åt Spanien, ett alldeles särskilt
rikt innehåll. Sakligt, känsligt och medryckande talade
hon om regeringens sammansättning, därav hon påpeka
de det, som ej nog ofta kan upprepas, att den bestod
av representanter från olika partier, varvid liberala ele
ment även ingick, samt om det stora arbete, som denna
regering nedlagt för undervisningen. Budgeten höjdes
från 9 till 27 milj. pesetas. Under första året av rege
ringens verksamhet grundades ej mindre än 7.000 nya
skolor och man införde en pedagogisk mission i de mest

avlägsna OYarna. Mecl detta uppfostringsarbete fort-
sätter man, så gott man kan, ännu under inbördeskriget.
Medlemmar av milisen ha med livsfara räddat konst
skatter från Prado och barnen hava sammanförts i kolo
nier för att erhålla undervisning såsom i fredstider. Hon
skildrade gripande barnens lidande och tillade, att hon
som icke själv var mor måste yttra det värsta en kvinna
kunde yttra, nämligen att hon nu var lycklig över att icke
vara mor.

Mrs Hamid Ali lämnade en lärorik rapport om hän
delserna i Indien. Hon !påvisade de tunga ekonomiska
bördor, som trycka landet. Hon gav en livlig skildring
om det intensiva arbete kvinnorna i Indien nedlägga på
uppbyggande verksamhet.

:::
*

Val.

Till förbundets ITederspresident valdes med stor ackla
mation Emily Balch, U. S. A. Förbundet har således två
hederspresidenter, Heymann och Balch. - Då kongres
sen icke utsåg någon förbundspresident, är platsen efter
Jane Addams fortfarande obesatt.

På det exekutivmöte, som följde efter kongressen, om
valdes till vice presidenter Gertrud Baer och Clara
Ragaz samt nyvaldes Kathleen Innes, England, efter
Cor. Ramondt-Hirschmann, som avsagt sig återval. 4 Till
skattmästare utsågs Thora Daugaard, Danmark.

4 De nordiska ombuden hade vid ett gemensamt möte fram
hållit önskvärdheten av att Pye blev en av v. presidenterna.
Hon avsade sig emellertid vid ett exekutivsammanträde.

----_.---....------

Exekutivmedlenll71aJ-3 blevo förutom presidenterna
Thora Daugaard, Danmark, Greta Engkvist, Sverige,
Lola Hanouskova, Tjeckoslovakien, Yella Hertzka, Öster
rike, Marie Lous-Mohr, Norge, Mildred Scott Olmsted,
U. S. A., Edith Pye, England, Cor. Ramondt-Hirchmann,
Holland, och Naima Sahlbom, Sverige.

Svenska sektionens delegater vo'ro Sigma Blanck,
Ester Röhl, Anna· Lindhagen, Signe Fredholm, Karin
Falck, Ellen Johansson, Stina Skantze, Ingeborg Tegner,
Signhild Hellhagen och Ruth Rehnberg. Suppleanter:
Greta Hjorth, Inga Bagger-Sjöbäck, Ruth Andersson,
Lilli Löhf, Magda Jenner, Magda Thulin, Ellen Blanche,
Sigrid Högberg, Hedvig Falck och Ebba Johansson.

Svenska sektionens konsultativa medlemmar vid kon
gressen voro Elisabeth W rern-Bugge, Greta Engkvist
(suppl. för Signe Höjer, SOm icke kunde närvara) samt
efter hennes inträde i Exekutivkommitten suppleanten
Sigma Blanck.

Stipendier för deltagande i kongressen hade tilldelats
Ellen Blanche, Ruth Rehnberg, Inga Bagger-Sjöbäck,
Anna Lindhagen, Signe Fredholm, Lilli Löhf, Greta
Hjorth, Sigrid Högberg och Ruth Andersson.

Anna Lindhagen.

En världsinsamling . för Rosika Schwimmer.

Detta har hon ärligen förtjänt efter sitt intensiva
fredsarbete och sin klarseende blick på krigshot, vilket
hon siktade genast efter skottet i Sarajevo. Sedan är
hennes insatser allmänt bekanta. Hon kom till kvinnor
nas möte i Haag 1915 och var där en inspiratör av första
ordningen. Hon igångsatte Ford-expeditionen, som, ta
gancle vägen från Amerika över de skandinaviska län
derna till Haag, hade till mål att genom fredspropagan
da försöka få världskriget att upphöra. Efter mötet i
Haag 1g I6 bildades den Neutrala Konferensen, som ha-
äe SItt säteTStockho m och där Rosika Schwimn.::.le'-'-r:....:..:.v""'a-r-----
en av ledarna.

När Ungern som så många andra länder efter världs
krigets slut blev republik, utnämndes Rosika Schwimmei
till envoye i Schweiz och blev sålunda historiens första
kvinnliga ambassadör. Detta var under pacifisten och
liberalen Karolyis korta ledartid i Ungern. När den
kommunistiska regeringen kom till makten, var hennes
liv hotat, emedan hon varit medlem i den störtade rege
ringen och hon lyckades fly till Wien. Detta var i febr.
1920. Sedan dess har Rosika Schwimmer varit en poli
tisk flykting under tryckta förhållanden. Hon fick en
fristad i U.S.A. 1921, där hon har fått många vänner
och där hon icke mer så offentligt men dock personligen
ännu kan göra sitt inflytande gällande för fred och av
rustning. De gamla kämparna, som oförtrutet nekat
uppge kampen, är det sannerligen en plikt att vörda och
hjälpa.

Bidrag till världsinsamlingen, som på samma gång
kallas för "Väilclsfredspris till Rosika Schwimmer", är
ännu icke avslutad. Bidrag kunna lämnas till vårt sek
retariat, Sturegatan 7, Stockholm, postgiro 57910.

:; Av de kandidater, vilka uppställts 'av svenska sektionen till
medlemmar i Exekutiv,kommitten, invaldes alla utom Camille
Drevet och Barbara Duncan-Harris. Från England hade före
slagits en medlem från Jugoslavien Danitza Zetchevitch. Ty
värr blev hon icke vald och därmed har Balkanländerna ingen
representant i Exekutiven. Ej heller Frankrike, man hade vän
tat att Drevet omvalts. Den dubbla representationen för Sverige
gick igenom. ehuru ingen nominering från någon sektion härom
ägt rum och fragall icke diskuterats av de nord.;ska ombuden.
Skulle sa varit fallet hade säkerligen förslag om finskt inval
väckts,

l



Världssamling för fred.

Nordiska Fredsdagar på Skansen 31 juli-l aug.
blevo betydelsefulla ur flera synpunkter.

Det var den första stora upptakten i Sverige till en
samling av fredskrafterna, inte bara från olika freds
föreningar utan från alla större folkliga organisationer.
Dessutom var samlingsdagarna lagda till rätta för den
breda, folkliga publiken. Föredrag och skådespel för
siggingo i det fria, tillgängliga för en stor allmänhet,
som kanske inte i vanliga fall bevistar fredskongresser.

Talarna representerade olika åskådningar inom freds
frågan. Ecklesiastikminister Engbergs anförande, som
var en mäktig appell för fred och samförstånd, manade
också till försvar för frihet och demokrati: "Sådan värl
den nu är, måste vi ha svärdet i ena handen och mursle
ven i den andra." Motpolen till Engbergs anförande ut
gjordes av rektor Oldens från Norge, som hävdade den
strangt pacifistiska synpunkten.

Bland de offentliga anförandena måste nog främst
nämnas professor Noel Bakers från London. Den kun
nighet i internationella frågor, som han besitter, natur
ligt förvärvade genom hans mångåriga ~ekreterareskap

under Arthur Hendersson, tillsammans med hans stora
patos för fredssaken och hans utomordentliga talare
gåva, gjorde hans anförande till ett av de värdefullaste.

Pastor Tord Ströms predikan i Seglora kyrka var en
kraftig och omutlig fredsbekännelse. Stiernhielms skå
despel "Fredens födelse", mästerligt iscensatt av dr
Lindberg, gavs tre gånger under söndagen och var oer
hört gripande.

Första dagens förmiddag var ägnad åt interna för
handlingar. Ett hundratal ombud hade infunnit sig, var
av 40 kvinnor. Man åhörde gemensamt direktör Malcolm

LilIiehööks synnerligen värdefulla föredrag, "Freden,
folkviljan och Nationernas förbund"., varefter man de
lade upp sig i kommissioner liksom i Bryssel, varvid ett
inledningsföredrag hölls och resolutionsförslagen disku-
terades. .

I kvinnokommissionen var Kerstin Hesselgren ordfö
rande och undertecknad höll inledningsföredrag . om
"Vad kunna kvinnorna göra för freden?". Kvinnokom
missionens av mötet antagna resolution återgives i
medl.-blad n:r 7.

Fredsdagarna på Skansen hade otur i så måtto, att
vädret var ogynnsamt för de utomhusfestigheter, som
voro planerade på lördagen. Dock hade Skansens freds
dagar 30.000 besökare och det får anses SOm ett riktigt
grepp att på detta sätt få tag i den stora publiken.
Fredsrörelsen får inte bli en sektrörelse, som i stor ut
sträckning arbetar i det tysta. Denna den enskilda freds
arbetarens tysta övertygelse är en viktig grundval, men
världssituationen är hotande och tiden säkerligen mogen
för ett mera kraftigt framträdande av den fredsvänliga
opinion, som latent finnes i alla våra breda lager.

På grund av I.K.F.F:s internationella kongress i
Tjeckoslovakien var ej så många av våra aktiva kvinnor
närvarande på Skansen, som man skulle önskat. Freds
dagarna 'på Skansen rönte stor uppmärksamhet i pres
sen. De flesta Stockholmstidningar hade stora rubriker
och illustrationer på första sidan.

För dem, som önska ta del av föredragen, finnas alla dessa
tillgängliga i nr 6 av Mellanfolkligt Samarbete, som ägnat ett
specialnummer åt Världssamling för Fred. Vårt sekretariat
har försäkrat sig om ett hundratal exemplar som jämte pro

.gramhäftet -kan erhållas till ett pris av 30 öre pr expl. vid
rekvisition till sekretariatet, Sturegatan 7.

Signe Höjer.

Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, '937
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För Centralstyrelsen
av Internationella Kvinnoförbundet för Fre'd och Frihet

Svenska sektionen

Poul Bjerre
Mr.d. dr

Marcus Ehrenpreis
Professor

Ernst Fischer
Museidirektör

Åke Holmbäck
Professor

En kulturprotest för Spanien.
Ett antal ,kända personligheter i olika länder ha anslutit sig

till en internationell opinionsyttning mot den våldsinvasion av
främmande trupper på spanskt territorium, som förlamat lan
dets kulturella liv och avbrutit det sociala reformarbetet.

Uppropet erinrar om det ri'ka kulturarv, som Spanien skänkt
åt världen. Oersättliga skatter av målarkonst och arkitektur,
litterära och vetenskapliga verk av klassliska och moderna mäs
tare hotas nu av förintelse under hänsynslösa bombanfall.

Endast om Spanien befrias från dessa utländska väpnade
styrkor, finnes ·ännu hopp om att folket skall kunna samlas till
återuppbyggande av landet, så att Spanien ånyo' må 'kunna
göra sin insats i mänsklighetens tjänst.

Uppropet, som utsänts genorri Internationella Kvinnoförbun
det för Fred och Frihet, vädjar därför till världsopinionen att
kraftigt stödja Non-Interventionskommittens ·krav på tillbaka
dragande av alla främmande trupper från Spanien.

Bland de första undertecknarna av appellen äro många fram
stående engelska vetenskapsmän, sociologer, läkare och musei
män. Bland de norska märkas professorerna Kristine Bonnevie,
Wilhelm Keilhau, Fredrik Paasche, ett flertal konstnärer som
Henrik Sörensen, Erik Wrerenskiold samt läkare, skådespelare
och författare.

De svenska undertecknarna äro:

Hakon Ahlberg Natanael Beskow
Arkitekt Tenl. dr

Gerda Boethius Gunnar Dahlberg
Fil. dr' Pwfessor

Anna [·enah Elg- Fritz H. Eriksson
slröm Di~ektör

Författarinna Karl-Gerhard
Emilia Fogelkloll Teaterdirektör

NMlind
L';ktor

f. Ax"l Höjer Sven Ingvar Karirz Kock
Genenidirektör Professor Docent

Marti'1 Lamm Hans /,arsson Gunn(Jr Myrdal
Professor Professor Professor

Axel L Romdahl Torgny Segerstedt Manne Siegbahn
Prc'fessor Professor Professor

Otte Sköld Marika Stiernstedt Einar Tegen
Pwfessor FörfC'ttarinna Pwfessor

10sua Tillgren Lydia Wahlström
Mr.d. dr Fil. dr

Naima Sahlbom

Märta Bucht
Luleå

Frida Hagen
Ystad

Anna Undhagen
Stockholm

Elsa Nordlund
Kristianstad

Ester Röhl
Lidingö

Elisabeth WlFrn
Bugge

Saltsjö-Duvnäs

Signe Höjer

Anna Breitho/tz
Södra Sunderbyn

Signe Fredholm
Stockholm

Gunhild Landberg
Falun

Märta Nilsson
Norrköping

Ruth Rehnberg
örebro

Hed~'ig Tor
b!örnsson
Uppsala

, .

Matilda Widegren

Rut Anderson
Göteborg

Greta Engkvist
Stockholm

Helena Klein
Garphyttan

Ester Lutteman
l.und

Ruth Philip
Stockholm

l Abessinienfrågan har från svenska sektionen insänts
följ. skrivelse till regeringen.

Nationernas Förbund står inför avgörandet, om det skall
erkänna Italiens erövring al- Abessinien eller ej. Inför hela
världens ögon har en förbrytelse mot en hel nation begåtts. Den
moderna teknikens mest fulländade uppHnningar togos i bar
bariets tjänst. En upprörd värld tVJingades att åse detta, utan
att Nationernas Förbund vågade ingripa genom att tillämpa
alla de medel, som stå Förbundet till buds för att förhindra
ogärningar. Den linvändningen möter man, att allra minst en
liten nation nu kan ,göra någon insats vid slutavgörandet. Men
ingen kan beröva oss rätten och plikten att vägra att skänka
vårt erkännande åt orätten.

Vii förbise icke de ekonomis'ka uppoffringar de nationer på
lägga sig, som ej erkänna Abessiniens erövring och därmed
dess utrotande såsom fri nation. Det finns även andra värden
än de ekonomiska.

Svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet vädjar därför till regeringen att beakta och inom
Nationernas Förbunds Råd och dess Församling frambära ovan
nämnda synpunkter enlligt de rättsgrundsatser, som stå uttalade
i Förbundspaktens artikel lO.

Stockholm den 16 juni 1937.


	ikff_1937_1
	ikff_1937_2
	ikff_1937_3
	ikff_1937_4

