" , • • • ! • • • • • • • • • • • • , •• ~",._• • • • • • • • ,., • • • • ~~"l

••••.•••••••• ,• ••

,~

••••

!.,

~.!

•••••••••••••••• •••••••• , •••••••••••••.• ! • • •

p ••••••••••••• ,', •••••••••••••

Ett krig, vars like i omfattning och· off~r världen aldrig skådat, pagar mellan
Europas kulturfolk sedan nära sex månader. Varje dag ökar det fruktansvärda antalet
döda och sårade, liksom de oerhörda förlusterna av rent materiella värden. Blomma~
av nationernas manliga befolkning mejas ned, änkornas och de oförsörjda faderJö;a
barnens skara växer med förfärande hastjghet. Förvildning i ta·nkegång och handling
mbredersig, och nationalhatets täta ~ädd fall~r i fruktbar jord. Äv-en till de nCUirnl:1.
lUnderna sträcka sig krigets verkningar, och end:;sl en dagligen spänd klokhet och försiktighet har hittiils lycka.ts_rädd~dem fpln att dragas mecL i krigsvirveln. _Krigets olyckiiga följder stå klar~st för de neutrala folken, vilka Icke äro gripna
av den enda föreställning, som gör detta krig uthiirdiigt för de kämpande, den näm:.
Egen au varje folk lägger skuldbördan. på fienden och anser sig strida med Gud fi5'~
rätten. Genom sin· av lidelserna oförvillade syn ha· de neutrala folken särskilda
förpliktelser, . bland andra den att icke lämna något medel oförsökt att hejda
kampen
och dämpa folkhatet. På Nordens folk .vHar denna plikt på eH särskilt sätt. Sverige,
Norge oc-h Danmark äro bland de fåeurope!ska länder, som enigt och oryggligt vilfa
fasthålla en uppriktig - neutraliret. De kämpande. nationerna Higga ocksåmårke till
foikmeningen i dessa tänder, vilkas höga kultur länge åtnjutit allmänt erkännande. Den
självbehärskning och fredsviija, som 1905 hindrade ett broderkrig, har burit sin., (rukt
under dessa skräcktider i det närmande mellan Nordens folk, som inleddes gen0Il'i
trekungamötet i Malmö och som säkert glatt alla Nordens bebyggare och· väckt stor
'uppmärksamhet i utlandet.
Är det förmätet att hoppas, att en maning från Norden om fredsunderhandlingars
tlpptagande skulle kunna vinna beaktande? Kunna vi Icke tro, aa det skulle verka
eggande och samlande på den fredsvilja, som på många håll längtar att ge sig uitryck,
'Om nordiska kvinnor i oräkneliga skaror samtidigt på många hundra ställen samlades
till högtidliga möten och vände sig till sina respektive regeringar med begäran, aH
dessa i samförstång ville taga initiativet till fre~smedling? Ingen av de ~ämp.a.nde ka~
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eller vill begära fred, då detta vore att erkänna sig besegrad.. Men krigets förlopp hat'
säkert blivit ett helt annat än de stridande från början tänkt sig, de avgä',ande batal ..
jerna ha uteblivit, och kampen inriktas framför allt på motståndarens utmattning. MånKa
omständigheter visa, att önskan om fred börjar vakna. Tiden för ett fredsinltiåtiv är
opkså lämplig nu, då 'de klimatiska förhållandena försvåra striderna och öka' lidande~a,
och då ,de kämpande hålla varandra i jäinvikt. Så som händelserna utvecklat sig, är,
det i hela Europa kanske endast Norden som förmår taga initiativet till fredsunderhandlingar.
Kvinnorna äro särskilt skickade att påkarta ett sådant initiativ. Genom sin moderlighet, genom sin lust att främJa och vårda H?/e't ä'ro'kvinnorna av naturen krigets möt..
ståndare, då ej försvaret av fäderneslandet kräver offret av kvl1lnornas fredskärlek.
Därför är det; de nordiska kvinnornas rätt och plikt' att nu låta sin stämma höras' i
världen. De svenska kvinnorna ha vid flera tillfällen visat, att de kunna samlas i enighet, höjande sig över aIla de olikheter i åldex:, arp~te, politiska och religiösa åskådningar,
som under vanliga förhållanden hålla dem skilq.a. "För ett större måt änat~ i, ett givet
ögonblick vara tolkar fPr..,ö~skan om frid på jorden och människorna en god vilja
kunna vi icke enas.,
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au realisera den tanke, som här utvecklats, har i Stockholm bildats en central-

kommitte, s'ammansatt av kvinnor från alla' 'samhällsiager
och'
re resenterande. 'alla me..... ...-.--..
_..
.
-l1ingsdKtningar. Undertecknade, som; utgöra""qenn!l "C(;)lltr~lkommitte, ,ha enats
om
r...
följande plan. En söndag, troligen, dell. 28, f~bn,lari, ~~ola, stora kvinnornöten - ett
die r flera'
varje ort, allt efter sambäll~nas ~torlek :- 'hålfas över hela v~rt land
liksq~\, i Norge och Danmark. ' Mötepa skola ha, en ~?gtid1ig prägel. 1\1. usik eller
sång)~~föres, och ett kort föredrag, lika på varje ställe i Sverige hålles. Deklamation
av n'åg~tläcipligt st'ycke 'kan även äga rum. En för hela landet gemensam resol~tion,
som 'utmynnar i en anhåilan hos regerin~en om samverkan, mellan de trenordis~a
llitldernil'
för, aH" verksamt befordra utsikterna tH! fredens återställande, antages och
,
insändes till utrikesministeriet. Säkerhet för att varken föredrag eller resolution innehåller något, som ej är ägnat att tilltala kvinnor av vitt skilda åskådningar, vinnes därigenom att de gillats av den samlade centralkommitten. Ingen diskussion får förekomma
på mötena.
,_
,_
t, Ingen kvinnoorganisation som sådan får ställa sig i spetsen, då det gäller att samla .
alla svenska kvinnor i en gemensam viljeyttring. Samarbete för anordningarqa bör på
varje plats äga rum mellan aktade kvinnor av alla partier, som äga inflytande inom
olika kvinnogrupper: t. ex. någon medlem av Fredrika~~remer-.Förbundet, F. K. P. R"
Vita Bandet eller annan nykterhetsorganisation, K: v.' K., en represe~tant för' arbeta~- :
rörelsen, en lärarinna, en prästfru, enctam i hög samhällsställning o. s., v., hur det k:utl,
lämpa . sig .bäst på varje ort Lokalkomlnitt6n
torde ·lämplig~n .bestå
ay minst tre,.,.'.
OC~
, .
".
högst nio kvinnor.
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C~ritI'alkemmitten sänd~r, kQst,nadsf.r\t>l" oeh i god tid till v~~j~ lokalkoP1~ith~:I) före-:
d.raget, tryckt som, manijskript, 2) resolutionen, 3) förslag till läQ1plig sång och instru~:
me,nt'almustkatJ, välja, på, 4) förslag ,till 'dikter, lämpliga till uppläsning vid mötet, 5) för~,
;:>lag till annons och pressnotisöch möjligen 6) anslagsaffischer. Dessutom, även kOSh
,Jadsfritt,' det antal exemplar, Jokall<;ommitt.en vill re~virera, av ett kort cirkulär., avset~
att spridas per post till ortens kvinp.oreg par. dagar för.e J.l1ötet, så" ;lttqett~ blirtalrikf
besökt. . Detta cirkulär förses på v?rje plat& Pled JoklllkQmminerlldes nam~, vilka de: '
låta trycka eller skriva in på detsamma.
Lokalkommittens värv består i:
l) anskaffan,de av möteslokal, en eller flera. pär.(tiliåt~ls'~ ,kan,erhällas;vore det
HimpJigt att, hålla ett möte. i kyrkan. MissioQshus, Goodtemptarsal, Folkets hus, läro","
ve~kssal, foll~skola eller andra brukligasa'mlingslokaler, kunna även användas. I värsta
faJJ' kan mötet (?~ blott med föredrag och resolution) hållas uQder bar himmel, om
vädret gör det möjligt;
,

2) utväljande av, .de,n kvinna, som öppnar mötet oen föreslår resolutionen;
3) utväljande' av den kvinna, som efter att flera dagar på förhand ha erhållit det
fryekta föredraget; kan, återgiva det högt och vackert, dock utan att göra några tillägg

_~_1<__-

eller uteshuningar; . '
,,"
.
. 4) anordnande av sång eller instrumentalmusik samt eventuellt deklamation;
_
, 5) utsä_ndande av',o'Lannåmnda,-ct-lCkul~t' -dU
kvin-ne,rn,a-i kommunen osl!:~,dess- o.m~"
nejd-;
"
6) införånd'eav pressnotisoeh annons;' .'
. 7) avsändande från varje möte av, resolutWnen med det u!,gefärliga åhörarantalet
infört, dels till utrikesministeriet, dels tillcentralkQmmittens ordfÖrand~; .'
8) anskaffande av de penningmedel, som 'behövas för att ordna den egna ortens
möte eller möten. Beloppet blir säkert ej betydande. För täckande av lokalhyran, dijr
såda~,behöver ifrägakömma,kanen ~indre, avgift 'eller kollekt upp~agas,ehuru d~t j~
är önskvärt att tillträdet för kvinnorna vore fritt.
Vill Ni vara med att få ett sådant möte till stånd? Där central~ommittens person~
kännedom gör det möjligt,' sändes detta, cjrkulår-,samtidjgt till. två eller flera kVinnor
på 'samma ort. (Se nedan.) Genom att dessa ställa sig i förbindelse med varandra,.
bildas den första lilla gruppen, som sedan tar i övervägande, vilka som lämpligen böra
utgöra medlemmarna i orrens' ,~okalkommitte. ft.r Ni <:len ,enda å Eder Ort, som ~ot
tagit detta cirkulär, så blir Er förs'ta uppgIft att uttänka" till vilka kvjnnor det ytterligare
bör 'meddelas, för ah arbetet må kunna börja. Vi ha redan försäkrat oss om, att många
kvinnor, spridda över landet, vilja spännå alla sina krafter för att söka nå det stora
målet. Ju fler möteIi, som komma till stånd, dess kr.aftigare och mer imponerande
kommer de svenska kvinnornas enIga initiativ' att te sig.
Centralkommitten har på säkraste hdll förvissat sig om att de planlagdakvinnomötena ickekllnna befaras skada vårt lands intressen.
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. Dfm djupapte tystnad nfåste ia{dtagas•.:~Rfc{lllffJrpnt;pji!!gi!4.m~stshålla planen absfflUt '
_hemlig' tiils deras tystnadsplikt upphäves --genom . meddslandd; från eentralkommittel1.
~~Ul!e pianen flå förhand hHva"känd f{jr::aflmiinheten,geno~41reSS(m oller annorledes,'
skulle nämligen intrycket avsevärt försvagas och sake"l c försvåras• . KVinnorna ha mJ·

.

e. tf stort tillfälle att visa, att dB kunna h6vara en4111mligllBt.

. Vore
. Ögonblick
·kti.lturens
,jcke vara

det
resa
och
med

"

icke en upplyftande syn att se hela Nordens;Jwinnor i ett och samma
sig för att i mödrarnas, systrarnas och barnens namn, i den förtrampade
brödrakäriekens namn bönfalla om ett slut-.på blodsutgjutelsen? Vill N j,
om det?
'

;. Stockholm den 9 febr.,.1~15.
M4rJa Aspman

;EJlen Key
/

JuIJa SvedelJus, ,
f. von Heijne

Louise von Bahr

Selma Lagerlöf

Signe Svenssqri'

Signe Bergma.n

-Emmy Lindhagen

Alife . Tegn6r,

t1gda MontelJus,
f. Jleuters1ciöld

"Lydjp Wahlström-

Ada Nilsson

Arma WhJtlock

Eugenie Steinrnetz,
f. Brur!'!mer

Kr:1stina Ögrlm

f. Sands(t;öm
E/sit.. Be!jkQw,
" f. 'Maadman
Emilia Brpom6,

" . f.

Lothigi~{s

~~ -----.-..~.~~~----?-Trinr"f<ricSj

f .Norclling
Kerstin l/esse/gren

Anna Sterky

Agnes IngeJmflfl
f. Palmstierna

. Agda (Jst/und

.\~.

Silål' tON/e lOjlfl :tfen lt"to!Ji'. sämJas till cantralfwmmitttilJs DrdfäramJe, frö/am AmPEl.
'Whitfock, 8B ENkshergslJtltan, S!fJckhölm. Eventuella' förfrågningar tord'c; göras 'und:
, SaiiJ!m1 1 adress.
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Alb. Bonniers "bokirYCked 1915,
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