UPPROP.
I Spanien lida barnen fruktansvärt på bägge sidor av inbördeskrigets fronter liksom
också i landsflyktens förskingring. De sakna det nödvändigaste. Många av dem irra omkring utan föräldrar och hem.
Som svar på de bevekande böner om hjälp, som kommit från spanska föräldrar,
arbeta redan Internationella Röda Korset och Internationella Rädda Barnen m. fl. organisationer för att söka lindra den fruktansvärda nöden. En del av dem utdela kläder, andra
grunda barnbespisningar eller upprätta barnhem och kolonier vid kusten och i Södra
Frankrike för de många tiotusentals barn som måst fly från sina' hem.
Men dessa organisationer kunna icke fortsätta utan ytterligare och mera omfattande
stödaktioner än de som redan verka.
Vårt land har en ädel tradition från nödtiden. Det svenska folket visade då att det
insåg sitt medansvar för barnen i värl4en. De äro framtidens hopp. Vi måste se till
att denna framtid icke brytes ned och förödes i partistridernas vimmel.
Vi - ett· antal svenska kvinnor av de mest olika åskådningar - vädja därför till alla
svenska män och kvinnor att hjälpa oss med en opolitisk, rent humanitär aktion till förmån
för inbördeskrigets oskyldiga barnaoffer.
De organisationer, Internationella Röda Korset och Internationella Rädda Barnen i
Geneve och Paris, vilkas hjälp till de spanska barnen vi vilja stödja och till vilka de insamlade
medlen skola överlämnas, borga med sina kända principer för att hjälpen kommer att fördelas både effektivt och opartiskt. Vi hoppas att genom H. K. H. Prins Carls välvilliga
förmedling kunna bibehålla en så allsidig och samlad svensk prägel som möjligt över vår
verksamhet via dessa internationella organisationer.
Ekonomiska bidrag kunna sändas till KVINNOKOMMITTEN FÖR SPANIENS BARN.
Expeditionen, Hamngatan 32, 3 tr., där listor också kunna rekvireras, är öppen alla helgfria dagar mellan 10-12, 2-4. Postgiro 151650.
Hjälp oss att tvärs genom partifronterna än en· gång bilda en föräldrakedja till barnens räddning!
KVINNOKOMMITTEN FÖR SPANIENS BARN.
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