
NaisasialiittoUniooninkirje.
Vakuutettuina siitä ettei työ yhteiskuntamme siveellisen tilan kohottamiseksi saa naisten

puolelta milloinkaan laimentua eikä pysähtyä, rohkenee Naisasialiitto Uniooni, itse uudes-

taan keskusteltuaan siveellisyyskysymystä ja erittäinkin siveellisyyden suhdetta naisten itsensäelättä-

miseen, täten kääntyä toisten, naisten muodostamien yhdistysten puoleen kehoittaen niitä ottamaan

tämä tärkeä kysymys keskusteltavaksi. Liitämme tähän erään keskustelua varten soveltuvan poh-
justuksen ja pyydämme yhtenäisyyden voittamiseksi eri yhdistysten keskusteluissa saada ehdottaa

seuraavia keskustelukohtia:

1) NiBBä määrin Biveel!inen KäBitvBkanta Kc»6eiBBa vaikuttaa BiveelliBvvteen Bnku-

puolien välillä?

2) WBBä määrin aineellinen kvkynee vaBtuBtam»an Biveettö-
mvvttä ja eäiBtämään BiveelliBtä Buli6etta «ukupuolien välillä?

3) Mitä voitaisiin, näihin kohtiin katsoen, yhteiskunnan puoielt t tehdä kansallissi
vistv'<sen kohottamiseksi?

eri vluiiBtvBten lceBkuBte!uiBBa Bvntvneiäen päät«Bteli v (man6oll,Bta
julliaiBemiBta varten) varmaankin oliBi aBialle e6ukBi, rokkenemme lopukBi ekäottaa, että leiMn ar-

voiBa vnäiBtvkBenne läliettäiBi meille Ivliven ve6okBen aBiaBBa tapantuneesta KeBkuBte!uBta.

HelBinki lokakuulla 1904

liunnioittavaBti i

Naisasialiitto Utriooni.

Lucina Hagman

Osote: Helsinki.

puheenjohtaja.

Anna Lundström.
sihteeri.



I öfvertygelsen att arbetet för höjandet af vårt samhälles sedliga tillstånd aldrig bör från

kvinnornas sida få förslappas eller afstanna, tager sig Kvinnosaksförbundet Unionen friheten,
efter att själf ånyo hafva diskuterat sedlighetsspörsmålet och särskildt frågan om förhållandet mellan

sedlighet och själfförvärf, att vända sig till andra af kvinnor bestående föreningar med uppmaning att
till diskussion upptaga denna viktiga fråga Vi bifoga ett såsom inledning för ifrågavarande diskus-

sion lämpligt referat och drista oss att, för vinnande af enhetlighet i de olika föreningarnas diskus-

sioner, föreslå följande diskussionspunkter:

1) I livilken inan anBeB äet inc»rali3ka i nemmen utätva intlvtauäe
på sedligheten mellan könen?

2) I nvilken män anB6B KvinnornaB ekc>nomiBlia oderoencle kunna motarbeta c»Beä-

nen beklämda ett Be6ligt förnällanäe mellan könen?

3) livaä kunäe, meä atBeenäe a färenämnää punkler, trän samnälletB Bicia gäraB

lör närande 6en nationella Be6li^net6n?
1)ä äet nelt Bäkert Bkulle länäa trädan till att en BammanBtälluinF af (le olika

föreninFarnaB 6iBkuBBioner kuncle ernällaB (i ooli tör eventuell vilja vi töreBlä,
att äraäe förening ville till 088 inBänäa en kort relation at 6en inom förening iörä»
6iBkuZBionkn i trädan.

HelBinZtcirB, i oktober 1904,

Med största högaktning:

Kvinnosaksförbundet Unionen.

Lucina Hagman.
oi-61.

Anna Lundström.
selcr.

Adress : Helsingfors.


