
Kansainvälinen Naisten Rauhan ja Vapauden Liitto
Kansainvälinen järjestö ja sen työ.

»Maison Internationale», 12 Rue Du Vieux College, Geneve.

Kansainvälinen Naisten Kauhan ja Vapauden liitto t»li- l'»km»»r» ja tar-
tao yhdistää kaikissa maissa ne naiset, jotka vastustavat koitusperä kan-

kaikenlaatuista sotaa, saalistamista ja sortoa ja jotka työs- sainvälisesti hy-
lentelevät yleisen aseistariisumisen aikaansaamiseksi sekä väksytyssä muo-
ristiriitojen ratkaisemiseksi tunnustamalla ihmiskunnan äo«».
yhteenkuuluvaisuuden, välitys- ja sovintotuomioiden sekä
kansainvälisen yhteistyön kautta ja takaamalla yhteis-
kunnallisen, poliittisen ja taloudellisen oikeuden kaikille,
sukupuoleen, rotuun, kansanluokkaan tai uskontoon kat-
znmatta.

Kansallisten osastojen työ perustuu niihin päätöslau-
selmiin ja julistuksiin, jotka ovat hyväksytyt Liiton kan-
sainvälisissä kongresseissa. >

Liitto on muodostettu kansallisista osastoista sekä suo- Järjestely,
ranaisesii liittyneistä jäsenistä. (Vuonna 1928 oli jäseniä
41:stä valtiosta kaikisia maanosista sekä kansallisia osas-
tai» 25 valtinzza).



Päätoimisto.

Äänenkannat
taja

Maison inter
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Tehtäviä. Valio

kuntia.

Liitto kokoontuu kongresseihin (Haag 1915, Zurich
1929 — perustava kongressi —

, Wien 1921, Washington
1924, Dublin 1926, Prag 1929). Liiton puheenjohtajana
on alusta asti toiminut Jane Addams, Hull H?;mse, Chikago.
Pragin kongressissa hän kuitenkin terveydellisistä syistä
erosi tästä toimestaan tullen yksimielisesti valituksi kunnia-
puheenjohtajaksi. Hänen sijalleen valittiin 3-henkinen
puheenjohtojakuirta: Emily Balch (U.S.A.), Clara Ragaz
(Sveitsi) ja Gertrud Baer (Saksa). Liittohallinto, n.k. Toi-
meenpaneva komitea, kokoontuu kaksi kertaa vuo-
dessa toimeenpaneviin kokouksiin.

Kansainvälisenä sihteerinä toimii miss Mary S h e e p-
s h a n k 8 ja päätoimiston osoite on: Geneve, 12 rue du
Vieux College.

Liiton äänenkannattaja Pax International» ilmestyy
samassa paikassa kerran kuussa englannin-, ranskan- ja
saksankielisenä painoksena. Sen voi tilata suoraan pää-
ioimistosta tai Suomen Osaston kautta. Toimittaja M:lle
Madeleine Z. Doty.

»Maison Internationale > (kansainvälinen koti), 12 rue
du Vieux College, Geneve, sisältää työhuoneustoja, kirjas-
toja, kokoushuoneita y.m. ja on sitä paitsi täysihoiiola,
jossa on pienempi määrä asuinhuoneita etupäässä lii-
ton jäseniä varten, mutta myöskin muille matkustajille.
Hinnat ovat kohtuulliset, huoneet ja ruoka suositel-
tavia, jola paitsi on huomautettava, että oleskelu tässä
liiton »omassa kodissa > suo tilaisuuden tutustua Geneven
kansainväliseen elämään.

Suuri osa liiton työtä tehdään valiokunnissa: »Rauhan ja
taloudellisten kysymysten» valiokunta, Itäeurooppalainen
valiokunta (yhteistyötä varten naisten kesken maanosamme
kaikkein soiaisimmassa kolkassa), Kansallisten vähemmis-
töjen valiokunta, Rauhanlähetysvaliokunta, Myrkkykaasu-
valiokunta v,m.

Rauhanlähetys on viime vuosina m.m. suunnannut sovin-
totyönsä niihin seutuihin, missä on kireät välit vähemmistö-
jen ja enemmistöjen kesken jonkun valtakunnanrajan mo-
lemmin puolin. Niinpä ovat saksalaiset jaranskalaiset naiset
Slesvigissä valistuskursseja yhdessä toimeenpannen, myötä-
vaikuttaneet paremman yhteisymmärryksen aikaansaami-
seksi tällä rajalla. Hyviä tuloksia on saatu kaksoiskonfe-
renssissa (1927) molemmin puolin puolalais-saksalaista
rajaa Schlesiassa. Myöskin ranskalais-saksalaisella rajalla
haluavat naiset järjestää samantapaista työtä. — Myrkky-
kaasukoniiitea on järjestänyt m.m. suuren ja paljon huo-
miota ansainneen Frankfurt am Mainin kongressin tam-
mikuussa 1929. jossa käsiteltiin lähinnä kysymystä: Tule-
van sodan luonne ja siviiliväestön suojelu.



Liitto on useamman kerran lähettänyt valtuuskuntia Esitelmämatkoja
seutuihin, missä vaikeanpuoleisia selkkauksia vallitsee, ja valtuuskuntia,

juuri niinä ajankohtina, jolloin jännitys on ollut suurin
slrlanti, ?»ul>r, Kiina).

Kansainvälisen Naisten Rauhan ja Vapauden Liiton
(Suomen osaston)

SÄÄNNÖT
i §■

Yhdistyksen nimi on Kansainvälinen Naisten
Rau h a n jaVapaudc n L i i 11 o (Suomen Osasto),
Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet (Finlands Avdelning), ja sen koti-
paikka on Helsinki.

Nimi ja koti-
paikka.

2 §■
Yhdistyksen tarkoituksena on koota Suomen naisia

työskentelemään rauhanaatteen, sotien poistamisen ja
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta sekä ym
märtämyksen aikaansaamiseksi kansojen, kansanluokkien,
rotujen ja uskontunnustusten välillä. Tarkoituksensa saa
vuttamiseksi yhdistys toimii edistämällä

Tarkoitus.

kansainvälistä yhteistyötä eri aloilla;
valistuksen levittämisiä kansainvälisistä ja
yhteiskunnallisista kysymyksistä, ja
nuorison kasvatusta ja opastusia rakentavan
raunaninanieen I^enf;ezBä,

3 §.

Yhdistyksen jäseneksi otetaan jokainen 18 vuotta täyt-
tänyt Suomen nainen, joka omaksuu yhdistyksen tarkoitus-
perät.

Jäseniltä kannelaan vuosimaksu, jonka suuruuden
vuosikokous määrää.

Jäsenyys.

4 §■
Organisatio.Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, jonka muodostaa

seitsemän jäsentä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kak-
si sihteeriä, rahastonhoitaja ja kaksi jäsentä, jotka kaikki
vuosikokous valitsee ja joiden toimiaika kestää seuraa-
vaan vuosikokoukseen.

.Inntntiunta on päätöBvaltainen vähintäin neljän 8«n
jäsenen oIIeBBH Baapuvilla ja vliBiinieliBiä päätötiBiBtä.

Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja yhdessä
jommankumman sihteerin kanssa tai heidän ollessaan estet-
tyinä kaksi muula johtokunnan siihen valtuuttamaa jäsentä.



5 8.
I'ilit, I'ilit päätetään kalenterivuosittain. M ranastonnoitajan

on jätettävä ne larkas'etlnina jndlokunnalle vänintäin
viikkoa ennen vuosikukuusla.

« §•

Kokoukset, Kokoukset ja muut tiedonannot saatetaan jäsenten tie-
luon kirjeellisesti tai ilnwi ttamalla suomien- ja ruotsin-
kielisessä, Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä.

7 §•

Vuosikokous. Varsinainen vuosikokous pidetään helmikuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kertomus liiton toiminnasta kuluneena työ-
vuotena.
Tilintarkastuskertomus ja kysymys tilivapau-
Den myöntämisestä johtokunnalle.
Johtokunnan vaali.
Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilin-
tarkastajan vaali.
Vuosimaksun suuruuden määrääminen.
Muita asioita.

Kutsu vuosikokoukseen on tiedoitettava viimeistään
kymmenen päivää ennen kokousta.

8 §•

V23IN, Virkailijain vaalit on toimitettava zuljeluin lipuin.
Äänestyksissä voittaa yksinkertainen äänten enemmistö;
äänten langetessa tasan ratkaisee arpa.

Sääntöjen Päätös sääntöjen muuttamisesta samoinkuin liiton toi-
muulos. Minnan lopettam,iBeBta voiclaan vuo^iliolinullz^za

9 §■

2/3 enemmistöllä.
ia 8,

viitan lopetta- liiton toiminta päätetään lopettaa, liävtetään xen
minen. varat sellaisten tarkoitusperien eliistämliseen. jotka vazlaa-

vat liiton tarkoitusta, tavalla, josta tarkemmin päätetään
viimeisessä vuosikokouksessa.

Liittykää jäseneksi Kansainväliseen
Naisten rauhan ja vapauden liittoon. (Myös-
kin miehet voivat liittyä kannattavina jäseninä).

I>iitan Buomen osaston pukeenjuntaja <in reetori
I>l a e m i Ingman, Helsinki. 3.

asen in a k s v 10 markkaa vuosittain tai
2NN markkaa kertakaikkiaan, voillaan lähettää ranaslon
lioitajalle, I"aini Iversenille. Os. Helsinki, Xapteonink. 3, (^.

Tampere 1930 Työkansan Kirjapaino.


