
Särtryck ur Vår Tid N:o 1 1939.

Internationella
vänskapsförbundet.
Syfte:

I Helsingfors stiftades onsdagen
den 25 januari 1939 en finländsk
sektion av Internationella vänskaps-
förbundet, vars syfte är att främja
utbyte av åsikter i kulturella, eko-
nomiska och politiska frågor genom
anordnande av gruppresor och bil-
liga läger för ungdom från olika
länder.

Vänskapsförbundets främsta upp-
gift är att nedbryta de onaturliga
murar av fruktan och hat, vilka nu-
förtiden i så hög grad skilja män-
niskor från varandra. De skarpa
partimotsättningarna och dén olyck-
liga språkstriden i vårt land erbjuda
förbundet ett vidsträckt och svår-
rödjbart verksamhetsfält, som emel-
lertid icke får avskräcka oss att med
friskt mod gripa oss verket an. Be-

1939

tydeisen av ett dylikt opolitiskt för-
bund med ett konkret folkförsonan-
de program har förutsättning att
samla alla dem, som icke besmittats
av nedrivande och splittrande poli-
tisk propaganda.

Internationella vänskapsförbundet
(vars engelska namn är Internatio-
nal Friendship League, förk. I. F. L.)
arrangerar i sommar läger i de fles-
ta europeiska länder. Lägren äro
visserligen jämförelsevis enkla, men
dock icke obekväma, ty meningen
är att de jämte andlig spis i form
av diskussioner och konstnärlig un-
derhållning även skola erbjuda en
utarbetad stadsbo verklig vila. På

dessa läger kommer man naturligt-
vis att göra en mängd trevliga be-
kantskaper och knyta fasta vän-
skapsband med ungdom av olika
samhällsklass och nationalitet, var-



Historia:

igenom ens synkrets vidgas och man
förvärvar sig en större förståelse
för de allmänmänskliga problem, vil-
ka man måste taga ställning till.

Några korta fakta angående
I. F. L:s uppkomst och snabba ut-
veckling torde visa behovet av ett
förbund av detta slag just i våra
dagar, då så mycket göres för att
utså split och hat mellan männi-
skor. År 1931 besökte några tyska
ungdomar England, och detta ut-
gjorde den anspråkslösa början till
I. F. L., som redan nu är en stor
världsorganisation med avdelningar
i 14 länder. Senaste sommar anord-
nade förbundet 60 läger i följande
11 länder: Belgien, England, Frank-
rike, Holland, Norge, Schweiz, Sve-
rige, Tjeckoslovakien, Tyskland,
Ungern och Österrike, och instun-
dande sommar är det meningen att
dylika skola komma till stånd i ännu
flera länder bl. a. Estland, Italien,
Portugal och Polen. Förbundets fin-
ländska sektion håller på att un-
dersöka möjligheterna för ett läger
i vårt land, vilket i hög grad skul-
le verka inspirerande på vår fram-
tida verksamhet.

Störst är den engelska sektionen
med över 8,000 medlemmar och om-
kring 60 lokalavdelningar, vilka
sommaren 1938 arrangerade 14 lä-
ger i olika orter i Storbritannien.
De utländska gästerna fingo dess-
utom under en veckas tid bese Lon-
don i sällskap med sina engelska
värdar. Fördelen av en resa genom
I. F. L. framför en vanlig turistresa,
i synnerhet om man har en
kort semester och en strängt be-

Fördelar av I. F. L.:

gränsad kassa till sitt förfogande,
behöver väl knappast framhållas. En
I. F. L:are blir omedelbart vid an-
komsten omhändertagen av vänliga
ungdomar, brinnande av iver att visa
sitt lands sevärdheter och gästfritt
mottagande honom i sina hem. Un-
der den dagliga samvaron med sina
värdar har han ett ypperligt till-
fälle att förkovra sina språkkunska-
per. Lägerlivet uppfylles av intres-
santa föredrag om förhållanden i
olika trakter av jorden, konserter,
dans och utfärder till natursköna el-
ler historiskt ryktbara platser.

Alla dessa fördelar och all den
glädje I. F. L.-livet erbjuder erhål-
les för, det för engelska förhållan-
den, utomordentligt billiga priset av
30—35 sh. per vecka. Huru är detta
möjligt? frågar man sig.

Dels beror det på att allt arbete
utföres gratis av frivilliga medlem-
mar och att lägren anordnas till
självkostnadspris, dels på det stöd
myndigheter och olika organisatio-
ner skänka Vänskapsförbundets strä-
vanden. Vi se sålunda huru en kort
sommarledighet tack vare I. F. L.
kan skänka ett stort mått av vila
och förströelse, nytta och glädje.

De, som icke själva äro i tillfälle
att resa utomlands till något av läg-
ren komma dock genom förbundet i
kontakt med ungdom från andra
länder i lägren i hemlandet, samt
få vid I.F. L:s möten under termi-
nerna åhöra föredrag av medlem-
mar, som haft lyckan att vara
med i nägot utländskt läger. Man
inskränker sig nämligen ingalunda
till att arrangera resor och läger,



även om detta är förbundets huvud-
uppgift, utan fortsätter verksamhe-
ten under vintern i form av sam-
kväm med omväxlande program.
Ofta är man i tillfälle att få höra
föredrag på något främmande språk.
I Sverige har I. F. L. haft stor fram-
gång. Ehuru det ännu ej fyllt två
år därstädes har det redan flera lo-
kalavdelningar och omkring 1,000
medlemmar.

Finlandssektionens verksamhet är
icke ännu fastställd i alla detaljer,
men en av sina viktigaste upp-
gifter ser den i närmandet av
finsk- och svenskspråkig ungdom
genom gemensamma samkväm och
gemensamt arbete till förmån för
I. F. L. Förbundet är därför
tvåspråkigt och strängt opolitiskt.
Det är att hoppas att många res-

lystna ungdomar med begränsad
ekonomi, tack vare Vänskapsförbun-
det skall bli i stånd till att resa ut
i världen för att sedan vid hem-
komsten medföra nya friska fläk-
tar till glädje för sina vänner
här hemma. Omfattningen av den
finländska sektionens verksamhet
blir emellertid beroende av dess
medlemsantal och det intresse den
kan räkna med från allmänhetens si-
da. Förbundsstyrelsen hoppas emel-
lertid att I. F. L. här i Finland skall
möta förståelse för sina ideal samt
vinna snabb utbredning så att det får
en god start.

Intresserade uppmanas att vända
sig till ! sekreteraren- -fröken- Tora
Lindqvist.
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