
Internationell massdeklara-
tion för allmän nedrustning.
Nedrustning en livsfråga för mänskligheten.

I febr. 1932 sammanträder den stora in-
ternationella avrustningskonferensen. För
att inför denna giva uttryck åt folkens starka
fredsvilja och avrustningskrav har Internatio-
nella Kvinnoförbundet igångsatt en namnin-
samling för allmän nedrustning. Vid ett möte,
som nämnda förbund anordnat i Kings Hall
i London, yttrade utrikesminister Henderson
till den tusenhövdade åhörarskaran bl. a.:

"Nedrustning genom internationell över-
enskommelse är en livsfråga för mänsklig-
heten, den är nu ett problem för praktisk
politik."

"Europa av i dag har fullt upp av svåra
politiska problem, nyckeln till en fredlig lös-
ning ligger i nedrustning."

"Jag ber mina åhörare liksom jag ber mitt
eget folk och hela världen att betrakta den-
na fråga som den största och viktigaste vår
generation stått inför. Vi kunna aldrin- skapa
en ny världsordning, om vi ej kunna av-
rusta."

Vid den förberedande avrustningkommis-
sionens sista möte yttrade lord Robert Ce-
cil till pressmännen följande:

"Endast en stark folkopinion kan rädda
den stundande avrustningskonferensen."

Den kända franska socialdemokratiska po-
litikern Paul Boncour har sagt, att om ej av-
rustningskonferensen 1932 uppnår positiva
resultat, hela Europa åter står i lågor inom
lrnndre än tre år. Enligt experternas utta-
landen veta vi att ett kommande krig kom-
mer att betyda alla folks undergång.

I djup ansvarskänsla inför detta sakernas
tillstånd har Internationella Kvinnoförbundet
för Fred och Frihet skridit till nyssnämnda
namninsamling som pågår i hela världen i av-
sikt att därmed förhjälpa avrustningskonfe-
rensen att uppnå ett avgörande resultat. I
proklamationens text hänvisas till art. 8 i
Nationernas Förbunds pakt samt till Kellog-
paikten.

Låtom oss göra vårt bästa till fromma för
nedbringandet av rustningarna i hela världen.
Varje man och kvinna som före 1932 fyllt 18
år, är berättigad att underteckna deklara-
tionen.

Förbundet vänder sig härmed till förenin-
gar och enskilda med anhållan om hjälp i
detta arbete. Spriden Förbundets upprop till
varje kommun och by i vårt land. Namnin-
samlingslistor, som böra återställas senast 1
nov. 1931, och som om möjligt böra bevaras
rena och ovikna, kunna beställas genom ko-
mitémedl.: Fru Toini Iversen, Apollog. 5, B,
Fru Signe Sarlin, Estnäsgatan 6 och från Fin-
lands Fredsförbunds byrå, Simonsgatan 12,
B, Helsingfors.
Internationella Kvinnoför-
bundet för Fred och Frihet.

Finlands sektion.

Helsingfors 1931 Työväen kirjapaino.
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