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De maktpolitiska förhållandena ute i värl-

den och Nationernas Förhunds allvarsamma
kris hatar världsfreden i dess grundvalar.
Kapprustningen, den tilltagande våldsmenta-
liteten samt till väpnade uppgörelser syftan-
de maktgrupperingar båda för världen ett
skede av blodiga skakningar och barbari, in-
nefattande ett förintande av människoliv samt
av andliga och materiella värden,

Och dock vill kulturfolken icke kriget, utan
tvärtom en på .rätt och på förtroendefullt
samarbete grundad fred, just en sådan fred,
som Nationernas Förbund var ämnat allt or-
ganisera. Uppgiften har hittills -varit för-
bundet övermäktig,, men det skall kunna full-
följa densamma, om kulturfolken, organise-
rade för fredens bevarande, med; tillräcklig
kraft fordra, att deras regeringar genom Na-
tionernas Förbund obetingat och beslutsamt
följa förbundsaktens bestämmelser.

I detta syfte verkar under ledning av den
kände engelske politikern lord Cecil en

världsrörelse, "Den Internationella Fredskam-
panjen" (International Peace Campaign —

Rassemblemient International pour la Paix),
vars program» formuleras genom följande fy-
ra krav, vilka den anser kunna trygga fre-
den:

1. Respekterande av ingångna fördrag.
2. Internationell begränsning och neduk-

tion av krigsrustningarna på grundvalen av
en mellanfolklig överenskommelse samt slo-
pande av profiilien på tillverkningen av och'
handeln med krigsmaterial.

3. Stärkande av Nationernas Förbund för
förebyggande och avbrytande av krig ge-
nom organiserande av kollektiv säkerhet och
ömsesidig hjälp.

4. Skapandet av ett effektivt organ inom
Nationernas Förbunds ram för ingripande i
sådana internationella situationer, som lätt
kunna leda till krig.

Vid rörelsens förs|ta världskongress i Brys-
sel d. 3—6 sept. 1936 var alla politiska rikt-
ningar utom de fascistiska representerade av
en församling på mer än fyratusen delega-
ter. Kyrkor, f.d. frontsoldater, andelsrörel-
ser odi fackorganisatianer står sida vid sida
med intellektuella, agrarer, kvinno- och ung-
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domssamimanskitningar under den enande och
förpliktande parollen: Freden är i fara; fre-
den måste räddas! De hundrade miljoner,
som genom sina organisationer anslutit sig
till den; nya fredsrörelsen, dagtingar icke in-
för tanken, att kriget är oundvikligt, att kultu-
ren måste gå under, ulan vill hålla samman
till det yttersta, på basen av de ovannämnda
fyra punkterna, för att genom organiseran-
det av freden rädda mänskligheten ooh kul-
turen.

Undertecknade, enskilda personer och ak-
tiva medarbetare i olika organisationer, vill
som medborgare i samma fosterland och
medlemmar av det mänskliga samhället, des-
sa höga kollektivväirden vilkas välfärd nu
står på apel, förena oss, utan att uppge de
uppfattningar .vi hysa i andra frågor, om det
i ovannämnda fyra punkter uttalade pro-
grammet, samlf uppmana alla ansvarsmedvet-
na medborgare att genom de ideella, kultu-
rella, ekonomiska o. a. organisationer de
tillhöra, ansluta sig till Den Internationella
Fredskampanjen.
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