
Emilia Broome.

Till l:sta kretsens kvinnor!

Fru Emilia Broomes namn torde icke be
. höva mån a eller lång-a kommentarer, när det

nu står uppsatt på den fri innade kandidatlistans
första plats i för ta kret en.· Få stad fullmäkti<Ye
kunna väl blicka tillbaka på en mera mån<Y
sidig och fram<Yang rik offentli<Y verk amhet än
hon. Hon har bakom ig ett fullgjort arbete
av den stör ta betydel e. Hon har framför sig
en serie ännu olösta reformfrågor, för vilka
lösnin<Y henne omval är nödvändigt.

De kvinnli<Ya väljarna böra känna det som
en sär kilt kär plikt alt rö ta på en kvinna, som
på mån<Ya ätt trävat att höja kvinnorna sociala
och ekonomiska ställning.

om stad fullmäktig har hon verkat för förbättrade arbets- och
lönevillkor åt kvinnliga befattning havare av olika lag. I ett princip
anförande vid statbehandlin<Ycn helt nyligen talade hon armt för väsent
liga förbättringar i de i kommunens tjän t anställda kvinnorna be
fordrin<Y möjligheter och lön förhallanden.

Tack vare fru B,:oome in<Yripande ha sam kolelärarinnorna fått dyr
tidshjälp av kommunen efter amma principer som flickskolelärarinnorna.

Hon har ock å varit iVrigt verk am för aH dessa senare, vilka
ekonomiska belägenhet ju län e varit särd les b kYll1mer am, kulle fa
en vcrk am hjälp av Stockholms stad. Det var nog i hög <Yrad hen
ne inlä<Y<Y i debatten, om nu ena t förmådde tad fullmäktige att för
dubbla det för lärarinnorna före lagna dyrtidsanslaget.

En kommunal fraga om är kilt li<Yger fru Broome om hjärtat är
yrke kolorna. om vice ordförande i yrk kolenämnden har hon gjort
mycket för att höja ömnad yrket och att åstadkomma bättre utbild
ning- i det hu liga arbetet. Tnf· r den utveckling -av yrkc kol väsendet,
som nu planeras, är det av st r vikt att fru Broome hädanefter åsom
hittiII far föra dc kvinnliga yrkcnas talan i stad fullmäktillc.

Jämsi le med arbetet för uppf tran och utbildning vill fru Broomc
åt de unga skapa sådana hem, där arbetsglädje, hälsa o h familjelycka
kan trivas. Den för ta förut ättningen för adana hem är bättr bo tä
der. Bostadsfraoans lösnin är ock å en av de främsta punkterna pa
fru Broomes proQTam.

är högern 1916 stjälpte beredningsutskottets fÖl laO" m ett kom- .
munalt bO.tadshus med småläO"enheter i Bromma, tog fru Broomc
omedelbart upp det fallna för la<Yet i en motion. Det bifölls, då det
återkom till stadsfullmäktige. I varmhjäliadc anföranden har h n även
sedermera sökt förmå stad fullmäktige att bercda lindring i bostads
nöden särskilt för de barnrika familjerna.

Under den kri"tid, som inträdde i värt land med världskriget, har
fru Broome på många ätt verkat för att lätta bördorna för dem, som



hårdast drabbats av nödläget. Av regeringen insattes hon i statens
arbetslöshetskömmission. Tack vare sin ställning där lyckades det
henne bl. a. att förhindra det .massavskedande' av kvinnliga affärs
a.nställda, som i början hotade från en hel del' arbetsgivare, vilka gripits'

.ay kristidspanik
I stadsfullmäktige väckte hon under den i dubbel mening mörka

hösten 1(j)17 motion om att kommunen skulle söka åstadkomma bättre
belysningsförhållanden ,i de fattiga' hemmen. Motionen ledde till att
gasverket tillhandahöll karbidlampor av god modell. på billiga avbetal·
ningsvillkor. , '

På våren 19-17 utverkade fru Broorne' ett par dagars ledighet åt
de sta0ens arbetare och tjänstemän,- som ville slå sig på potatisodling.
Senare beslöta stadsfullmäktige att på- andra sätt underlätta odlingen
för sina underordnade.

Utom sin verksamhet inom statens arbetslöshetskommission har
fru Broorne haft· ett annat än mer krävande statsuppdrag. . Hon har
nämligen rönt utmärkelsen att förordnas som ledamot i lagberedning~n

- såsom dess första kvinnliga medlem vid behandlingen av det nu fär
diga förslaget till ny äktenskapslag. Om detta förslag, som ger hustrun
samma rätlsstälfning som mannen inom 'äktenskapet, har fru Broorne,
enligt vad som allmänt erkännes, inlagt stor' förtjänst. '

.Vid sidim av fru Broornes mångskiftande verksamhet på det sociala
området, har hon som stadsfullmäktig visat sig ha blicken öppen även
för vår stads skönhetsvärden. Hon har t. ex. motionerat om en sådan
ändring i stadsplanen, som skulfe rädda grönskan kring Klara sjö från
att ersättas' av stela stenkajer. Och då det gällde det s. k. »skönhets
rådets» vara eller icke vara, bidrog hon genom ett uppmärksammat
apförande att bryta det motstånd, som niötte tanken på att få ett sådant
till, ståncf. •

Det visade sig den gången som så många andra, att fru Broorne
har stadsfullmäktiges öra. Hon besitter också i hög grad de egen- 
~kaper. som göra att man gärna lyssnar till hennes ord även från
motståndarhåll. Ty jämsides med en frisinnad idealitet, som aldrig
dagtingar, har hOn i sitt offelitliga framträdande en, saklighet, /en takt
och en försynthet, som gör att hon ofta lyckas förena män och kvinnor
ur 'olika partier ti)l gemensamma resultat. .

K"innor i 1:sta kretsen!
Om Ni "iii åt stadsfullmäktige I:?e\?ara en k"inna

med erfarenhet i det kommunala 'arbetet,
med "i1ja och !.örmåg'a att företräda de sociala intreSSena,
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