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SVENSKA XO)t)nTTh FÖR INTERNATIONELLA KVINNOKONGRESSEN I HAAG

får härmed till dem sam mottag1t uppdraget att vara svenska delege

rade v1d nämnda kongre8a gör~ följ andA meddelanden.

l. Den internationella kvinnokongress, sam den 28 - &0 april s~

manträder i Haag för att arbeta t111 befrämjande av tredens åter

ställande, har agm bekant t1l1Xamm1t på e~sk1lt initiativ. Vad be

träffar de sveneka kvinnornas representerande vid longressen har

visserligen den kommltte, som utaände detta~irkulär, tillsatte på

ett möte 881Q({lankallat al' J'roc1rik..Bremer-J'örbundet och· Landaför

eningen för lyiDD.reae po11~1 ka rö.trätt, men repre8enterar 1Cke

·nigra f'ören1niar. -'

I överenaetämmelee härmed be'löts·vid en överläggning, som 1

d·agarne hÅll1ts mellan den 8venaka·tomm1tten och de i stockholm bo

satta delegerade

,a) att nedannämnda tlll kongre88en·utr~sandepersoner skola

bett"aktae '80m delecatlon t'ör de a"eneka kvinnorna. :rrede1ntresse,

däremot 10ke ,l.om delegerade för. eärak1ld.a,ltv1nnOf'öreningar,

b) att· de 8180m delegation anmoda8,".att 1 IStället :rör den före

ta bland de aT kongre.aledn1ngenföreelagna re8olutionerna f'öreslå

f'öl~ande ut~alande: ' .

KVinnor av o11ka nat1onaI1teter,Samhäl181ager ooh men1ng8ri~t

n1ngBr ha 8amlat8 dr1vna ay en br1nnande önstan: Frid pi jorden:

I varm medkänala med alla, Tad folk de än mA t1llhöra, aom k.ära

pa och ~ld8 .för s1tt ~oBterland ooh på sk1lda ,ätt tynga.' av de

bördO~ kriget plIägger, och med den obQnhör11g~ 8ann1ng~n för ögo

nen, att ävenv1, kv1nnor, äro medansvariga 1 nat10nernas öden ll~-



2.

som vi äro vi1l1ga att med männen bära hemsökelsens bördor, rikta

vi en enhällig bevekande vädjan till dam, sam nännast ha avgörandet

1 sina händer att. snart 8Ö~R sätta en gräns för detta förödande

krig. Därjfunte uttala vi i den lidande mänsklighetens nanln en in

nerlig förhoppning att de blivande underhandlingarna folk.en emellan

s~ föras, att en varA~tig fred därigenom måtte betryg~aB.

c) att. vid omröstning angående övriga resolut1oner de svenske

delegerade avgiva sitt votum 80m enskilda kongressdeltagare.

2. DelegatidDen, vars antal medl~lar fastställts till tolv(12)

utgöres av följande personer: fru Nina Andersson, Västerås, fröken

Em1lia Fogelklou, fru Anna Glasell-Andersson, Djursholm,

fröken Enmla Hamsson, LandSkrona, frU Anna Holm,Nääs, fröken Anna

K1eman, fröken Anna Lindhagen, Stockholm, friherrinnan Ellen Palm

stierna, Slör1nge, frU Ruth Randal-Edström, Västeräs, doktor Naima

Sah1bom, fröken Math1lda W1degren och fru E11n Wij.gner, Stockholm.

Bland des8a har komm1tten anmodat fröken Anna Kleman att un

der kongressen vara ledare för delegationen och fröken Math1lda Wi

degren att vid nedannämnda möte i Köpenhamn utöva samma funktion.

Fröken Anna Kleman har jämte frök~n Hansson avrest t1l1 Holland

för att i Amsterdam den 20 april deltaga 1 en förberedande överlägg

ning angående reeolutionerna.

3. Enligt med~elande frän kongreseledningen kmmner Mrs Jane Ad

dams, den kända f1lantropen i Ch1oago att bIl kongressene ordföran

de.

4. Samtliga delegerade äro genom ltom;.·1tten anmälda till kongress

byrån.

Av ltomm1ttdn utfärdane fullmakter B~da8 per post t11l kongres

sene upplyenlngsbyrå 1 D1erentuln Haag och böra där hämtas av de

delegerade.

5. Xongressledn1ngen har anhållit att snarast få mottaga de dele-

gerades porträtt er. DeBsa torde sändas t1ll Miss ROBa Manus 28-30

Damru, AmeterdBll, Holland.



--
l. Frän D .nmark före· l 8 att s" andin 1s - e e ered Ö as 1 Kö--

l:ongreasfi endan .

4,. O o

s8m,e.nk ms ..~er ru .n Z~ a~r1~ kl. 7 ~.m. Br d~de

-tidig' 1nbj'deI t II s~~k äm. Svar

myc e" Ö 6k~ä t om den svens ~ deleg tionen ~a riKJ n 6 l.ärvara.

7. Frå Kongresaledningen h, i. f'ram..~täl P a en önskan al. t ~[ många

som mö'f11it av den 8vensta de.1.egationen 8)::018 möta

dan den 27 april.

terd81n e-

8. ~'ed avseende ~ä reBan tillrådes

tt välja routen ~ed er-Warnemtinde;

att redan i Sverge anska fa Holländ~'ra peng r;

att icke medför.. penear i guld:

a t medtaga minsta möjliga resgods ( ej mer än om an xaedt8-

ge i kup6n);

att. i~ke med örs några 80m hälst brev, t -oka.ker el .. dyl. ö-

verhuvudtaget ntet sam hälst krivet eller tryckt.

Pas Helst anskaffas ~e a genom ut-

rikeedeparteroentet. Detta kan endast ske vid personlig inatällelbe
.

ä departementet passbyrå. Enligt uf;pgift från utrike6d partvmentet

är emellertid även ett av vederbörande länsstyrelse utfä~dat ~a'e

t 11. :fYlle8~.

Passen 8~ola vid utre an viseras antingen å tyska ogh holländ

ska generalkon-ulaten i S~oc~o~ eller eljea hos närmaste tyske

eller h 11änd _6 konsulo

I olland viserae passen först hOB svenska ministern av Kler

eker (H tel de I des, Haag), sedan av tyska generalko·:'l.'J.latet 1

R tterd • Bäst att genast vid an&omaten till Ha q lämna ~ao8en

till mi11a er a Kleroker.

9. Kongressens 1nkvarter1ngs~orllitterekommender8~ följande ho

tell:

Hotel Pamona (vegetar1skt) Rotel S:t Jorls, Hotel P&ulez,



Rotel W1tteberg, Hotel "Twee staden", Hotel Victor

Zalm" •

-ria per enkelrum 2 - •80 f'lor1ner Hotel V~.

des Ind e,

11 tel "De

Doelen, Hotel

•

Pr s PI'

Kong essdeltagare> som önska att bo som gästa hos f 11jer

torde ,snarast anmäla detta till: Comm1ttee for Lodg1ng~ Mre palthe

Broeee, van Stolkweg 35, H~ag.

Telegramadress: Tubant1a, Scheven1ngen.

Till hjälp för kongressdeltagare anordnas den 26 och 27 a~r11

upplysn1ngabyråer på båda järnvägsstationerna i Haag.Under t1den

28 - 30 a~r1l 1nrymmes upplysnlngabyrån 1 en sal 1 D1erentu1n

Stockholm den 20 apr1l 1915.
~ ,
A kooml1~ten8 vägnar:

AXIANNE THORSTENSON.

ordf.
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