
	  

	  
	  
Resolution	  på	  Kvinnornas	  fredssöndag	  den	  27	  juni	  1915	  	  
	  
Vi	  svenska	  kvinnor,	  samlade	  i	  Stockholm	  till	  ett	  antal	  av	  5,000	  och	  
representerande	  alla	  samhällslager	  och	  meningsriktningar,	  förena	  oss	  med	  de	  
kvinnor	  från	  krigförande	  och	  neutrala	  länder	  vilka	  på	  kongress	  i	  Haag	  den	  28	  
april	  –	  1	  maj	  enigt	  protesterat	  mot	  krigets	  oförnuft	  och	  fasor,	  mot	  dess	  
hänsynslösa	  offrande	  av	  människoliv	  och	  mot	  dess	  skövling	  av	  kulturvärden,	  
som	  generationers	  strävan	  gjort	  till	  mänsklighetens	  gemensamma	  egendom.	  Vi	  
stå	  eniga	  med	  dem	  i	  medkänsla	  för	  alla	  som	  på	  skilda	  håll	  kämpa	  och	  lida	  för	  
sitt	  fosterland	  och	  på	  skilda	  sätt	  ha	  att	  bära	  de	  tunga	  bördor	  kriget	  pålägger.	  
	  	  
Vi	  instämma	  med	  dem	  i	  fordran	  att	  det	  göres	  slut	  på	  blodsutgjutelsen	  genom	  
en	  fred	  som	  bygges	  på	  rättfärdighetens	  grund,	  icke	  på	  erövringens,	  och	  som	  blir	  
inledning	  till	  ett	  rättsförhållande	  mellan	  staterna	  som	  möjliggör	  en	  fredlig	  
lösning	  av	  alla	  mellanfolkliga	  tvister.	  	  
	  
	  Tillsammans	  med	  dem,	  uttala	  vi	  vår	  övertygelse	  att	  kvinnornas	  växande	  
inflytande	  på	  samhällslivet	  innebär	  en	  ny	  förhoppning	  om	  bestående	  fred.	  	  
	  	  	  	  
	  I	  anslutning	  till	  Haagkongressens	  uppmaning	  till	  neutrala	  länders	  regeringar	  
att	  gemensamt	  erbjuda	  medling	  i	  den	  pågående	  striden	  rikta	  vi	  härmed	  till	  vår	  
regering	  -‐	  tacksamt	  erkännande	  den	  neutralitetspolitik	  som	  hittills	  åt	  vårt	  land	  
bevarat	  en	  ställning	  utanför	  striden	  –	  en	  vördsam	  och	  enträgen	  anhållan	  att	  
den	  måtte	  överväga	  genom	  vilka	  mått	  och	  steg	  vårt	  land	  kan	  verksamt	  deltaga	  
i	  arbetet	  för	  att	  ernå	  en	  rättfärdig	  och	  varaktig	  fred.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
Avskrift	  från	  Reportage	  i	  Dagens	  Nyheter	  den	  28	  juni	  	  av	  Irene	  Andersson	  (20141208).	  343	  möten	  anordnades	  
över	  hela	  landet.	  	  88	  734	  kvinnor	  anslöt	  sig	  till	  resolutionen.	  Källa:	  Irene	  Andersson,	  Kvinnor	  mot	  krig.	  Aktioner	  
och	  nätverk	  för	  fred	  1914	  –	  1940,	  Lund	  2001.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


