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Det till. i

Sällskapet för Humanitär Barnalstring

i Folkets

dnade offentliga mötet började klockan

8.15 eft

och slutade klockan 9.30 eftermiddagen.
öppnades af redaktören Hinke Bergegren, som hälsade

de

välkomna samt redogjorde i några korta ordalag

om Siills

pets för Humani tär Barnalstring tillkomst, arbete

och

, hvarefter han öfverlämnade ordet till professor
Wicksell, som talade öfver ämnet: Tvåbarnssystemet, vår
räddning.
Talaren

påvisade genom en del statistiska uppgifter

från olika länder,huru sedan en lång tid tillbaka en stark
minskning i födelsetalet gjorde sig gällande inom den civilise•

rade världen, d. v. s. antalet födda barn vore i starkt af t agande.

Som det vore omöjligt för männskligheten att lefva lmder

lyckliga ekonomiska förhållanden utan att lägga band på sin
fortplantningsdrift, ansåg talaren, att det vore fullt be rättigadt att använda sig af preventiva "åtgärder"för att minska
barnskaran.

Han betonade särskildt, att han icke ämnade tala

om preventiva medel utan endast om preventiva "åtgärder", detta
för att "undvika onödiga Stockholmsresor."

Det vore nämligen

belagt med straff att rekommendera de preventiva medlen, under
det att det icke fanns något förbud för rekommenderande af
preventiva "åtgärder."

- Någon fara för männsklighetens utdö-

ende ansåg talaren icke föreligga genom att barnantalet begränsades. Som det därvid skulle vara förnuftet som finge
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den männskliga driften, så skulle förnuftet äfven, för den händelse att männskligheten hotades med undergång, sätta en gräns
äfven för inskränkningen af barnantalet.

- Talaren önskade,

att den id&, för hvilken Sällskapet för HUD8nitär Bax!!slstring
kämpade, skulle till mycket stor del bidraga att skapa lyckliga
f"örhållanden för männskligheten.
Efter professor Wicksells föredrag, som mottogs med
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starka applåder, tackade redaktör BergeGren talaran för
o

aftonens föredrag, hvareft e r de nUrvarande afläf'snado sig •
•

Salen,som rymmer

7 ~personer ,

var sä codt som fu11o
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