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Utl?ttande med anle<llling af gjord ansökning om lrollllllunalt 
anslag till den internationella livinnoröstriittskongressen 
i Stoclibolm ål' 1911. 

• • 

Genom öfvel'ståthållal'eäm betet hal' verkställande utskottet för landsföreningen 
för kvinnans poli tiska rösträtt f1'ttt till stadsfullmäktige öfyerlämnad en i juli 1910 
dagtecknad, af handlingar åtföljd ansökning, så lydande: 
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. Pä inbjudan af Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (L. K. P. R ) 
kommer den Internationella K vinnorösträttsallianscn (International IVornan Suffrage 
Alliance) att sommaren 1911 afhälla en sex de,gars kongress i Stockholm, Tiden 
för kongressen är bestämd till den 12 17 j uni. 

International IVoman Suffrage Alliance har undel' den tid, som gått sedan 
dcss bildande ål' 1904, vuxit ut att omfatta kvinnorösträttsföreuingar i 2 1 länder, 
reprcsenterande tillsammans fyra världsdelar. Alliansen har hittills afhällit fem 
internationella möten och anslutningen till dessa kongresser, af h':ilka fyra varit 

• 

förlagda till eUl'opeiskll hufvudstäder (Berlin, Köpenhamn, Amsterdam, London), 
har varit liBig och ökats från år till år med antalet af till allianscn hörande 
landsföreningar. 

Med stöd af vunnen erfarenhet beräknas, att de utländska deltagarna i 19 11 
års kvinnorösträttskongl'ess i Stockholm komma att uppgå till 3 il 400, diLraf 
omkring 200 valda ombud. Det blir alltså för ett ganska hetydande antal främ
mande gäster, som L. K. P. R fär att utöfva värdskap under kongressen, och 
bland dessa främlingar komma att märkas mänga på olika kulturella arbetsområden 
framstående personer. 

Inom Landsföreningeu för Kvinnans P olitiska Rösträtt betraktas den stun
dande kongressen som en angelägenhet af största betydelse icke blott på grund 
af de frågor, som därunder skola behandlas, och deu förhoppning om stöd för 
de svenska kvinnornas röstI'äUsstr(Lfvanden, som knytes vid kongressen, utan ock 
med hänsyn därtill, ' att det är en sak af nationell räckvidd att på ett viirdigt 
sätt mottaga bemärkta kvinnliga giister från Bertalet af världens kultUl'länder. 
Med andra ord, det är en allmän och förvisso väl befogad ~nskan bland L. K. 
P . R:s medlemmar, att kongressen i ' Stockholm 1911 med afseende pä gästfrihet 
och yttre anordningar icke mätte komma att stå alltför mycket tillbaka för de 
rösträttskongresser , som tidigare hållits i utlandets storstäder. 

Emellertid är det för en sammanslutning som L. K. P . R, hvilken förfogar 
öfver endast mycket begränsade ekonomiska resnrser, en Särdeles svär uppgift att 
hopbringa de medel, som häfvas för kongressens anordnande. Känslan häraf 
gjorde, att först efter starka påtryckningar från utlandet inbjudan till kongress 
utgick från Sverige. 

L. K. P. R:s verkställande utskott har lätit utarbeta en tablå, utv isande 
för kon " ressen beräknade inkomstel' och utgifter (Bil. ), och af denna öfversikt 
framgär ,0 att föreningen för bestridande af mötesomkostnad61'na ej hal' att förfoga 
öfver nägra ordinarie inkomstel'. Det skulle därför vara en stor hjälp, om L. 
K. P. R för är 1911 komme i ätnjutande af komrnuualt anslag. 
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Stockholms stadsfullmäktige ha vid flera föregående tillfällen till olika för
eningar beviljat anslag för anordnande af internationella kongresser i hufvudstaden, 
och på grund häraf- tillåter sig L. K. P. R:s verkställande utskott göra en vörd
sam hemställan, att kommunen måtte bidraga till, att jämväl den kvinnliga röst
rättsföreningen sättes i stånd att på ett värdigt sätt sörja för sina utländska 
gästers mottagande. Verkställande utskottet tror sig icke begära för mycket ge
nom att anhålla om ett kommunalt anslag å 3,000 kronor, motsvarande en fjär
dedel af de för kongressen beräknade utgifterna. 

Som ytterligare stöd för en framställning om bidrag från kommunen kan 
exempel från utlandet åberopas. Vid rösträttskongressen i Köpenhamn 1906 in
bjödos mötesdeltagarne af magistraten till en fest å rådhuset och festen bekostades 
med magistratens allmänna representationsmedel. . . 

• 

Under åberopande af hvad som ofvan anförts får Landsföreningens för kvin-
nans politiska rösträtt verkställande utskott vördsammast hemställa, 

att Stockholms stadsfullmäktige behagade i 1911 års stat upptaga ett anslag 
å 3,000 kronor att utgå till Landsföreningen föl' kvinnans politiska rösträtt för 
bestridande af med den internationella kvinnorösträttskongressen i Stockholm 1911 , 
förenade kostnader, » 

Drätselnämndens första afdelning, som aI\illodats om yttrande i ämnet, har 
i skrifvelse af den 27 sistlidne september med anledning af fÖl'evarande ansök-
ningsskrifvelse anföl't följande: ' 

Af skifvelsen vidfogad beräkning öfver inkomster och utgifter för kongressen 
framgår, att utgifter upptaga följande poster: 

Program m, fl, trycksaker, medlemsmärken, annonser ......... ............. , ... . 
Kontol'skostnader: biträdens aflöning, hyra, porto m, m, .............. , .. , .. 
Möteslokaler: hyra, bet j äning, dekorering ........... _______ .. __________ .. _: ________ . ____ . 
Fester och utfärder __________________ ... _______ .. ____ .. _______ . __ ______ __ , ____ .. , ____ ,,_ -0_ . _____ . __ . __ 

2,200: ~ 
3,250: -
2,140: -
4,700: - -

ell el' tillhopa ___ . __ .. _________ .._ ... _______ ____ . __ , .. __________ kr, 12,290:-
till hvilkas bestl'idande påräknas följande .inlc911!ste1·: 

Utlofvade bidrag från F, K. P. R _____________ __ _____ __ ____ . __ __ 
Kongressafgifter _ .. ____ __ ___ .. ____ . ___ . _____ . _____ . _____ . _____ , __ . ___ ___ . __ _ . __ __ __ , ___ _ 
Särskilda insamlingar _________ .. _____ ______ -o ____ _ -o •. ___ •. . ____ • __ • __ o .. _. __ •• ___ 

4,000: -
925: -

4,365: 9,290: -
hvarefter skillnaden _____________________________ . __________ -----------------0--0-----0 __ .. ____ kr. 3,000:-
skulle täckas genom bidrag från Stockholms stad. 
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Enligt meddelande i skrifvelsen hal' International W om an SuffraO'e Alliance . o , 
som bildades år 1904, vuxit ut att omfatta kvinnorösträttsföreningar i 21 länder, 
representerade tillsammans fyra världsdelar, hvarjämte nämnda alliance hittills af
hållit fem internationella möten, hvamf fyra varit förlagda till europeiska hufvud
städer (Berlin, Köpenhamn, Amsterdam och London). 

Antalet i den blifvande kongressen deltagande utlänningar bel'äknas med stöd 
af vunnen erfarenhet till omkring 3 a 400 st., däraf omkring 200 valda ombud, 
samt hela antalet deltagare till omkring 600. 

Med framhällande af att den stundande kongressen inom landsföreningen be
traktas såsom en angelägenhet af största betydelse, äfvensom att det är en sak af 
nationell räckvidd att på ett värdigt sätt emottaga bemärkta kvinnliga gäster frän 
flertalet af världens kulturländer, anhåller landsföreningen, då den förfogar öfver 
mycket begränsade ekonomiska l'eSUrsel' samt ej har tillgång till några ordinarie 
inkomster för bestridande af möteskostnaderna, att stadsfullmäktige till bestridande 
af nämnda kostnader ville lämna ett bidrag af 3,000 kronor. 

Såsom ytterligare stöd föl' denna framställning framhåller verkställande ut
skottet, att vid kvinnorösträttskongressen i Köpenhamn är 1906 mötesdeltagarna -inbjödos af magistraten till fest ä rädhuset, hvilken bekostades af magistratens 
allmänna representationsmedel, äfvensom att . stadsfullmäktige vid upprepade till
fällen lämnat bidrag till kongresser, som afhällits i Stockholm. 

Enligt landsföreningens arsberättelse för är 1909 uppgick lokalföreningarnas 
antal den 31 december 1909 till 157 samt sammanlagda medlemsantalet till 
11,339, hyars.! 11,223 kvinnliga och 116 manliga. 

Vidare fär afdelningen meddela, att, enligt § 1 i >stadgar för landsföreningen 
• 

för kvinnans politiska rösträtt., landsföreningen är en sammanslutning af lokal-
föreningar, som verka för att svensk kvinna må erhålla politisk rösträtt och val
barhet pil. samma villkor som svensk man. 

Föreningens verksamhet är säledes att anse säeom af hufvudsakligen poli-

tisk art. • 
SlutliO'en fär ardelningen erinra, att vid upprepade tillfällen stadsfullmäktige, 

då fråga v~rit att understödja föreningar, säsom t. ex. arbetareinstitu~, n~kterhets
föreningar o. d., gjort uttalanden om att för bidrags erhällande föremng ICke finge 
bedrifva politisk propaganda. .,. 

Med hänsyn såväl härtill som till de konsekven.ser, et~ bIfall tIll den förel:ggande 
framställningen skulle kunna medföra, och då l hvarJ~ ~all det. är af. :Ikt, att 
staden af sparsamhetsskäl framgär med den största förSiktighet Yld beViljande af 
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bidrag till kongresser och dylikt, hvilka numera afhällas till ett betydande antal 
hvalje är, fär afdelningen hemställa, att ansökningen icke bifalles. > 

Vid afdelningens förestäende yttrande var antecknad reservation af herrar 
Lamm, Borgström och Österlöf, som ansett, att afdelningen bort tillstyrka ett an
slag till kongressen af 1,500 kronor. Därjämte hade herr Welin lätit anteckna, 
att han icke deltagit i ärendets behandling hos afdelningen. 

• 

, 

Under hänvisning till hvad första afdelningen yttrat i ämnet hemställer ut
skottet: 

• 

att föreliggande ansökning om kommunalt anslag till den in
ternationella kvinnoröstl'ättskongressen i Stockholm är 1911 icke 
må till någon stadsfullmäktiges åtgärd föranleda. 

Stockholm den 6 oktober 1910 . 

• • A beredningsutskottets ' vägnar: 

SIXTEN VON FRIESEN . 

Reservation 

• 
af herr BM'gstl'öm, hvilken, under hänvisning till sin hos drätselnämndens första 
afdelning uttalade mening i ärendet, hemställt, att utskottet måtte tillstyrka ett 
anslag till ifrägavarande kOllgl'ess af 1,500 kronor. 

• , 

, 
• 

Stockholm, K. L. Beckmana BoktryckeTi, 1910. 

• 
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