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Av herr

Ström, ang. fmmställning till överstrUMl.

lal'eämbetet om meddelande av fÖI'bud mot ruscll·ycks.
fÖI'säljlling i Stockholm undel' de rådande kritiska
fÖI·hållandena.
Till Stockholms stadsfullmäktige.
Över hela vårt land !'örjar en allt starkare opinion kräva, att
u nder nuvarande tryckta ekonomiska förhällanden något måste ät.
göras för aH hindra den i många avseenden ödeläggande, alltid
-ekonom iskt och socialt olyckliga konsumtionen av sprithaltiga dryc.
kel'. R edan i krisens början krävde det socialdemokratiska partiet
genom sin enhälliga kongress, att rusdrycksförbud måste genom
mynd igheternas försorg åstadkommas.
Nykterhetsorganisationer,
f ackföreningar, kvinuoföreningar, ungd omsklubbar etc. ha kräft det·
samma.

•

I Stockholm ha dessa krav på ett tillfälligt rusdrycksförbud
vunnit allt större anslutning, och opinionen i huvudstaden är istän·
dig växt. Nu senast är det en rad av kvinn oorganisationer, som
i familjeekonomins, hemmets och den allm änna välfärdens namn
kräft, att en damm sättes för spritfloden. Till överstäthällaren,
liksom till stadsfullmäktiges ordförande, ha dessa kvinnoorgan isa.
tio ner framburit följand e petition:
»Under tider så allvarliga som de nu rådande , då vi'ddskri·
O'ets olycksdi<>ra ekonomiska verkningar, avmattning inom industri·
"
o
och affärsliv, arbetslöshet och minskade inkomster samtidigt med
steO'riuO' av livsmedelspriserna, föranledda dels av kriget, dels a"
åre~s ~O'vnnsamma
skördeförhållandeu, framkalla i de flesta hem i
o.

o

1914.

Förbud till! v id4l'e lN ot "u!tdryt ksfÖJ'sii fjfl iny .• Sl of'.!d, Qlm .

Stockholm 'Stora m'\righeter, i många skriande nöd,
beklmmer vi hinnor se den kommande ,-intern an.
är ~tt faktnm, att det i svå rn tider ärjust kvinnof?a
som bli de mest lidande, förutsiitta Yl , att en vädjan

Vita bandet:

Templm'o1'd en:
T emplet
•
•
•

Stockbolms första blåbandsförenin "
O'
>
femte
•
•

N. G. T. O. :
Logen Palmkrantz,
• C!lrl von Linne,
»
Tapper,
»
Vilb elm Lindberg.

•

•

S ödra socialdemokratiska lcvinnoklttbben.
•

Bap tistfö1'samlingan lu:
B etel,
Ebenezer,
Sal em ,
Elim,
Tabernaklet .

S :t Peter ,
S:t Paul,
S:t lIfarkus,
Trefaldighet.

Svenska missionsfö1'bltnclct:

•

Södra Missionshuset,
B etesdakyrkan.

•

~. B~s förenin g R äddningsklippan ,
LJUS och framgån"
•
Ö rby blAbandsförenin"
o'
O '

Immanue!,
Birgerj arl 3 8,
Morgo nrodnaden 1.06 ,
Trofastbet 14 8.

JJ.letodistförsamlinganla:

•

östra
••
vastra

•

•

Blå bandet:

•

Logen Adolf H edin,
»
Syskonkretsen,
•
Fridbem,
»
Georg Adlersparre,
•
Nikolaus,
»
Vård tornet,
»
Freja.

•

Vita bandets österm al Dlsfören i n"
o'
•
• nOfra förenin o'O'
• • södra >
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1. O. G. T.:

iir det med
O ch drt det
och barnen,
frå n oss ej

skall förklinga ohörd .
En faktor av oerhörd betyd else fö r hemm e n
inte minst
ur ekonomisk synpunkt
är rusdrycksko nsnmt ionen. Den snmma
a, cirka 30 millioner kronor, som år 19 1 2 för nämligast av Stockholms manliga befolk ning omsattes i r usdrycker, bar geuom restriktioner visserligen något reducerats, men uude r nuvarande förhållanden anse n, att ej minsta summa , anvä nd till r usdrycker, borde
frånryckas hemmens smg" ekonomi.
I tider som våra, när nöd hotar ett stort a ntal av huv ud·
stadens bem . när stadsfullmä k t i c~e måste anslfl extra medel till
barnbespisni ng, till nödhjälpsarbete, till byre hjälp etc., när den
privata ,älgörenbeten måste i hög grad anlitas, då mena yi kvinnor
det ,ara rätt och klokt att i Stockholm genom rusdrycksförbud åt
bemmen rädda större delen a, dessa million er krono r .
Med stöd a,· de erfarenbeter, vi kvinnor äga a v 1909 ärs
rusdrycksförbud och dess inverkan på hemmets moraliska och ekonomiska ställning , vilja ,i därför i den allmänna välfärdens , i h emmens och barnens intresse hemställa ,
att all rusdrycksförsuljning i Stockbolm må ind ragas till dess
normala förbålIanden inträtt.>
Petitioncn är undertecknad av kv\' nnl\' -a
~
represen t an t er f ör
följande föreningar:
o

Förbud tjlls vidare lltot rU 3tl"ycklförsäljning i Stockholm.

•

Svenska kyrkans sj ömansmission :
En arbetsförening inom densamma.

3

4

Flirbud tills l'idare mol rflsdrycksfiirsäljuillgi Stockholm.

Nyktcrllcts(ÖI"eni'lg illom KU/lgsltolms (örs.
Kyrklig ,mgdo1lls(Ö'·CII., G'llstav Vasa (örs.

K. F. U. K. (Kristliga föreningen för unga kvinnor).
F"äISllingsm1/1b!8 sl1/11I oell ,·äddnill.qsvel'k.
Inalles 43 olika sammanslutningar.
Man har ä,en önskat att genom eu motion i stadsfullmilktige
fä den sälund" framburna petitionen ytterligare beaktad. Det måste
också, synes det mig, ur alla synpunktclr vara en plikt för stadsfullmäktige att sil långt dess befogenheter sträcka sig bidraga till
att det sålunda framförda samhäUskm,et vinne,. framgång. D iirvid bör dä ä,en tillses, att de i hithörande industrier sysselsatta,
i Stockholm bosatta arbetare, som genom ett dylikt förbud bliva
arbetslösa, genom stadens försorg hållas skadeslösa härför.
I anslutning till yad som o.an anförts fär jag därför ,ördsamt
föreslå, det stadsfullmiiktige måtte besluta
att hos ö"erståthållareämbetet anhålla, att all rusdrycksförsäljning i Stockholm snarast möj ligt må indragas intill dess genom ,ärldskrigets al'slntnin <> och den
ekonomiska krisens avveckling notmala förhållanden inträtt.
Stockholm den 19 oktober 1914.

,
Fred"ik Ström.

I motionens syfte instämma:

Z. Höglund.

J. TVicltshiöld.

Albert Forsell.

TValcl. Tl'iekbcrg.

Wietor Ka,·lsson.

August Ljullggrell.

Cm'l Lindhagen.

F,·edr. Nilsson.

J . Bjö"zing.

Ernst Klefbec/;.

Allders Örne.

G. E,·;xon.

Osca>' Lm·sso'l.

J,ose f NOT/!II.

G. Stockman.

K. O. Dahlin.

Carl Lic/man.
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