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A gy ermekkο 1dulás és gy ermek p ro stitu c i ó k ö n y ö r t e l e n k i i r t á s a . Megbocsájthatatlan közönnyel tűrjük e téren a legförtelmesebb bűnöket.
Az éhező iskolás gyermekek táplálása.
A törvényes és hajadon anya és általában a nők
helyzete a saját és a társadalom gyermekeivel szemben minden téren sürgős törvényes reformra szorul. A
gyámság és árvaszék intézményében a nő egyenlő jogok
utján egyenlő feladatok teljesítésére szabadítandó fel.
A dajkaság és a magándajkaságba adott gyermekek felügyeletének rendezése, a bábaképzés ügye.
Meglevő és alkotandó gyermekvédelmi törvényeink
és intézményeink egységesítése.
Nemzetközi gyermekvédelmi törvényhozás sürgetése.
Minthogy pedig a gyermek h a t h a t ó s védelme nem s z ü l e t é s e , hanem fogantatása i d e j é n kezdődik, a gyermek antenatális
élete azonban csak az anya fokozott gondozásával védhető: az anyaság védelmével és biztosításával kell sürgősen kiegészíteni a gyermekvédelmet.
Ε téren aránylag kis eszközökkel a vezető országok
sorába léphetnénk, hiszen tulajdonképen csak kiegészítő intézményekre és törvényekre van szükségünk.
Méltóságos Uram, ezeket — és sok mást, — várjuk
mi Öntől: tudjuk, hogy ha vannak az országban, akik
szívvel és ésszel felölelik e feladatok sürgősségét és
fontosságát: Ön az, akitől a kérdés humánus és nemzeti jelentőségével arányban álló tetté sűrűsödő megértést remélhetünk.
A »gyermeknap« alkalmával külön is biztosítani
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akarjuk Önt Magyarország feministáinak munkakészséMéltóságos Uram.
géről. A gyermekvédelem és az anyaság védelme minA feminista mozgalom törekvései közt olyan előkelő den komoly munkájában, mint eddig, tovább is önzetlen,
helyen áll a gyermekvédelem ügye, hogy lapunk már- odaadó közreműködésre készen várják az ország femicius ötödiki számában az Ön visszatérését az állami nistái a jelszót.
gyermekvédelem élére, joggal nevezhettük a magyar
Méltóságos Uram, vezesse a magyar gyermekvénőmozgalom eseményének is. Ha a politikánk nem fa- delem ügyét tökéletesítése felé: a feministák lelkesedésjult volna el személyi harcok, pártérdekek és hatalmi sel Ifövetik a munka ösvényén.
kapzsiság tülekedésévé: politikai eseménynek is mondMunkájának, különösen gyermekvédelmi alkotásáhatnók azt a tényt, hogy Magyarország legszebb szonak
mindenkor
őszinte tisztelője és
ciálpolitikai alkotásának élére a legmegfelelőbb, a megigaz: híve:
felelő személy került. Ami nem mindennapi dolog nálunk. A magyar nőmozgalom attól, hogy Ön, Méltóságos
London, április végén.
Uram, újból átvette igazi munkakörét, amelytől Önt
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egészségesebb közállapotok mellett nem lett volna szabad elvonni — nagy dolgokat remél.
Reméli megerősítését mindannak, ami gyermekvédelmi intézményünkben kiváló.
Megszilárdítását azoknak az intézményeknek, amelyekkel az állami gyermekvédelem körén belül sikeresen
kísérleteztek.
Az ártalmasaknak bizonyult intézkedések határozott visszavonását. De mindezenfelül erélyes továbbfejlesztést olyan irányban, amelyben Magyarország tényleg a tökéletes gyermekvédelem birodalmává fejlődhetnék. Hazánkat a világ szemében is kultúrállammá emelő
állami gyermekvédelmünk fénye nem vakított el bennünket annyira, hogy a gyermektársadalom testén tátongó sebeket fájdalmasan észre ne vettük volna. Ε seték gyógyítása érdekében a legégetőbb feladatok: a kenyérkereseti gyermekmunka teljes e l t i l tása. Ε téren hihetetlen visszaélések hazája Magyarország.
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