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Reflexer från Frankfurtkonferensen
4-—6 januari 1929.
Våra förhoppningar, att det brännande huvudämnet vid denna
studiekonferens, det moderna kriget, skulle attrahera en vidare krets
än vi vanligen kunna nå, uppfylldes också. En första blick över
den fyllda kongresslokalen visar, att våra egna representanter äro
i minoritet i en heterogen församling från när och fjärran. Ett
riktigt tvärsnitt av världssamhället, sida vid sida universitötsfolk, militärer, läkare, industrimagnater och arbetare, politiker av
alla färger från solida statsämbetsmän till trotsiga kommunistung
domar. Pressbordet är belägrat, det är tydligt, att ihjältigen blir
konferensen icke härifrån.
Programmet prydes av en lång namnlista, en internationell heders
kommitté, som måst begränsas till ett hundratal kända kultur
personligheter, berömda vetenskapsmän, högre militärer och andra
kategorier, som ej ofta synas tillsammans med utpräglade paci
fister.
.Sympatihälsningar från organisationer och enskilda ha ingata sa
talrikt, att de ej kunna föredragas.
De inbjudna talarne äro experter var på sitt område, med sak
kunskap förena de en human inställning till de realitetsproblem, som
här skola få en allsidig belysning.
Här kan endast bli fråga om en ytlig slumming av de innehålls
rika och väckande föredragen.
Upptakten gavs i och med Kapten Brunskogs karaktärjstik av det
moderna kriget, dess förvandling genom motorisering, förflyttning
till luften och inriktning, med kombinerade gas-, spräng- och brandbombardemang, över fronten på civilbefolkningen eller dess existens
möjligheter.
Talarens klara och sakliga framställning är känd genom hans
bok ”Nästa krig” och kan här förbigås. Den logiska slutledningen
lydde: Världsläget tvingar staterna att välja mellan två alternativ,
antingen ökade rustningar utan garanti för landets säkerhet eller
en ny försvarspolitik, inriktad på krigets förhindrande och fredsviljans manifestation genom nedrustning.
Det. speciella gaskriget behandlades inledningsvis av en berömd
tysk toxikolog, den 75-årige Professor Bcwin. Den gamle forskaren,
som under en’mansålder ägnat sig åt studiet av gifter för räddningav människoliv och ofta inför rätta tjänstgjort som vittne, gav ut-
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tryck åt den bestörtning, som gripit honom vid nyheten om gift
gasernas användning i kriget med vetenskapens hjälp. Giftmör
daren har ju i alla tider föraktats som feg, och det lömska och
raffinerade giftgasvapnet är lika barbariskt som vildamas förgif
tade pilar. Han hade under kriget behandlat ett stort antal gasskadade soldater och tillbakavisade bestämt talet om giftgasvapnets
humanitet.
Följden av denna lättsinniga hantering är en förgiftningsepidemi,
som griper omkring sig — ”en giftvåg går över världen”.
Mera ingående berörde nästa talare Docenten Axel Höjer från
Lund, krigsgasernas patologiska egenskaper och förstörande inverkan
på den mänskliga organismen, som medföra en plågsam död eller fy
sisk och psykisk invaliditet.
Docent Gertrud Woher från Bern, som sedan åratal ensam fört
en energisk kampanj mot det lömska massmördande, som förberedes
i krigslaboratorierna, underkastade den officiella statistiken en skarp
kritik. Uppgiften att dödsprocenten under världskriget av för
gasade är betydligt lägre än vid skottskador, är vilseledande. En
gasattack avsåg ofta att lamslå fienden och sålunda förbereda ar
tillerielden, som lättare nedmejade de förgasade. Varje ursäkt för
giftgasvapnet förfaller vid användandet mot civilbefolkningen, kvin
nor, barn, åldringar och sjuka.
En skakande bild av förgasning av oförberedda massor gavs av
en polsk kvinnlig läkare, Dr. Budzinslca-Tylicha, som upplevde det
första tyska giftgasanfallet i egenskap av frontläkare på ostfronten.
Detta gällde ändå de enklare klor- och bromgaserna.
Som övergång till den andra avdelningen på programmet: Civil
befolkningens skydd, redogjorde Dr. Mc. Cartney från Edinburghs
universitet för sambandet mellan Kemisk industri och kemisk krig
föring.
Råämnen och maskiner i kemiska fabriker äro i många fall de
samma för fredsproduktion, som för krigsändamål. Medan annan
krigsberedskap, vapen, sprängammunition, kanoner, slagskepp och
flygplan kan kontrolleras, så är det enkelt nog att i hemlighet fram
ställa nästan färdiga produkter för det kemiska kriget.
Den kemiska industrins upprätthållande och utveckling beror ju
främst på tillgången till högt kvalificerade kemister ocli ingenjörer.
Så länge dessa behålla sin inställning till krig och fred, kunna de ej
övertalas att använda sin makt till att förhindra krig. Regeringarna
komma ej att avstå från detta effektiva vapen, arbetarnas hållning
betyder mera, men omständigheternas tryck torde f. n. vara dem över
mäktigt.
Vid alla krigsförberedelser står en tävlan mellan den offensiva
och defensiva sidan, så ock i den kemiska krigföringen. Har man
funnit ett skyddsmedel, bemödar sig genast tekniken att finna en
ny gas för att göra varje skydd odugligt.
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Man bör varken underskatta eller överdriva det förintande ke
miska krigets verkningar. Enbart skräckmålningar kunna icke av
skaffa- någon form av krig. Kraften måste sättas in mot alla slag
av krig.
En särdeles belysande översikt av de lönlösa försöken till folk
rättsligt förhindrande av giftkriget gav Er. Sasek, Tjeckoslovakien.
Ända från Haagkonventionen av 1899 med förbud mot användande
av ”förgiftade vapen”, då man ännu icke förutsatte själva gift
gaserna, "till Genèvekonventionen 1925, som under starkt tryck av
den allmänna avskyn för det under världskriget utbildade giftvapnet
avsåg ett fullständigt förbud, sökte man förgäves en positiv lösning.
G enévefördraget väntar ännu på ratificering och är i realiteten upp
hävt. De hemliga rustningarna ha tvärtom tilltagit.
För skyddsmedel mot gasangrepp lämnade Dr. Steck, chef för gasskyddsväsendet i Schweiz en vederhäftig och tendensfri redogörelse.
Aktivt försvar såsom kanoner och flyg jagare äro enligt många
fackmäns mening tämligen verkningslösa. Återstår för civilbefolk
ningen passivt skydd, kollektivt och individuellt, samt anordningar
för camouflage, dimbildning o. d. Mot de nu kända giftgaserna fin
nas högvärdiga gasmasker, men att förse ett lielt folk därmed skulle
vara ekonomiskt otänkbart. Allmänheten hänvisas till underjordiska,
bombsäkra skyddsrum, där vatten, livsmedel och syrgasbehållare
måste finnas deponerade och luftväxlingen tryggas.
I en serie ljusbilder demonstrerades planmässigt utrustade gas
skyddsstationer i Schweiz, där personal utbildas och drillas i gas
disciplin. Trots den synbart utomordentliga organisationen verkade
dessa anordningar dock otillräckliga för att i stor skala neutralism, a
ett verkligt luftanfall. Men i fredstid fungera redan nu räddningsstationerna vid gasolyckor, eldsvådor o. d.
Talaren kände som sin plikt som officer och gasskyddstekniker
att enligt förmåga lindra ett eventuellt krigs fasor och i möjligaste
mån rädda människoliv.
Studienrat Nestler skildrade egna erfarenheter som tysk gas
officer. T. o. m. för tränade trupper är gasdisciplinen oerhört på
frestande, hur mycket mer då för en obeväpnad befolkning vid ett
luftanfall. Mot de frätande senapsgaserna erfordras liögvärdiga
skyddsbeklädnader, men den minsta otäthet gör skyddet illusoriskt,
och effektiviteten avtar vid förvaring. En psykologisk faktor är
den isolering, som gasmasken medför, man känner sig avstängd fran
alla andra, övergiven mitt i en folkträngsel. En fascinerande bild
gavs av den oundvikliga paniken, då gasmasklagren plundras och
järnvägståg och andra transportmedel stormas, eller näi alla rusa
till närmaste skyddsrum. Effektivt gasskydd är såväl ekonomiskt
som organisatoriskt och disciplinärt outförbart.
Alla föreläsarna betonade, att enda utvägen för bekämpande av
själva kriget är en snar och universell avrustning. Den militära av
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rustningens teknik i etapper skisserades av Kapten Brunskog, men
den har också en ekonomisk sida och svårlösta problem hämma den.
Hur hindrande den internationella förtrustningen av storindustrin
verkar på alla avrustningssträvanden visade en känd fransk national
ekonom Francis Delaisy. Det finns icke längre någon isolerad krigs
industri. Samma stålsort som behövs för fartygsskruvar, järnvägs
räls etc. äro också nödvändiga för flygplansdelar och många krigsinstrument. Sprängämnesfabrikationen är baserad på kväve och
cellulosa, det förra ingår även i konstgödning, den senare är rå
materialet för konstsilke. Giftgaser och tjärfärger framställas ur
samma råmaterial, fosgen är för båda produkterna nödvändig.
Trusterna förse ofta en blivande fiende med vapen.
Småstaterna äro helt beroende av de stora industriländerna. Tysk
land är genom sin starkare industri bättre förberett än Frankrike,
som därför icke törs hejda sitt nervösa rustande.
Under tre långa dagar med knappa måltidsraster sutto de om
kring 350 konferensdeltagarna fängslade av de instruktiva föredra
gen, och åhörareläktaren var ständigt fylld. Aftonmötena samlade
c :a 600 åhörare — en hos oss otänkbar företeelse. Ty vi som inte
upplevat kriget — vi vill också helst slippa höra talas om det
längre.
Vid sista konferensdagens diskussion sökte man ur den sakkun
niga informationen utkristallisera riktlinjer för ett positivt utnytt
jande av resultaten.
Nu visade sig riktigt inhomogeniteten i församlingen. Allt efter
inställning rekommenderades olika medel. Kommunisterna sågo som
vanligt enda utvägen till världsfred i ett hänsynslöst internationellt
klasskrig och visade därigenom en inkonsekvens, som väl kunde för
klara fascisternas motargument.
Men konferensen anslöt sig till Fredsförbundets ståndpunkt, av
visandet av varje våldsmetod, vilket framgår av resolutionen.
RESOLUTION
(antagen i Frankfurt).
Konferensen har på grund av vederhäftiga uttalanden av sakkun
niga, vetenskapsmän och tekniker, vilkas auktoritet och ärlighet står
utom allt tvivel, kommit till den övertygelsen :
1) att det f. n. icke finnes några effektiva skyddsåtgärder mot de
förstörelsemedel, som vetenskapen ställer i krigets tjänst,
2) att överenskommelser mellan regeringarna, som avse ett för
bud mot dessa krigsmedel, icke erbjuda någon säkerhet, emedan
staterna bryta mot sina moraliska förpliktelser genom att tillåta
fabrikationen av de för dessa krigsmetoder nödvändiga produk
terna,

3) att ett nytt krig, som skulle utsträcka förödelsen över civil
befolkningen, också skulle betyda ett ömsesidigt förintelsekrig för
folken och civilisationens undergång*.
Med hänsyn till att det till följd av dessa krigsmetoder över huvud
taget icke finnes någon möjlighet till trygghet för staterna och
att kapprustningen i alla länder även för emot ruin, rekommenderar
konferensen som en ovillkorlig plikt:
1) att upplysa massorna om den hotande faran, dess omfång och
innebörd,
2) att varna dem för illusionen att ett effektivt skydd existerar,
3) att hos dem söka väcka intresse för fredsproblemen och förmå
dem att undersöka och bekämpa icke blott de politiska, utan även
de ekonomiska krigsor,sakerna, då dessa sistnämnda få en allt större
betydelse,
4) att erinra regeringarna, som högtidligt ”förklarat kriget i akt ”,
därom, att en total avrustning måste bli den första konsekvensen av
detta fördrag och att därförutan Pariserpakten skulle kunna få sken
av en diplomatisk manöver för att vilseleda folken,
5) att inleda en intensiv propaganda för att påverka den offent
liga meningen och därigenom åstadkomma att alla avrustningsförslag
och även de från sovjetrepubliken framlagda, måtte så snart som
möjligt prövas genom den för detta ändamål tillsatta kommissionen.
I betraktande av dessa fakta uppmanar konferensen :
6) enskilda personer och isynnerhet organisationer att samarbeta
i kampen mot krigsrustningarna och att framförallt vädja till ar
betarna, som mer än alla andra skulle kunna utöva ett verksamt
tryck på regeringarna.
SAMMANFATTNING.
Konferensens viktigaste resultat kunna anges i följande punkter :
1. I alla länder rustar man öppet eller hemligt för gas- och luft
kriget.
2. Under ett sådant kombinerat krig består det enda möjliga för
svaret i att förekomma fienden genom att, förstöra hans hem
land, alltså ett preventivkrig.
3. Skillnaden mellan front och hemland är fullständigt upphävd.
Därför blir nästa krig i första hand ett angrepp mot storstäder,
industricentra, och mot den fredliga, värnlösa befolkningen.
4. Juridiskt bindande förbud mot giftgaskriget existera icke, en
dast. kautschukbestämmelser, som man kan tolka efter behag.
f>. Det finns ingen effektiv statlig eller internationell kontroll el
ler ett förbud mot fabrikationen av giftgasammunition, och det
finnes i våra dagar ingen gräns mellan speciell krigsindustri och
fredsindustri.

6. ])â de stora kemiska industrierna ii ro sammanslutna till interna
tionella intressegrupper, är det tydligt, att en orsak till krigen
ligger i internationellt kapitalistiskt vinstbegär.
7. Talet om det aerokemiska kriget som särdeles humant, är icke
överensstämmande med sanningen och erfarenheter från världs
kriget.
8. För civilbefolkningen finns intet säkert skydd under ett mo
dernt krig. Ett individuellt skydd för en hel befolkning kan över
huvudtaget icke komma i fråga såväl av ekonomiska som fram
för allt av organisatoriska skäl.
!). För massan av civilbefolkningen kommer alltså endast kollek
tiva skyddsanordningar i fråga ss. underjordiska skyddsrum.
Man tänke sig en odisciplinerad befolkning i alla åldrar och
samhällsklasser sammanbragta i dessa rum för dagar och veckor.
10. Det samma gäller ett aktivt luftskydd. Detta visade icke blott
den svenske kaptenen Brunskog i sitt anförande utan även den
tyske flygexperten Gotthard Sachsenberg i ett till konferensen
översänt flygblad, där han utan att vara pacifist av förnuftsskäl
varnar för framtidskriget såsom ett Europas självmord.
EKOT I PRESSEN.
Under hela konferensen fungerade presstjänsten utmärkt under
ledning av Miss Sheepshanks. Icke blott de lokala utan även andra
stora tidningar följde dag för dag föredragen och gåvo utförliga
rapporter, ofta illustrerade med fotografier eller snabbteckningar.
I Frankfurt råder en frisinnad atmosfär och ett uppriktigt in
tresse för försoningspolitik, vilket återspeglades i det utförliga refe
ratet, av Borgmästare Graf’s hälsningstal och Minister Severings tack
till Fredsförbundet.
Efter konferensen innehöllo åtminstone ett femtiotal tyska tid
ningar artiklar eller notiser därom, för eller emot, ett bevis för det
starka intryck den gjort. Det tyska folket har ännu ej glömt sina
upplevelser, och då Versa ill ef reden förbjuder Tyskland alla krigs
förberedelser är ju faran för den skyddslösa befolkningen påtaglig
och aktuell.
Neue Wiener-Presse hade egen korrespondent.
Men om konferensen väckte uppseende i Tyskland så är det ännu
märkligare, att en konservativ världstidning som Le Temps gav en
allvarlig och ganska opartisk resumé av densamma. Visserligen åter
gavs också den lika rörande som hopfantiserade anekdoten om en
exploderande tårgasbomb, som skrämt damerna på flykten.
Utförligare refererade de stora Londontidningarna, ehuru Times
strax före konferensen manat allmänheten att tryggt lita på över
heten, som endast av klokhetsskiil hemlighåller de nyaste skydds
medlen. Till respekten för konferensen bidrog den långa raden av
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framstående engelska vetenskapsmän och högre militärer i vår he
derskommitté.
Irländska tidningar citerade presstelegrammen utan kommentarer.
I Schweiz uppstod en het pressdiskussion om tolkningen av Dr.
Stecks redogörelse för det schweiziska ga sskyd d s väsen d e t.
Gå vi så mot Norden så förtjänar det omnämnas, att Politiken i
Köpenhamn under konferensen erhöll daglig telefonrapport, också
andra danska tidningar voro livligt intresserade. Försvarsfrågan är
ju aktuell i Danmark och. avrustningsförslag dyka upp allt emellanåt.
Och här i Sverige, där endast de klart fredsvänliga tidningarna
sörjt för utförliga korrespondenser, ha dock efteråt starka svallvå
gor rörts upp. Både i riksdagsdebatter, pressfejder och mötesdiskussiouer har Frankfurtkonferensen relaterats. Meningarna brytas mot
varandra om medlen att avvärja det hotande gaskriget, men ignore
ras kan det icke längre.
SLUTREFLEXIONER.
Intrycken från denna innehållsrika konferens få icke förrinna
utan att omsättas i en intensiv och ärlig kamp mot den gamla tvångs
föreställningen om krigens ofrånkomlighet.
Det är fara. värt att kvinnorna oundvikligen dragas in i krigsmaskineriet, att de automatiskt inrangeras i mobiliseringssystemet.
Måste de icke då reagera mot krigets vanvett, mot meningslösheten
i att varje nyuppfunnet skyddsmedel driver fram ett nyare angreppsmedel i ständig kretsgång. Kan icke en sådan livsfråga sam
la kvinnorna till en enlietsfront, som spänner över alla läger, alla
klasser, över hela världen, så som. en gång Fredrika Bremer dröm
de. Det ligger en styrka i att kvinnorna som sådana redan äro in
ternationellt förenade i flera stora sammanslutningar för ideella och
praktiska mål, som angå hela mänskligheten. Är det förmätet att
hoppas, att den ökade insikten om vad kriget numera betyder för
kvinnorna själva och främst för dem som behöva deras vård, barn
och sjuka, skall kunna svetsa ihop dem i en fredsvilja, stark nog att
vrida vapnen ur stridskämparnas händer. Då skulle väl också män
nens naturliga instinkt, som drev dem ut till fronten för att ”värna
land och hem” kunna omriktas till ett gemensamt uppbyggande ay
världsfreden på säkrare grundval än militära maktmedel,
Att kvinnorna kunna genom internationellt samarbete kraftigt bi
draga till att väcka den allmänna opinionen, visar denna aktion, som
kommit även de likgiltigaste att reagera. Att påverka denna reak
tion i rätt riktning blir vår närmaste uppgift.

Stockholm, Oskar Eklunds boktr», 1929

