Hur skall det gå för civilbefolkningen?
Gasmasker och bombflyg.

Vad lär världskriget om giftgusfurun ?
Mot en okänd gas kunde man ej skydda soldaterna. Sa snart man identifierat gasen ocli in
monterat ett lämpligt skyddsfilter i gasmasken maste angriparen finna pa en ny gas, som kunde
genomtränga masken. Nya skyddsmedel, nya gaser i ständig växelkamp.
1 ett modernt krig gäller det civilbefolkningen.
Generallöjtnant Altrock skriver i en tysk militär tidskrift: 1 ett framtida krig hotas i främsta
rummet fiendernas viktigaste centra, storstäderna, industriområdena, ammunitionsdepâerna, gas-, vattenoch elektricitetsverken, kort sagt allt som hör till ett lands livsmöjligheter. Giftgaser kunna spridas
över hela distrikt. Det kommer mer att likna en massaker av civilbefolkningen än en strid mellan
arméer.

General Groves, diet' för de brittiska luftoperationerna 1918, anser att ett nytt krig skulle skörda
miljoner människoliv pä några timmar, och vidare: »Den främsta, ja enda möjligheten till försvar är
kontraattacken på fiendens område, d. v. s. ömsesidig utrotning.
Liknande uttalanden ha andra militära och vetenskapliga experter avgivit, ss. Marskalk Foch,
Professor Haber ( Oaskrigets fader»), Flygmaskinskonstruktören Sachsenberg m. fl. Major Endres
skriver: »mord och brand, illgärningar mot den civila befolkningen sådana som förr i s. k. ’barbariska
tider’ ansagos som en skam för en krigshär, ha nu blivit grundvalen för modern krigföring.

Finns då inga skyddsmöjliglieter?
Utom det militära luftvärnet planerar man överallt skyddsåtgärder. Tävlan mellan gasvapnet och
gasskyddet blir allt intensivare i och med teknikens utveckling. Kemiska fabriker som Stolzenbergs
i Hamburg leverera både gasmasker och giftgaser och inhösta oerhörda vinster, tack vare den panik
stämning de med god reklam kunna skapa. Det är samma taktik, som gör den tunga krigsindustrin
till det svåraste hindret för nedrustningen.
I Bryssel erbjuder en firma Bruna Korset prima , billiga gasmasker på avbetalning, och förehaller varje familjefader hans plikt att i tid förse de sina med detta skydd. I Danmark har en medicinalfirma propagerat för massavsättning av gasmasker genom apoteken. Internationella Kvinnoför
bundet för fred och frihet tog genast upp saken och vädjade till landets apotekare att icke åtaga sig
sadan försäljning, då det lätt kunde inge befolkningen en falsk föreställning om gasmaskens effektivitet
och varaktighet. Aktionen hade god verkan. Men i manga länder, särskilt Tyskland, som ej får an
vända gasvapnet, äga gasskyddsövningar i stor skala rum t. o. m. i skolorna.
Emellertid litar man ej enbart på gasmaskerna, och skyddskläder mot senapsgas bli för dyrbara.
Alltså rekommenderas som tillflyktsrum vid lultanfall källare, underjordiska garage etc., fastän de tyd
ligen icke kunna motstå de moderna brisansbomberna och riskera att begravas under de samman
störtande husmassorna, för att icke tala om avbrott a ledningar för ljus, vatten, friskluft etc.

Vad säga gasskyddsexperterna?
Olika kommittéer och konferenser, officiella som enskilda, ha genom grundliga utredningar sökt
utarbeta ett betryggande skyddssystem för civilbefolkningen. Internationella Röda Korsets Expertkommission har förgäves utlyst pristävlingar för skyddsmedel och anlitat framstående vetenskapsmän
som rådgivare. Expertkonferensen i Rom 1929 sammanfattar resultaten av rapporterna i ett slut
uttalande, som innebär att, under förutsättning att ännu kraftigare stridsmedel än förr skulle komma
till användning, erfordras det så omfattande och dyrbara skyddsanordningar, att det vore omöjligt att
förverkliga dem.
Internationella Kvinnoförbundets för fred och frihet central i Genève anhöll nyligen, att Internatio
nella Röda Korset måtte vädja till de nationella avdelningarna att icke, i strid mot dess egna sakkunniga,
inge befolkningen illusionen att ett betryggande skydd mot ett kombinerat bomb- och gaskrig existerar.
Men trots att Internationella Röda Korsets ledning ansåg framställningen befogad, blev svaret, att varje
nationell organisation måste ha frihet att efter förmaga försöka bispringa en hotad civilbefolkning.
Professor Zangger, direktör för rättsmedicinska institutet i Zürich, varnar i sin bok »Die Gas
schutzfrage för överskattning av gasmaskens skyddsvärde och varaktighet. En god gasmask, som
vid fara ögonblickligen användes, hjälper en stund, men måste fortast möjligt kompletteras med en
syrgasapparat. Det är inte nog, att krigsgaser hindras intränga, om inandningsluften har brist på syre.

»Även med den modernaste universalmasken måste man räkna med ohyggliga överraskningar. Om
så icke vore fallet skulle ju kemisk krigföring mot en skyddsutrustad motståndare vara alldeles
meningslös.»
Det är betecknande att medan nya skyddsmedel och motgifter mot »civila» sjukdomar och förgiftningsfall genast bli offentliggjorda till tjänst för mänskligheten, så akta sig staterna givetvis för att
bekantgöra upptäckter och uppfinningar på gasskyddets område.
Men giftgaskriget är ju förbjudet!

Vapenkontrollkonferensen i Genève 1925, där c:a fyrtio stater voro representerade, antog enhälligt
ett förslag om förbud mot användning av giftiga gaser i krig, och c:a trettio regeringar ha sedan rati
ficerat detsamma (däribland de europeiska stormakterna, Sovjetunionen och även Sverige). Men då det
ej innebär förbud mot tillverkning av kemisk ammunition, fortsätta förberedelserna överallt. Något
bindande folkrättsligt skydd för civilbefolkningen finnes icke heller, enligt de av Internationella Röda
Korset tillkallade juridiska experternas utlåtande.
Nedrustningskonferensen utsände vid sin ajournering i juli 1932 en deklaration, som yrkar på
förbud mot användning av giftgaser, bakterier eller brandbomber och som komplement även förbud
mot luftbombardemang, då dessa krigsmedel och metoder av de militära experterna bestämt rubricerats
som anfallsvapen. Samma fordringar ingå i Mac Donalds nedrustningsplan.
Vad ämna våra myndigheter göra?

Trots de negativa resultaten av internationella expertutredningar i skyddsfrågan vill man här följa
med sin tid. Luftförsvarsutredningen har planen färdig för svenska folkets gasdressyr. Man vill
överlåta åt apotek och sjukvårdsaffärer att tillhandahålla gasmasker, gaspuder och andra enklare hjälp
medel, ehuru man medger, att det vore praktiskt ogenomförbart att förse samtliga invånare i en stor
stad med gasmasker, att de vid lagring lätt bli odugliga, och att barn och ungdom, som växa, kanske
ej kunna riktigt anbringa dem. Vad säga mödrarna härom? Barn, åldringar och sjuka bli de första
offren. Särskilt kvinnorna måste reagera inför denna framtidsbild.
Ännu mindre kan man räkna med de fullständiga skyddskostymer, som skulle erfordras mot
senapsgas. Återstå de kollektiva skyddsåtgärderna, inredning av tillflyktsrum. Därtill fordras egent
ligen en helt ny byggnadsplan, bomb- och gassäkra valv med tryggad tillgång till vatten, ljus och
matförråd, ventileringssystem med övertryck, så att ingen förgiftad luft kan intränga, med ett ord
beboeliga. Dörrarna få icke öppnas, så snart luften utanför kan misstänkas vara infekterad, alltså
gäller det rädde sig den som kan», de som inte hinna in, måste man lämna åt sitt öde.
Emellertid är det ju ekonomiskt omöjligt att riva de nuvarande stadshusen med instängda gårdar
vid trånga gator. Enda utvägen blir då, som också de stora luftmanövrerna över London, Lyon m. fl.
platser visat, att hela staden utrymmes. Man rekommenderar alltså utflyttning till sommarvillor, för
den som så hava kan, andra få nöja sig med campingläger eller utflykter till landsorten. Men hur
går det vintertid? Och om kommunikationerna strejka! Kan man hoppas på att privatbilar frivilligt
skola ställas till förfogande?
Hur reagera rustningsivrarne Inför dessa utsikter?

De dra konsekvenserna ur enbart militära synpunkter. »Om det ej räcker med luftvärnskanoner,
jaktflygare och skyddsåtgärder, då måste vi ha bombflygplan för att angripa fiendens flygbaser, för
att hindra en luftattack eller hämnas en sådan.» Militaristerna ha dock alltid betonat, att det ej kan

bli fråga om något anfallskrig, »vi måste endast försvara oss». Men bombflygplan äro ju av mili
tärerna själva betecknade som anfallsvapen. Jo visst, men bästa försvaret är ju att komma först över
gränsen, att träffa motståndarens känsligaste punkter. Kan man då undgå att också träffa befolk
ningen? Måste inte en sådan upprustning verka som en utmaning, och motåtgärder ur militär synpunkt
bli mer än väl motiverade? Icke ens det upprustande Tyskland har officiellt begärt att få anskaffa
anfallsvapen för sin nya armé, men skulle väl gärna följa exemplet.
Frågan om totalt förbud mot luftbombardemang ligger som sagt före i Genève, och det är ett
minimikrav vid varje allvarligt försök att hejda den genom kapprustningen framkallade krigsfaran.
Sveriges representanter i Genève ha utlovat vår lojala medverkan för att realisera den allmänna
nedrustningen, det stämmer illa med förberedelser till överfall och ödeläggelser långt utanför landets
gränser.
Utsikterna för Nedrustningskonferensen må vara aldrig så mörka i denna stund, de få icke riskeras
genom åtgärder, som stå i öppen strid mot fredsfördragens anda och vårt folks ärliga fredsvilja.

Inga bomb flygplan !
De strida mot den internationella nedrustningsplanen.

Ingen gasskyddsdrill!
Den ger en illusion av trggghet och underblåser tron på krigets berättigande.

Ingen privat krigsindustri !
Den väcker misstron mellan nationerna och leder till kapprustningar.

Success iv Avrustning
är vägen till trggghet och världsfred.

Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet..
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