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Föredrag vid de svenska kvinnornas fredssondag.
I dag är de svenska kvinnornas fredssondag.
Det gångna krigsåret räknar många dagar, som blivit historiska
genom en avgörande krigisk handling. Krigets historia har ju alltid
räknats som mänsklighetens. Från dessa dagar ljuder ännu ekot av
kanonernas dån, av stridsrop och sårades jämmer, av vapenlösas
gråt. Alltjämt lysa de röda av mänsklighetens friska blod.
Vi, som samlats här i dag samtidigt med kvinnor över hela
landet, vilka likt oss önska slut på kriget genom en rättfärdig fred,
ha velat ställa bredvid dessa krigets triumf- och smärtedagar en
fredsdag, som skulle Utmärkas, icke som de andra av krigsviljans
anspänning, utan av fredsviljans.
Många, som gärna skulle se fred på jorden, anse det lönlöst att
arbeta därför och mena, att ingenting kan uträttas mot de viljor,
som släppt löst kriget. V i åter anse det vara en plikt att arbeta efter
måttet av våra krafter utan att därför underskatta motståndet och
svårigheterna. Vi förena oss därför med de fredens förespråkare
över hela världen, som alltjämt sträva för fredens sak, vi ge vårt
tillskott till den växande fredsvilja, som en dag kan bli en världsvilja.
Inför den hotande faran i krigsutbrottets dagar slöto sig de
svenska kvinnorna enigt tillsammans för att göra sin plikt mot
fosterlandet, och i den stund Sverige stode inför ett krig, skulle vi
resa oss med männen för att begära vår part av de offer fosterlandet
krävde. Men icke endast den gemensamma faran enar, även strävan
mot ett stort mål förmår det. Det stora målet heter här fred.
Men — därom äro vi lika eniga — icke fred av vad slag som
helst. Den fred, som slutes, måste bli en rättfärdig fred, en fred,
som blir en upprättelse för mänskligheten.
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Är det icke så, att vi i dag, kvinnornas fredssöndag, förgäta alla
meningsskiljaktigheter, lämna bakom oss våra dagliga bekymmer
och omsorger, när vi stå upp var från sitt för att mötas i en gemensam
protest mot kriget, en gemensam vädjan om fred?
Längtan efter fred är icke av i dag eller i går hos någon av oss,
den är lika gammal som kriget. Med växande ångest ha vi räknat
dagarna, när de sjunkit, tunga av tårar och blod en efter en ned i
mörkret, till dess krigets fasor nu snart fylla ett helt år.
Vi kunde aldrig glömma, att under var och en av dessa dagar
nedslaktades unga livskraftiga män i tusental, drevos kvinnor och
barn ut ur skövlade hem, ur brinnande städer för att duka under för
hunger, sjukdom och våld. Vi kunde aldrig glömma, att där kriget
rasade, blevo icke blott kvinnor barnlösa utan hela landskap barnlösa,
emedan späda barn icke kunna uthärda krigets hårda levnadsvillkor.
Vi visste att åkrarnas skördar och framtida växtkraft offrades åt
kriget, att oersättliga kulturskatter gingo förlorade, fädernas arv, som
skulle givits barnen. Vi visste, att det intellektuella samarbetet mellan
folken, den spirande samkänslan och förtroendet, resultaten av arbetet
på den mellanfolkliga rättens uppbyggande, allt krävdes och gavs
som krigets offer. Vid de otaliga soldatgravarna på Europas vida
slagfält måste mänskligheten begråta skatter av ädel vilja och lysande
begåvning, ämnade att göra den rikare och föra den framåt. För var
dag blevo även vi, stridens åskådare, fattigare på det, som gör
livet värt att leva. Varseblevo då icke, frågade vi oss, Europas ledare
den fara, för vilken de utsatte oss alla, stridande och neutrala, segrande
och besegrade, vår kultur, vår ras?
Och vi spejade med ivriga ögon efter tecken till längtan efter fred.
Men de stridande folken spände sina yttersta krafter i en kamp, som
de var och en ansågo vara till självförsvar och därför rättfärdig. De
sågo därför blott en plikt: att besegra grannen, som hotade dem till
livet.
Enstaka röster här och var inom de krigförande och neutrala
länderna manade till besinning. De lyckades dock icke vinna gehör.
Det såg ut som om söndringens ande ensam behärskade sinnena.
Men kvinnor i skilda länder, som förut lärt sig att samarbeta
för gemensamma mål, kände sin samhörighet orubbad av kriget. De
protesterade gemensamt vid krisens början mot kriget och började
snart efter krigsutbrottet att överlägga om möjligheten att ge ett
offentligt, enigt uttryck för sin fredsvilja.
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Denna tanke blev verklighet genom den internationella kvinnokongressen i Haag i slutet av april, vilken Hollands kvinnor åtogo
sig att anordna. Dit samlades kvinnor från det stridande och neutrala
Europa och från Amerika och bland dem många av de olika ländernas
bästa och noblaste. Enade i gemensam smärta, uttalade de inför
världen sin protest mot kriget, sin begäran om slut på blods
utgjutelsen genom en fred, som muras pä rättfärdighetens grund.
De kvinnor, som sände ut i den söndrade världen detta samlade
budskap om enighet och fredsvilja, begära nu av oss, att vi skola
förena våra röster med deras. Och de, som tillhöra de krigförande
länderna, vända sig till oss, som stå utanför striden, med den bönen,
att vi skola göra vad vi kunna för att vinna gensvar på kongressens
vädjan till de neutrala makterna att börja arbeta på fredens åter
ställande.
Vi svenska kvinnor förena nu våra röster med dessa våra
systrars från hela världen. De uttala åsikter, som vi själva hysa.
Liksom de protestera vi mot kriget och vägra att böja oss för det
som för en nödvändighet. Vårt sunda förnuft, vår känsla säga oss
att periodiska krigstillstånd, avlösta av fredspauser, använda till
förnyad rustning, icke kan vara det naturliga förhållandet mellan
civiliserade stater.
Den misstro, som staternas ledare hyste till varandras ärliga
uppsåt, drev dem att i ödesdiger brådska fatta de beslut, som kastade
folken i förtvivlad brödrakamp, utan att ge dem tid till att besinna sig.
Och folkens okunnighet om händelsernas förhistoria och verkliga
förlopp, satte dem ur stånd att kontrollera dessa beslut, eller öva
inflytande på dem. När konflikten var bragt till sin spets, måste
folken böja sig för krigets nödvändighet. Vi, som tro på möjligheten
av att förebygga ett upprepande av världskrigets förfärliga katastrof,
begära därför att folkets representanter i alla länder få tillfälle att
utöva kontroll över utrikespolitiken, och att staterna överenskomma
att i framtiden hänskjuta sina tvister till fredligt avgörande.
Ett avgörande av tvister med vapnen är för oss intet verkligt
avgörande. Vi skola aldrig låta tvinga oss att erkänna erövrarens rätt
att tillägna sig ett landområde utan samtycke av de män och kvinnor,
som bo där. Vi erkänna heller icke en nations rätt att förtrycka en
annan, som råkat i dess våld. Vi tro, att Europas stater böra och
kunna ordna det så, att de leva utan krig vid varandras sida, sluta sig
tillsammans mot gemensamma faror och tävla fredligt i lösandet av
kulturarbetets stora uppgifter.
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Vi inse väl, att intressemotsatserna och konfliktämnena voro stora
i Europa före kriget. Men vi tro, att de ofta uppstått, just där våldet
förtrampat rätten, och att de därför icke kunna lösas, endast förvärras
av nya våldsdåd och rättskränkningar.
Som kvinnor ha vi vår egen syn på folkens livsintressen. Vi tro
icke att de böra sökas uteslutande på det politiska området. En seg
rande stat, som dikterar lagar för en annan, tillgodoser sina ekono
miska intressen och vinner strategiska fördelar för kommande krig,
kan vara skadat i sin livsnerv, där det ligger rustat bakom flottor
och fort. Unga, kraftfulla män, som skulle ha blivit fäder till en
livskraftig generation, ha stupat i hundratusental, andra ha blivit
krymplingar. Ännu andra ha väl återvänt till det yttre friska och
oskadda, men likväl som märkta män, som alltid skola leva i skuggan
av vad de genomgått och i minnet av de handlingar, till vilka krigets
nödvändighet tvingat dem. Arbetets trådar ha avklippts, betydelse
fulla planer blivit stäckta. Familjer ha mist sin försörjare, och i
skövlade hem skola fattiga mödrar uppfostra barn, vilka icke ens
äga minnet av en far. Det släkte, som födes, blir svagare, sämre
rustat att taga upp kampen för tillvaron.
Kvinnorna som detta släktes mödrar och uppfostrare beröras i
sina heligaste plikter och rättigheter av krigets förstörelseverk. De
liv, som de bringa till världen och vårda under deras hjälplösa år,
vilja de se växa och fullkomnas. När skickelsernas oundvikliga slag
bryter ett människoliv, böja de sig, men de kunna icke försona sig
med att människorna resa sig upp och med berått mod förgöra var
andra. Själva lyda de blott en för naturen gemensam lag, när de med
kärlek och offervillighet uppfostra sina barn. Hur skulle de då kunna
erkänna kriget som uppfostrare till en högre moral, kriget, som
kräver av deras söner icke blott deras eget blod, men andras blod,
som befaller deras mänskliga känslor att tiga och skapar om dem
till vilddjur? Skulle de icke veta, att vår värld erbjuder över nog av
prövning och lidanden? Veta de icke, att den yngling, som vill genom
livet öva mannens dygder: tapperhet, rättrådighet och ädelmod, även
krig förutan, möter tillräckligt av prövningar för att härda sin man
liga vilja, ja tillräckligt många tillfällen att öva sköna hjältedåd?
Krig är en barbarisk form för strid, som vårt rättsmedvetande lämnat
bakom sig, och det kräver meningslösa offer. Att fastslå detta,
betyder icke att sky varje strid eller varje offer.
Alla verkliga kvinnor känna detta mer eller mindre klart. Men
många våga icke tillmäta sina åsikter något värde, emedan de strida
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mot härskande och hävdvunna meningar. Ater andra tiga med dem
av lojalitet mot sina män och söner, som modigt och utan tvekan
offra sin ungdom, sin framtid, sitt liv för fosterlandet.
Kvinnorna ha hittills spänt sina krafter för att mildra krigets
verkningar. De fylla de luckor männen vid fronterna lämnat i arbetets
led, överta familjeförsörjarens roll, omlägga hushållningen i landets
hem, vårda de sårade och öva den kärleksverksamhet, som kvinnlig
uppfinningsrikedom och medkänsla kan uttänka.
Men för allt flera blir det klart, ju längre kriget varar, att
kvinnornas plikter äro större än så.
En låga, som vid fullt dagsljus brinner blek och genomskinlig,
lyser i nattens mörker klart och visar oss vägen.
Kvinnornas
uppfattning av kriget, där den icke förkvävts av kriget självt, deras
protest mot våldets rätt, deras vilja till fred, är, likt en sådan låga, av
betydelse för världen just nu. Fredsviljan bland folken behöver, för att
vinna seger, detta tillskott från kvinnorna. De bära icke vapen, ingen
plikt tvingar dem ut i det blodiga värvet. Utan att beskyllas för feghet
kunna de begära fred. De äro mera fria än de fredsvänner, som måste
ligga i löpgravar och arbeta bakom kanoner. Bakom det hån över
kvinnornas fredssträvan, som höres, förnimma vi den bön om bistånd,
som icke höres. Den kommer icke från dem, som sitta trygga vid
skrivborden, utan från män i löpgravarna.
Men kvinnorna ha icke blott en plikt att söka få ett slut på
detta krig, de ha också en plikt mot framtiden. Om vi tidigare varit
eniga och brinnande för fredens sak, om vi icke lämnat något medel
oförsökt att verka för den, då hade måhända världen icke nu varit
översvämmad av blod. Så visst som vi tro på att en ny medveten
fredsvilja fötts hos kvinnorna ur världskrigets fasor, så visst måste
vi arbeta på att vinna inflytande för den. I den framtida fredens
intresse begära vi att bli erkända som medborgare.

När vi svenska kvinnor lägga in vårt samlade ord för freden,
kunna vi icke vädja direkt till de stridande staternas ledare. Vi
vända oss därför till vårt lands regering, vars neutralitetspolitik
gjort den förtjänt av vår tacksamhet, och lägga vår sak i dess
händer. Vi bedja den handla gemensamt med regeringarna i andra
neutrala länder för att söka underlätta för de stridande det första
steget till fredsunderhandlingar och att medverka till, att den fred,
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som slutes, blir rättfärdig. Bakom denna begäran, som framförts av
Haagkongressens sändebud direkt till vår regering, och som samtidigt
riktas till andra neutrala länders regeringar, stå kvinnor ur båda de
stridande lägren med sitt offentligt uttalade ord. Och vi veta, att de
givit röst åt många outtalade önskningar.
Det är dessa synpunkter, som bära den resolution, vilken nu
skall uppläsas. Vårt ord är väl övertänkt och uttryck för vår innersta,
samlade vilja.

Stockholm.

Alb. Bonniers boktryckeri 1915.

1

OuJ ( (i LOäp~*

