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FREDSSAKEN OCH KVINNANJ
' AF
EMILIA BROOME.

Fredssaken har i våra dagar blifvit en aktuell fråga. Tanken
på en allmän fred liar visserligen icke ens under kulturskeden, som
nu ligga långt bakom oss, varit helt och hållet främmande för mänsk
ligheten utan äfven då tagit sig uttryck hos enstaka individer.
Men dessa hafva af sina samtida rönt liten eller ingen förståelse,
och det 'liar 'Varit vår tid förbehållet att förflytta fredsidéerna från
den blotta spekulationens område ut till den praktiska/'Vei'kMghetetie.
De hafva där gifvit upphof till en alla civiliserade länder omfat
tande fredsrörelse, som af framtida häfdatecknare sannolikt skall
komma att betecknas såsom en för vår tid karaktäristisk företeelse.
Den modärna fredsrörelsen har utan tvifvel att kämpa emot
förhördofjsvårigheter, men den liar ock att glädja sig åt anslutning
och gillande af mänga bland mänsklighetens yppersta, och den kan
peka på en rad af redan vunna framgångar.J daV erûirav härvidlag
endast om utvecklingsgångém i \Anitrikgc där åen \jiut\la tre
rönelskn lmft sån vVggm och\ där\ map k ap på
gäruer' sora. åsytta finals sake nä prakt
Men om fredsvännerna än ha anledning att i många fakta
se en uppmuntran till fortsatta sträfvanden och ett stöd för sin.
cyrcauppfattning, att dessa en gång skola krönas med framgång, så fe1
det å andra sidan ej förbises, attymålet för deras önskningar ännu jcL>^
är långt aflägset. Inom hvarje rörelse, hvars slutmål ännu är
fjärran, torde det vara riktigt att — med målet alltjämt stadigt
i sikte — koncentrera sin uppmärksamhet på de mera närliggande
resultat, hvilka utgöra förutsättningar för det slutliga målets er
nående. Så ock inom fredsarbetet. Den väg, på hvilken freds
vännerna en gång skola nå sitt mål, är utvecklingens, ej omstört-
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Men lika visst som det vore dåraktigt att med konstlade
medel söka framtvinga en frukt, som ej vore resultat af en naturlig
utvecklingsprocess, lika visst torde man i våra dagar /iiimif! hafva
skäl att vänta^SttNum&f Vxk9'*uiafl,de
’SmSd.eiae«. ob^kåMiJjet
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cfeiV sofe. akdaNör t\u ÄfctVoÄh Vplifct ått AtfeNi det såningsarbete,
hvars frukter skola skördas
af kommande släkten.
Då fredsrörelsen såsom sitt slutliga mål betecknar krigens full
ständiga upphörande, innebär detta ^kll-fo# för den, som vill se saken
i dess rätta ljus, intet yrkande på en omedelbar internationell af~
väpning, än mindre därpå, att någon stat genom en isolerad sådan
skulle äfventyra sin själfständighet. Den successiva afväpning, som
enligt fredsvännernas mening en gång måste träda i stället för den
internationella rustningstäflan, vi nu bevittna, bör tydligen framgå
ur en sådan ändring i förhållandet mellan staterna, som i våldets
ställe upphöjer rätten till den naturlige skiljedomaren mellan folken
liksom redan nu mellan individerna.
Men om också skiljedomssträfvandetyåc ött fe fer fel "långt
naß*a
spörsmål än afväpningsfrågan, så är det dock
tydligt, att äfven de bäst ordnade internationella rättsförhål
landen endast då blifva fallt betryggande, när de äga stödet af en
mäktig internationell folkopinion mot krig och för
fredlig lös
ning af mellanfolkliga konflikter. Det ojämförligt viktigaste mo
mentet i det nutida fredsarbetet är alltså, enligt mitt förmenande,,
att i alla länder och inom alla samhällsklasser väcka och under
hålla en dylik opinion, och det är också närmast för vinnandet af
detta mål, som vår tids fredsvänner påkalla intresse och hjälp af
alla 'idem', som tro på möjligheten af en utvecklingsgång, där mänsk
ligheten småningom träder utanför • det häfdvumnas råmärken för
att finna nya möjligheter att tillfredsställa de ideella kraf,
hon aldrig ostraffadt tillbakavisar.
Det har synts mig nödvändigt att något närmare orda om den
naturliga gången af fredsarbetet dels för att tillbakavisa några af
de farhågor och invändningar, hvarmed fredsrörelsen ofta mötesj
dels för att klargöra, af hvilken oerhörd betydelse kvinnans ingri
pande är i våra dagars fredssträfvande. Då det är på grundvalen
af en stark folkopinion, som den fredens byggnad måste resas, hvilken det tillhör kommande släkten att fullborda, är det tydligt, att
det nutida fredsarbetet i främsta rummet bör vara ett uppfostringsJq.
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arbete, ägnadt att icke blott inom den generation, som nu bär an
«varet för världsutvecklingen, utan framför allt kos den ungdom,
vid hvilken vi knyta våra förhoppningar för framtiden, bana väg
för en åskådning, där principen om den starkares rätt ej mäktar
undanskymma humanitetens berättigade kraf. Såsom moder och
\
uppfostrarinua har kvinna’n med hänsyn till den uppväxande gene
rationen en makt, hvars värde för fredsarbetet éj kan ■ öfverskattas.
Men det är icke blott medvetandet om kvinnans stora inflytande på^>
den frpimti^a utvecklingen, som kommer fredsvännerna att i henne
4öka en mäktig bundsförvant, det /är också pfvertygelsen, att just
kvinnan,till följd af hela sittf skajplynne är bäst skickad att utföra
det kulturarbete, som skall gifva växt åt fredstanken bland folken.
Kvinnan har i sin natur långt mindre än mannen af det stridslynne, som lätt gifver resonnans åt hvarje uppkommande missljudy^/
•och ej gärna beträder den fredliga uppgörelsens väg, och hon är<^
också en naturlig opponent mot hvarje tillämpning af den råa styr-V^lf
kans lag, bland annat därför att hvarje erkännande af dess giltighet
ßs
i första -hand skulle1' gå ut öfver henne själf. Med sin medfödda h-V
afsky för våldsdåd och sin naturliga medkänsla för àllt soin lider
borde kvinnan också hafva lika lätt att se kriget i dess rätta ljus T £/■ ,
som svårt att tro på nödvändigheten af ett system, som lämnar
fritt lopp åt människornas vildaste instinkter och på samma gång
öfver dem hopar de mest fruktansvärda lidanden.^
(j Det har också visat sig, att flerstädes, där fredsrörelsen har|*£
att glädja sig öfver vunna framgångar, hafva kvinnor intagit ett
framstående rum i fredsarbetet. I Amerika, England, Frankrike
Österrike möta vi kvinnonamn såsom ledande och banbrytande på .> /

.
^

detta område. — Då det nutida fredsarbetet äfven omfattar sådana 1
uppgifter, som närmast fälla inom juridikens och politikens områden,
exempelvis utarbetandet af förslag rörande skiljedomstolars samman
sättning och arbetssätt eller opartiska utredningar af större och
*
mindre internationella tvistefrågor — och då dessa verksamhets-i^A^^A^
fält för det stora flertalet af vår tids kvinnor äro helt och hållet \Jf{
främmande, har det synts lämpligt att för det kvinnliga fredsarbetet
upprätta f särskild/af de öfriga fredsföreningarna oberoende orga-y^oî
misatkW inom hvilk^î detta arbete begränsas till områden, där yLt- jfix
kvinnan äger förutsättningar för att kunna göra sig gällande. Lik
som fredsrörelsen i sin helhet — hvars resultat ju kan framgå
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endast ur en samverkan mellan folken — kar och måste ha en
alltigenom internationell karaktär, så bär ock den organisation, som
har till uppgift att samla och planmässigt ordna kvinnornas arbete
i fredssakens tjänst, en ftelt och hållet internationell prägel, i det H A
den uti skilda länder omfattar kvinnliga fredsföreningar, ^tvifka
vi&serügenvi de'V sotiKjör deras d^^il(ha^n^eliigâ,ehe±dîV-âga--fitll

sjüJfS^iiMig'het, isen. hvilka
%aJhmX.g&ti& sins emellan upprätta
hålla en ständig förbindelse, som möjliggör ett kraftigt samarbete
för gemensamma mål. Hittills hvr man me il försmniiig- saknat de
svem sko, kvinnornas \insata i netta Vn el 1 a\ folk\i ga nredsM-betV me\
detXfinnçs lui skäl arHaga*- att\n imdring hämtinnkn s\i:rt vkall

*.

äga rum.
Om det än torde vara riktigt att begränsa kvinnans arbete
inom fredsrörelsen till uppfostrans område, är detta tillräckligt stort
och viktigt att erbjuda rika tillfällen till att göra fredssaken gagn.
Dit bör exempelvis räknas sådana uppgifter som den att i dagslitteraturen gifva hithörande frågor en belysning, som öppnar blicken
för deras vikt och innebörd ctçh bringar dilarket "baleVdins^elghbaxi
— eller den att genom ofta återkommande
redogörelser i pressen för gången och resultaten af fredsarbetet
i skilda länder hålla allmänhetens uppmärksamhet riktad åt
detta håll.
På det litterära området ha fredsvännerna äfven intresse af
att — utan något öfverdrifvet kultiverande af tendensromanen
med fredligt syfte — främja spridningen af de skönlitterära alster,
som af krigen gifva en verklighetstrogen bild, och framförallt böra
de med all makt bekämpa den art af ungdomslitteratur, som
synes ha till speciellt syfte att odla de krigiska instinkterna hos
det uppväxande släktet och som verkar demoraliserande, icke därför
att den till ämne valt krigshändelser, utan därför att den breder
ett falskt skimmer öfver kriget och upphöjer äfven de lägsta och
råaste handlingar till rang af stordåd i jämnbredd ined de yttringar
af mannamod och själfuppoffring, hvilka äro värda allt erkännande
äfven af dem, som önska, att dessa dygder för framtiden måtte
göra sig gällande på andra områden än det krigiska. — Om en sådan
litteratur ej kan skalfas ur världen, är det åtminstone en angelägen
sak att gifva vår ungdom något till lifs, som kan motverka dess
inflytande.
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En annan sida af ungdomens uppfostran berör frågan om en
sådan reform i historieundervisningen, som på bekostnad ^il-l-nngon
de-f af krigshistoriens dominerande ställning skulle förflytta medel
punkten i denna undervisning något längre in på kulturhistoriens
för vår tids skolungdom i det närmaste fridlysta område. Lyck
ligtvis har en sådan reform äfven utanför fredsvännernas led så
många förespråkare bland de på detta område speciellt sakkunniga,,
att detta mål för fredsvännernas sträfvan torde vara jämförelsevis
lätt att uppnå. Den betydelse, som en sådan reform skulle ha för
fredsrörelsen, vore gifvetvis, att ungdomen ej längre skulle vänjas
att betrakta krigshändelser såsom det ojämförligt viktigaste i
mänsklighetens' utvecklingshistoria eller krigsbedrifter såsom det
säkraste medlet att förvärfva sig ett äradt namn inför eftervärlden,
utan att den skulle få blicken öppnad för betydelsen af det tysta
kulturarbete, som alltid varit den mäktigaste häfstång för framåt
skridandet, och på samma gång bättre än nu lära känna och vörda
dem, som varit detta kulturarbetes märkesmän. Långt ifrån att
innebära något attentat mot våra stora minnen skulle en sådan
reform snarare komma deras rad att ökas, i det den bland dem
kräfver plats äfven för de bragder, som utförts på den fredliga
verksamhetens fält. — Fredsvännerna ha med afseende på historie
undervisningen ännu ett önskningsmål. De påyrka nämligen — i
första rummet inom historieskrifningen men naturligtvis äfven i
själfva undervisningen — den grad af objektivitet, som kräfves för
att göra det omöjligt att åt samma fakta i det ena landet gifva en
helt annan färg och innebörd än i det andra. Detta synes ej vara
för mycket begärdt, då det väl torde få anses lika litet hedrande
för en nation som för den enskilde att vara blind för sina fel eller
till och med af dem vilja göra förtjänster.
Jag har påpekat några områden,’ där kvinnliga krafter utan
tvifvel skulle kunna uträtta mycket till fredssakens gagn. Och
om också icke alla kvinnor äga håg och förutsättningar för att göra
en insats i någon af dessa antydda riktningar, så finnes det åt
minstone ett för hvarje kvinna närliggande område, där hon har
rika tillfällen att utföra ett fredsarbete^squvej^kiWi_skwttas-meg
hiigt. Inom hemmets värld äger kvinnan en makt, som af ingen
förnekas, och af det sätt, hvarpå hon där handleder det uppväxande
släktet, beror det i väsentlig grad, om den generation, som skall
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taga art efter oss, skall mäkta föra fredstanken framåt mot sitt
förverkligande, eller om detta genom dess försorg skall blifva än
mera aflägset.
Ej underligt da, om fredsvännerna i alla länder bönfalla om
mödrarnas hjälp att hos den ungdom, som står under deras omedel
bara inflytande, väcka och stärka den känsla af hänsyn mot andra,
som skall undergräfva den falska principen att smakt är rätt» först
på det enskilda lifvets område och. till sist äfven i dess tillämpning
å förhållandet mellan staterna.^ Eu topgift fpr mölj[rarna\är »Jet
ock \att ur barn ak jäkt,at förfusa de\) krigiska lu
nförV ett exempel \ tageAsig eXt fulX uttrycl

<T

y \\yr

y förekommande fejderna mellan olika skökor, hvilka fc
U sa
pi • bära äfren klasshatets låga stämpel.
^Medgifvas bör, att det äfven gifves en art af fredskärlek, mot
S y atviecigiivas

y hvilken modenn med all rätt riktar sitt inflytande, nämligen den!
^ \ 'X, y~ J-1, 80111 är STnndi d pa lojhet, egoism och feghet. Fredsrörelsen har,
tA*diir den är sund,
su
liäraf intet att frukta men allt att vinna. Ty
4
„r äfven den har att kämpa emot en feghet, som skyr att göra front
y\
mot orättradigheten. da den äger skyddet af gammal häfd och en
r ^ y
mäktig opinion, och emot en egoism, som ej mäktar höja sig öfver
.^/i/nA^iden egna fördelens synkrets; och äfven den skulle stå sitt mål

y

ryr y L närmare, om i stället för den lojhet, som ej förmår lyfta blicken
mot ett mal utanför dess omedelbara räckvidd, trädde en dådkraft,
'^y som ej länge tvekar inför språnget mellan öfvertygelse och handling.
Däremot torde det fa anses som ett värdigt mål för uppfostran
tr att frammana den kärlek till freden, som närmast h vilar på öfver-

kr i ^
* A
r

tygelsen om det orättmätiga i att tillerkänna våldet afgöranderätt
öfver folkens öden och liar sin yttersta grund i en människokärlek,
»'som
^ Xy. X._ si nan är nog vid att nä äfven utanför hemlandets gränser. Vid
sidan af en sådan fredskärlek trifves också väl den kärlek till
föste
fosterlandet,
som tager sig ett nobelt uttryck icke blott i själfnppoffringens mod i farans ögonblick utan äfven i det tysta och
oaflätliga arbetet för dess fredliga förkofran, och som endast då är
af alltigenom ädel liait, när den är tillräckligt fri från trångsinne
för att inrymma en ridderlig uppskattning af andra nationers värde
^
och rätt och tillräckligt stolt för att minst af allt kunna lida, att
iCffls l^jeu nationell fördel — vore den än sä stor — skulle köpas till
' y ly
I Priset af en låghet gent emot ett annat folk.
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