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N,yårsbrev till medlemmarna

,'o av 1. K. F. F.
, .

Östsvenska Distriktet

\ .
Vi måste lära känna varandra.

V årt nybildade distrikt hade inte börjat arbeta på allvar, då genom tidslä-
. get uppstod svårigheter och problem, på vilka vi icke voro förberedda.

. Det visade sig därför först vara nödvändigt för distriktsstyrelsen att dis-
kutera vår 'praktiska och principiella ställning som medlemmar i J. K. F. F. och
distriktets uts'edda ledare. Vi ha därunder kommit att bilda en vänkrets, och det
är som vänner till vänner vi nu på det nya året vända oss till .kretsarna och de
eJ:ls~ilda medlemmarna. Det är ju om allas våra svårigheter och möjlighe~er sam
talen rört sig, då vi träff<its vid ordinarie sammanträden och ibland dessemellan.

Det meddelande vi i dag utsända är inte något cirkulär, blott en personlig
hälsning i. vilken vi sökt sammanfatta något av det vi kommit fram till. Den
första förutsättningen för att skapa ett arbetande distrikt är, att vi träda i för
bindelse med varandra, lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Därför
motse vi förhoppningsfullt svar från kretsarna ju fler ju hellre och ju .förr ju
hellre.

Självprövning.

Tidens prövningar, ha åstadkommit ett visst avfall bland medlemmarna· i
I.K. F. F. Kanske:ir det för några av dem slutgiltigt och bör vara så. Men
{ör oss, som stanna kvar, är det en plikt att göra' vad .vi kunna för att de, som
av modlöshet lämnat arbetet i sin krets, få nytt mod, för att de, som gripits
av .tvivel, få· ny tillförsikt. Om någon lämnar fredsrörelsen för att det inom
dess led inte finns användning för initiativ. och arbetskraft, få vi alla dela an
svaret därför. Dessa otåliga måste dock förstå, att en fredsoffensiv måste för
beredas likaväl som en krigisk sådan, och att ingen har rätt att lämna sin krets
och därigenom tillfoga den en föriust, blott för att intet tillfälle givits att ögon
blickligen' göra en insats med påtagliga resultat.



Den svenska sektionen av Fred och Frihet har med anledning av sin håll
ning efter krigsutbrottet och särskilt efter den 9 april underkastat sig en in
gående självprövning. Detta var nyttigt och nödvändigt. Men vi för vår del
ha varit rädda för självanklagelser och självplågeri, som kunnat antingen helt
förlama oss eller driva oss in på tankebanor och verksamhetsområden vilka hit
til1s'varit främmartde -för föreningens -anda och syften. ,. -,'. ;, i

, Så gott som alla' människor k~lla sig fredsvänner, även de, so~ 'anse freden
vara en blåögd dröm och de, som anse att fred 'endast- kan finnas bakom en mur
av män och krigsmaskiner. Vi ha under våra diskussioner frågat oss, vad det då
är, som bör utmärka dem, vilka organiserat sig i en kvinnlig fredsrörelse. Och
vi ha klargjort för oss att vi för vår del inte se en uppgift för fredsarbetare att
stödja och stärka krig~beredskapen. Vår förtröstan för fosterlandets räkning får
inte stiga och sjunka med förändringarna i vårt militärpolitiska läge. Vi vilja
mönstra in oss på en inre försvarslinje, som inte är en detalj i det militära för
svaret. Vi tro att våldet till slut förbränner sig självt, och att det är livets
växande krafter vi sh förhjälpa till seger.

Det är inte lätt att fasthålla denna åskådning i en tid och en tillvaro, som
räknar så annorlunda. Den ena dagen ser man allt så klart, och den andra
;Väller dimmorna in över synfältet. Eller vi veta vad vi tycka, men utmanövre
ras av folk med bättre målföre. Vi ha inom styrelsen tyckt, att det varit oss en
hjälp att i några ko~t:1 satser slå fast vår uppfattning. '

,

Fredsarbete icke hopplöst.
Låt oss då först och främst komma överens om, att det andra världs~

kriget inte fört in. negot nytt i tillvaron, som skulle betyda, att en kvinnlig
internationell eller n:ltionell sammanslutning för fred vore obehövlig och me...
ningslös. Att arbeta för fred iir inte i och för sig hopplöst. Men det är hopp-'
löst att göra det 1t/au offervilja, mod och förtröstan.

Det räcker inte att bli medlem i en fredsförening på grund av allmän av
sky för krig och kärlek till fred, framför allt svensk fred.

Det är nyttigt för en fredsarbetare att ha kl'art för sig två saker.
För det första at:: den värld vi nu lever i är så sammanvuxen med -krigets

väsen, att den, sådan den nu är, inte kan bjuda oss någon annan slags fred än
kortare pauser mellan de stora sammandrabbningarna.

För det andra att ett sådant sakernas tillstånd icke ingår i världsordningen
som en nödvändighet. Vi ha nu levat i en lång krigisk period och i en civilisa
tionsform, vilken präglats av den otålighet i metoder, vars yttersta konsekvens
kriget är. Detta fördunklar för oss det faktum att mänskligheten varit, i stånd
att frambringa både primitiva och högt utvecklade fredliga kulturer av lång
varaktighet.

Mänskligheten måste ut ur denna krigsperiod - det är de flesta klarsynta
människor ense om. Likaså att stora omvandlingar måste till innan kriget som
ideal, som förberedelse, som hot, som sista utväg, rensats bort ur vårt sam~

hällsliv.
För vår del betyder detta att fredsrörelsen måste bli samhällsomdanande,

Inom parentes vilja vi här påpeka att våra motståndare ofta fattat detta bättre



än vi själva. Den förföljelse Fred och Frihet varit utsatt för tyckes mest ha
inriktat sig på att hindra föreningen att bli en surdeg inom kvinnovärlden,
vilket den borde vara. '

Tre anklagelser och en fjärde.
På tal om våra motståndare kan det kanske vara lämpligt att här ta upp

tre vanliga anklagelser, som vi alla ha mött.

Den första är, att fredsrörelsen medvetet tjänar främmande intressen.,
Detta enfaldiga påstående har mot bättre vetande blivit spritt av personer, som
menat, att man kunde få den svenska allmänheten att tro på vad som helst:
Det finns 'inte en skymt av sanning i den och den har också tystnat i det
närmaste.

Den andra ankhgelsen är egentligen farligare. Den går ut på att freds
rörelsen bär skulden för 1925 års försvarsreform med dess nedrustning. 1
själva verket genomfördes densamma av personer, vilka trodde på betydelseq
och hållbarheten aven militär seger, vilket ju inte pacifisterna göra. Västmak~

ternas seger ansågs h:l förbättrat vårt militärpolitiska läge genom att tränga
undan Ryssland från Östersjön. Nationernas förbund skulle garantera att detta
läge blev stabilt. Detta och den ekonomiska situationen var motiven för om
läggningen och nedskrivningen av försvaret då. När pacifisterna talade om
avrustlung, hade de helt andra motiv, och de ansågo att den måste åtföljas av
sådana radikala åtgärder som offer av nationalstaternas suveränitet till förmån
för ett verkligt Folkförbund med dömande och fredsstiftande befogenhet.

Den tredje anklagelsen är den att vi kritiserar den politik, vilken lett till
det nuvarande läget, utan att förmå säga, hur vi ska komma ur det. Att vi
äro motståndare till krig utan att ha besinnat, att värre öden kan övergå ett
folk. Till detta måste vi svara, att fredsarbetarna aldrig trott att övergången
från vUdsmetoder till andra metoder för försvar skulle vara riskfritt. Våld
arbetar hastigt, men inom livets områden komma resultaten aldrig snabbt. Lika
så att det är självklart, att en världssituation, som uppstått genom en kedja av,
våldshandlingar, inte kan klaras i en handvändning genom en pacifistisk troll
formel.

Men om vi alltså inte kunna medge, att vi äro skyldiga på de punkter, där
vi bli angripna, måste vi erkänna, att fredsarbetet inte varit en nog brännande
angelägenhet för oss. På grund av sin medgörlighet och passivitet, sin vikande
hållning och sin ovilj2. att bära ansvar bär kvinnorna sin stora del i ansvaret
för världens nuvarande läge. Det är sant att skulden fördelar sig på många
generationer, och att de kvinnor, som nu leva och sucka under sin vanmakt,
äro produkter aven lång utveckling genom vilken kvinnornas inflytande och
självförtroende' långsa~nt minskats. Men vi kunna inte längre krypa bakom detta
försvar. Vi måste ta oss samman och förstå, vad som är vår historiska uppgift.
Den jämviktslöshet, scm nu präglar världshändelserna, måste ersättas aven ny
balans. Inflytandets tyngdpunkt måste omvandlas så, att kvinnorna och de
kvinnliga värdena komma till sin rätt. Men detta förutsätter kvinnor, som ha
insikt och mod att hålla på respekten för livet gent emot det hänsynslösa slöse
riet därmed, på den tåliga, kärleksfulla vården av det växande framför blixt
krigets metoder.



Fred är mte oinöjligt men" krig.
KvilInoma måste fatta sin uppgift vidare än att blott lojalt hjälpa till meJ

att hålla dagens maskineri i gång. De måste lösa sig själva och hela mänsklig

heten ur den vidskepliga tron. på våldet och fruktan för våldet. De måste söka
finna de ord "varmed d~ kunna sätta in sin vision a"v framtiden i dagens dis

liussion.
Tiden lämpar sig inte för de stora propagandamöt~n~ med ådÖljande med

lemsvärvning. "En lämplig arbetsmetod synes nu vara att föreningsmedlemmar~

na sätta igång med att" studera fredsproblemen och söka vinna ännu icke färdiga
fredsvänner som deltagare i studiecirklar och diskussionsaftnar. Frågan om
medlemsskap kan då ~nstå till dess full klarhet vunnits över dess" innebörd. Vi
ha mycket tankemässigt och organisatoriskt arbete framför oss, innan den omed-"
vetna och oklara fredslängtan blir en medveten makt.

Vi måste emellertid noga skilja mellan olika" motiv för att arbeta i det
tysta. Det ena' är att arbeta på lång sikt för att få en fast grund för framtiden.
Det andra är att vara försiktig blott för att inte råka i klistret.

Det första är till vissa delar berättigat, ehuru vi måste komma ihåg, att vi
även under denna period kunna bli vittnesskyldiga i avgörande ögonblick. Det
senare motivet ställer"dem, som tillämpa det, utanför fredsrörelsens intressesfär."

Vi fredsorganiserade kvinnor ha en stor uppgift. Vi "måste göra vårt
yttersta för att den oro, den sorg och den fredslängtan, som finns hos våra
medsystrar, utlöses i mod, förtröstan och arbetsvilja. Vi måste lära dem, att
det inte är freden, som är omöjlig, utan kriget, som är omöjligt. Vi måste
lära dem, att det int:: är något negativt att arbeta mot kriget. De förstörda
städerna, de liemiösa, hungrande, lemlästade människorna, det gråtande barnet
vid den döda moderns bröst - allt detta är negativt, förnekelse av livets och
det mänsklig~s värde. Viijl vi återupprätta dess"a fönekade värden räcker det
inte" med att torka tårar och förbinda sår eller härbärgera de hemlösa. vi måste
återge begreppet fred dess glans, sätta upp det som vårt niål och genonidriva
dess förverkligande.

Jönköping i jan. 1941.
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