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Elin Wägner:

Den positiva försvarslinien.
Föredrag den 10 oktober i Musikaliska akademien vid diskussionsmöte om Kampen mot kriget.

Vem tror på kriget som värde?
För Europas räkning åtminstone kan man betrakta föreställningen om det
löpande kriget som utrangerad. Vid en blick kring världen fastnar man vid
japan såsom det land, där en uppfattning att krig är lönande ännu dirigerar
politiken. Men även Japan finner det fördelaktigare att köpa östkinesiska
järnvägen än att erövra den.
Vi veta emellertid att det finns åtminstone två diktatorer i Europa som likaväl hålla på kriget som ett värde. Den ene av dem, Mussolini, upphöjer kriget
just därför att det sätter ädelhetens prägel på folk som ha mod att gå in i
det - utan hopp om fördel därav alltså. 'Fascismen tror icke på det riktiga
i strävan att minska mänsklighetens lidanden och göra dess tillvaro dräglig.
Den skall icke vara dräglig. Då bli människorna feta och själviska. Därför
sKoia vi ha krig som moralisk exercis, som ett tillfälle att öva helighet och
heroism. Detta står att läsa i italiensk encyklopedi, där Mussolini framlägger
fascismens doktrin.
Är mänskligheten som helhet tillgänglig för denna argumentering med dess
ödsliga förakt för människan? De få, som förtjäna miljoner på andras heroiska längtan till krig för heroismens skull utan bitanke på vinning, böra
ju vara förtjusta men knappast några andra. Dels har flertalet det så ställt,
'att det är ett hån mot dem att tala om risken att de skola få det för bra.
Dels säger ju sunda förnuftet att som ren övning av de moraliska dygderna
passar inte det moderna kriget, vari ingår begjutning av främmande folks
civilbefolkningar med giftiga eller kvävande gaser och spärngbomber från
egen relativt riskfri höjd. Som kvinna känner jag mig manad att försvara
männen mot den hemska och förkross·ande dom över dem som ligger gömd
i denna lära. När Mussolini liksDm Hitler ställer kriget bredvid barnsbörden
som den motsvarande heroiska prestation som männen måste ha lov att utföra, skäms jag och vill protestera. Vi kvinnor veta att bättre, uppskatta
männens positiva insatser och veta vilka tillfällen de ge till heroism. I varje
fall kunna vi inte finna oss i kriget som behandlingsmetod för att männen
skola bli kvitt sina mindrevärdeskomplex gentemot kvinnorna. Det är för
dyrbart, att de skola döda andra länders män och kvinnor för att uppnå
denna visserligen behövliga befrielse.

Vi ha nått fram' till en vanvettig situation. '
Jag vågar alltså förutsätta att vi äro ense om krigets vanmakt att gagna
vare sig ekonomiskt eller moraliskt. Är vi inte också ense om dess· inakt att
! stället skada? Det spelar inte så stor roll, om vi tillhöra dem sqm tro på de
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experter vilka måla ut ett nytt krig som en mänsklighetens självförstörelse på
en gång, eller tro på dem som försäkra oss att det blir bara ungefär tio
gånger värre än det förra. Det faktum som nyss gått genom pressen att
våra civila myndigheter, våra snälla KBen nu tagit upp frågan om skydd för
stadsbefolkningarna under luftanfall, och att det alltså måste jättelika civila
ansträngningar till för att komplettera militärens, räcker för den argumentering som här skall föras. Våra stora städer ha ju nätt och jämnt förmåga
att balansera budgeten för vanligt normalt liv. Hur skall det gå om vi skola
skaffa oss en väldig kommunal krigsbudget vid sidan om?
Vi skulle inte ens sätta sådant vanvett i fråga, om inte vi också, ehuru
förskonade från förra krigets direkta förödelse, hade fått en släng med av
de psykiska skador som det förorsakade. De värsta farhågorna under och
strax efter kriget om dess skadegörelse på människosjälarna ha överträffats.
Långt efter det krigsskådeplatserna äro uppsnyggade och jordens sår läkta,
äro människosinnena inflammerade av hat och lidanden, nederlag och segrar.
över världspolitiken ha psykiska invalider från förra kriget ett abnormt stort
välde, det är därför den är så farlig. Vi lida ännu bittert och veta inte hur
länge vi komma att få lida, av det faktum att vår vita civilisation tolererade
mom sig en vildmarksregion, där inga mänskliga lagar för uppförande gällde,
att den icke brydde sig om att söka lösa sammanlevnadsproblemen utan ägnade sig blott åt tekniska framsteg.
Vi kunna vara praktiskt taget ense i vår värdering av kriget, men ändå, när
det blir fråga om möjligheten att bli av med detta hot över våra huvuden,
nödgas gå olika vägar. De som anse kriget oundvikligt, skilja ut sig vid
första avtagsvägen. De veta att krig blir ruin och undergång, men de anse
att man ändå skall rusta för gestens skull, för att sälja livet dyrt. Det är
en förtvivlad position som de flesta människor inte orka hålla, emedan de
måste få in något hopp i sitt liv och sina bemödanden. Flertalet tro därför
på möjligheten att undvika kriget, men klyver sig i olika grupper som ha var
sin uppfattning om vägen och möjligheterna.
De flesta fredsvänner ha en smula försvarslust i sin blandning, liksom de
flesta försvarsvänner också på sitt sätt äro fredsvänner. Dessa kombinerade
freds- och försvarsvänner anse att rustningarna skola vara till som varning
tör hunden. De tycka att man skall ha ett sådant plakat även om man har
en liten hund. Som en hög militär nyligen uttryckte det: har man ett bra luftförsvar, kan man säga till en stat som hotar ens neutralitet: "Kom, men det
skall kosta!" Att hoppas på verkan av detta hot som den enda fredsgarantien,
är att ta en svag chance mot tunga odds. Ty vem det är som får betala mest
vid ett luftanfall: den anfallande som riskerar några maskiner eller den anfallne, som riskerar att få t. ex. landets huvudstad sönderskjuten, det är ju lätt
att räkna ut. Motionärerna vid årets riksdag om bombanfallsflotta ha ju
också ansett att hotet från luftvärnskanonerna måste förstärkas med hotet
från en anfallsflotta. Att hålla positionen om is·olerad säkerhet med isolerat
försvar är också nästan förtvivlat. Teorien är föråldrad som Gustaf Adolfs
kyller och Karl XII:s militärpolitik. Därför komma ju också trevare om gemensam befästning av Öresund med danskarna och av Åland med finnarna,
förslag som i själva verket göra situationen ännu mera förtvivlad. Ändå finna
vi på denna linje alla de fredsvänner som förakta det mellanfolkliga 'samarbetet
eller ej känna till det.
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Den tvåliniiga politikens vådo"r.
Längre i modernt tänkande går den stora gruppen som anser att man för
närvarande bör arbeta på två linjer för att hålla krig på avstånd: starkt försvar och mellanfolkligt samarbete. De göra det emedan de anse att en återförsäkring i försvaret, om den mellanfolkliga rättsordningen och fredsgarantierna
skulle svika, ger dubbel säkerhet. Till denna grupp få väl nu sälla sig de som
förut hånade allt fredsarbete som sker under kapitalistisk regim och de kapitalistiska staterna emellan. Den gruppen kan ju inte gärna fullfölja sin katastrofteori, när Sovjet inte vågar det.
Denna tvålinjiga politik är den ledande inom Europas demokratier: ett febrilt
arbetande på dödliga uppfinningar och deras tillämpning, ett vanvettigt slöseri med medel till destruktiva ändamål och därbredvid en rad försök som
ständigt tas upp på nytt efter varje fiasko, att binda folkens sammanlevnad vid
fasta regler som inte kunna brytas utan hårda repressalier.
Folkens ledare arbeta hårt för att samtidigt undvika och rusta för krig. Men
de stå vid pumparna i ett läckande fartyg, och därför att de inte våga överge
det och gå in i livbåtarna tillintetgöras deras ansträngningar vartefter.
Avrustning en realpolitisk linie.
I denna situation har det samlats en minoritet av uppfattningen att den enda
möjligheten är att gå över i livbåtarna, det vill säga överge rustningspolitiken
och gå in på det possitiva förs-varets linje. Vi anse att tiden nu är inne att få
denna linje erkänd som en realpolitisk linje, fullt värd att tas upp och övervägas
bredvid den tvålinjiga. Vi äro inte hågade längre att låta avspisa oss med att
vår linje för ut i det blå, nu då det isolerade försvarets linje drivits ut i den vilda
och äventyrliga overklighet, varom talet om svenska bombflottor och svenskt
luftskydd bär vittne, och då den tvålinjiga politiken nöter ut sig i friktioner
mellan oförenliga syften. Detta är inte av lust att få rätt, för det är en så högtidlig och allvarsam tid, att alla personliga synpunkter försvinna i den, men
därför att vi ville få den linjen upptagen till allvarlig prövning.
Vi neka inte till att det är en svår och riskabel sak att överge det militära
försvaret och söka trygghet på andra vägar. Det är risk att gå i räddningståtar, alldeles som det också är risk att stanna på vraket.
Ett fartygsbefäl har att avgöra om det är riskablare att stanna på vraket
än gå i båtarna. Vår försvarsberedning har inte så vid fullmakt. Den har
att utreda det militära försvaret. Men om man frågade herrarna utanför deras
fullmakt, om de kunna lova mera trygghet av ett isolerat försvar än aven
isolerad avrustning, vad skola de svara då? Våga de lova oss tryggheten?
Inte alla åtminstone, de veta mycket som de förtiga för att skona folk.
Vi tro inte på att folket bör skonas genom att verkligheten döljes för det.
Tvärtom. Händelserna tala nu himmelshögt om den tvålinjiga politikens vådor. Orimligheten i den militära politiken blir allt tydligare. De provkrig
som föras ge till resultat att våra västerländska storstäder äro försvarslösa.
"Alla upptänkliga lokala skyddsåtgärder skulle inte kunna rädda mer än en
obetydlig bråkdel av Londons befolkning." "Paris är försvarslöst mot luftangrepp", så låter det. Förra franska luftvärnsministern Pierre Cot har sagt ifrån
att enda möjligheten är att försöka komma till samförstånd om avskaffande
av all nationell krigsflygning, kontroll av civilt flygväsen och en internationell
polisstyrka.
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Den positiva försvarslinien.
Finns det då några livbåtar, finns det någon positiv försvarslinje? Ja, man
kan säga att fast den världspolitiska situationen förmörkats under detta årtionde, så är det inte bara krigsuppfinningar som gjorts. Samtidigt har linjerna
utstakats för en politik som inte räknar med krig som utväg. Avrustningskonferensen fann en formel för avrustning som riktade s-ig mot de offensiva
vapnen och för kontroll av avrustningen. Äntligen, och det är inte för tidigt,
börjar det också -klarna att vapenfabrikation och vapenhandel måste in under
strängaste kontroll. Det har blivit klart att utan internationalisering av civilflyget är varje luftavrustning illusorisk, formerna för solidariskt uppträdande
mot förbrytare ha också blivit klarare och fastare. Under kritik och jämförande
av många olika förslag om hur man skall kunna använda det stura ekonominska maskineriet i fredens tjänst, tvinga det att tjäna freden i stället för att
förtjäna på kriget börjar även här en linje komma fram. Problemen aro inringade av det mänskliga intellektet på ett helt annat sätt än bara vid den
tid, då nationernas förbund stiftades, och ideerna ha konfronterats med verkligheten. Det är frigörelse från fruktan och från trygghetsillusionen omkring
krigsberedskapen, som nu måste till.
Till slut: Låt det inte komma upp något missförstånd därav att jag arbetat
med bilden om vraket och livbåtarna och talat om riskerna med den ena utvägen och den andra. Ty allra innerst är det inte genom det ängsliga' avvägandet mellan olika risker som vi kommit fram till den positiva försvarslinjen.
Dit ha vi förts av vissheten att den linje är framtidens linje, visad oss av
mänsklighetens bästa vägvisare, som sett visionen aven värld, där folken
fredligt samarbeta och fredligt tävla, men som också sett visionen aven yttersta dom, som vi riva ner över oss själva om vi följa våldets väg ut i det
absurda. Sen har logiken, studierna och erfarenheten bekräftat vår tro.

I stormtider gör man stora ting.
Det finns så mycket entusiasm, offervilja och kunnighet, som antingen ingen
uppgift har utöver den egna karriären, eller också samlas kring det militära
fosterlandsförsvaret och nu det frivilliga civila luftskyddet. Det är des-sa krafter
som behövas på den positiva försvarslinjen, som behövas också för att göra
tjänst vid det ökade kulturutbytet, den ökade hjälpsamheten mellan folken som
är en form av försvar. Framför allt är det ungdomen som uppkallas här. Vi
äldre arbeta. för ungdomens skull, men vart kommer man utan samarbete med
den? Ferrero har rätt då han säger till ungdomen att det är i stormtider som
dessa som man gör stora ting. Jag lånar hans vädjan till ungdomen: Ni är
den generation som är bestämd att rädda den västerländska civilisationen eller
uppleva dess tillintetgörelse. Som antingen måste lösa de universella problemen eller -begravas under Europas ruiner.
För någon tid sen råkade jag få in Tyskland i radion, och därifrån, där man
är van att _höra om upprustningens nödvändighet, hörde jag en okänd röst
säga någr;lQrd, som jag vill ordagrant återge för att därmed avsluta och begrunda mitt anförande: "Själslig hållning är till slut mäktigare än kanoner,
tanks och giftgaser. Ty vapen kunna tas ifrån en, det ha vi upplevt, men själs.:.
lig hållning är oövervinnelig."
-
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Stockholm, Oskar Eklunds Boktryckeri, 1934
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