Inför svensk, upprustning
maj 1934
RADIKALA FöRENINGEN i Stockholm, ansluten till Svenska Kvinnors Vänsterförbund, har i försvarsfrågans aktuella läge velat göra föfjande uttalande,
grundat på den uppfattning och de synpunkter, som vid upprepade tillfällen hävdats av Frisinnade Kvinnors Riksförbund och Radikala Gruppen av Svenska
Kvinnors Vänsterförbund.
Föreningen uppdrog åt sin styrelse att i samråd med fru Elin Wägner utarbeta uttalandet. Sedan förslaget med vissa redaktionella ändringar blivit av föreningen enhälligt antaget, fick styrelsen i uppdrag att inför den förestående riksdagsbehandlingen av de ökade kraven på försvarsmateriel, offentliggöra detsamma.

1.
i -fastslå att-vi. "S01I1 nu leva i
den svenska folkgemenskapen ha
förpliktelse att skydda, försvara och
öka det kulturarv vi mottagit och
därmed göra vår insats i mänsklig·
hetens utveckling.
2. Vi fastslå vidare, att ett folks
vilja till liv ingalunda uttryckes med
eller mätes efter graden av landets
militära utrustning.
J. l dessa dagar här den militära

-Det enda skyddet för civilbefolk·
ningen ligger i internationella överenskommelser. förankrade i folkens
allmänna rättsmedvetande.

Frågan om förbud mot luftanfallsvapnen stod dessutom främst på nedrustningskonferensens pr'ogram, såsom det
första och viktigaste .steget. Vi motverka denna strävan genom att anskaffa
ett sådant vapen.
4. Även om vi inordnade vårt milisakkunskapen genom att åberopa sven- tärväsen i en större kombination och
ska folkets livsvilja förmått dess repre- därför hade utsikt till militär seger, vore
sentanter att överväga beviljandet av därmed intet vunnet, eftersom ett europeiskt krig på krigsteknikens nuvarande
medel till skapandet aven bombflotta,
ståndpunkt skulle kasta både segrare
avsedd till försvar genom angrepp även
och besegrade i namnlöst elände och
på grannstaternas områden. Därmed
fullborda
Europas nedgång, som börjahar man erkänt, att försvarskriget måste
de med 1914 års krig.
föras utanför landets gränser och att
5. Den kritiska period, som det deskillnaden mellan anfalls- och försvarskrig tekniskt sett icke kan upprätthål- mokratiska styrelsesättet för närvaran-.
de genomgår, utnyttjas av militarismens
las.
anhängare och d,e ekon0!TIis,ka, rustOrimligheten av att ett svenskt flygnin~sintressenaJ.. vilka i stor utsträckanfallsvapen skulle kunna hota eller, som
ning lyckas bibringa demokratins föredet heter, binda någon av de stora nu
existerande bombflottorna ligger emel- språkare den föreställningen att demokratin måste försvaras med vapen.
lertid i' öppen dag. Vad vi vunne med att
Gentemot denna uppfattning fastslå
acceptera metoden om anfallet som ett
vi,
att krigsmakten, hur demokratiseled i försvaret vore att provocera fram
rad den än må bliva, och även om den
motåtgärder från grannar. Vi erinra om
att i de nonaggressionspakter som nu avses endast till försvar, alltid kommer
att vara ett hot mot freden och skapa
slutas av ett flertal stater, betecknas
möjligheter för inbördeskrig och diktasom angripare den stat, vars militära
'
stridskrafter, flyget inbegripet, gå in \ tur.
över ett annat lands gränser.
Demokratins försvar med vapen är
Risken av ett anfall från luften skulle och förblir därför ett förrl'de-rr-mot
sålunda för civilbefolkningen i vårt land demokratins ide.
icke minskas därmed att vi ägde ett anDen inroe och yttre tryggheten bör
fallsflyg, utan tvärtom ökas. Uppgiften
grundas på rätt i stället för makt. Detta
att utrusta hela vårt lands befolkning innebär att penningvätdet. 80m uno
med skydd mot anfall från luften är dergräver demokratins grundvalar
olöslig. Varje annat påstående är falskt.
måste övervinnas.

6.

Utgående från dessa förutsätt·

ningar anse vi att hela folkets vilja

till liv måste riktas in på att förhindra

verkan på vårt initiativ och vår ekonomi, skulle vi drivas att sätta in all vår
energi på en aktiv fredspolitik.
Detta innebär:

utbrott av krig.
En internationell överenskommelse om
nedskrivning av rustningarna och kon~
troll över dem är en förutsättning för
fredens bevarande. I det internationella
fredsarbetets nuvarande trångmål anse
vi att den internationella avrustningen
bäst skulle främjas genom att enskilda
stater eller grupper av stater avrusta
och därmed rikta en stöt mot militärpolitiken.

Vi vilja därför söka framskapa en
stark folkvilja för al~män avr~stning,
som söker nå mAlet både ge~om Internationellt aarnarbete och genom
självständig nation_eli avrustningspolitik.
7. Befriade från rustningsapparatens falska trygghet och förlamande in-

För

a) ökad uppskattning av andra folk,
ökat kulturutbyte, mera aktiva och generösa uttryck för solidaritet mel·
lan folken.
b) tillsättandet aven försvarsberedning som betraktar vårt trygghetsproblem ur vidare förutsättningar än de
fackmilitära. Den bör få till uppgift
att förbereda militärmaktens ersättande
med en polismakt.
c) arbete på att i skandinaviskt samförstånd göra _Nationernas förbund till
ett effektivt organ genom att utbygga
dess rättsordning, dess möjligheter att
avvärja och avdöma tvister, att inskrida
mot angripare och utan krig rätta bestående missförhållanden mellan
folken.
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