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Massdeklaration för universell avrustning.
c

Ett initiativ av Internationella Irvinnofö1'bundet för fred och fl·ihet.

I Versaillesfördraget har allmän nedrust- bundet, komminister Paul Sandegren, skriver i
ning av segermakterna högtidligen utlovats sista häftet av Kristen Gemenskap, nr 3,1930,
såsom en följd av de besegrades »avrustning». att »svårigheterna att påverka de 'makth:avan
I förbundsakten för Nationernas förbund, de' äro så stora, att frestelsen till hopplöshet
vilken akt utgör en del av fredsfördraget, för- ligger mycket nära». Dess mer uppmuntrande
klaras, att fredens bevarande erfordrar de na- är det därför att höra, att det över stora
tionella rustningarnas begränsning (art. 8). delar av världen spridda Internationella kvin
Förbundsrådet har därför befogenhet att upp- noförbundet för fred och frihet har vågat att
göra förslag till minskning av rustningarna. - trots mötande stora svårigheter - ta upp
Det skall också föreslå lämpliga åtgärder för tanken på att genom en från kulturfolken i
att undvika de skadliga följderna avenskild alla världsdelar framgående samfälld me
tillverkning av vapen (art. 8). För dessa ningsyttring söka påverka de makthavande i
syften har N. F. tillsatt en ständig rådgivande såväl de nationella regeringarna som Natio
kommission av militära experter (1920), en nernas förbund.
blandad kommission av såväl militärer som Innan planen för denna internationella
civila (1921) l), en avrustningssektion inom aktion skildras, bör redogörelse ges för några
sekretariatet (1921) och den förberedande andra aktioner. Sex stora kvinnoorganisatio
nedrustningskommissionen (1925) med upp- ner - Internationella kvinnorådet, ordföran
gift att förbereda en kommande nedrustnings- de markisinnan av Aberdeen och Temaii',
konferens. Denna sistnämnda kommission Storbritannien, (svensk ordf. dr Ingegerd
skall nu i början av november samlas i Geneve Palme); Internationella Kvinnoförbundet för
till sitt sjunde sammanträde. Ett grundligt fred och frihet, ordf. Miss Jane Addams,
utredningsarbete har av denna kommission ut- U. S. A., (sv. ordf. fröken Matilda Wide
förts. 2

) Men man har dock icke ännu kommit gren); Världsförbundet av K. F. U. K., ordf.
från ord till handling. Folken tryckas av Miss C. M. van Asch van Wyck, Holland, (sv.
tunga skattebördor, samtidigt med att arbets- ordf. ITU Cedergren f. Bernadotte av Vis
lösheten och nöden i de flesta länder tillväxa. borg); Internationella alliansen för kvinnors
Av olika anledningar hotar på flera håll eko- rösträtt och medborgarskap, ordf. Mrs Corbett
nomisk ruin, därmed revolution och diktatur Ashby, Storbritannien; 'rhe 'World Union of
av fascistisk ener bolsjevikisk nätur.-ÖveniIlt Women for International Concord, ordf. Mille
- icke minst inom de besegrade folken - Clara Guthrie d'Arcis, Geneve; Akademiska
mullrar som ett annalkande åskväder ett starkt kvinnors världsförbund, ordf. prof. Winifred
missnöje över framskjutandet av nedrustning- Cullis, London, (sv. ordf. dr Karin Kock) 
arna till en oviss framtid. Inom N. F:s general- vilka föreningar representera ett samlat med
församling denna höst yrkades från olika håll, lemsantal av mer än fyrtio miljoner kvinnor
att den första avrustningskonferensen skall iIlJom femtiosex olika länder, ha samfällt väd
sammankallas så snart ske kan, om möjligt jat till foUrens valda representanter att 
redan under år 1931. Detta blev också försarn- därest de rätt fatta sitt privilegium att tjäna
lingens beslut. Inom olika läger och organisa- - »sätta sin nationella ära i att till mänsklig
tioner i världen arbetar man n'l1 på olika vägar hetens värn göra Briand-Kellogpaktens efter
för att påskynda och påverka N. F:s åtgärder levande i sann anda till sin främsta upp
för allmän nedrustning. gift.» De anse fredsarbetet för vår tids

Vä1"ldsförbundet för 1nellanfolkligt samföl'- viktigaste uppgift och vädja till varje rättän
Btånd genom kyrkosamfunden har på sitt sista kande människa, främst till kvinnorna, att
möte, i Murren i aug. 1930, haft uppe till dis- inse sitt ansvar och bruka sin makt till att be
kussion ett förslag att genom en masspetition kämpa den hävdvunna föreställningen, att
till N. F. angående avrustning fullfölja sin våldet: förmår lösa något problem; till att
under mötet i Avignon 1929 fattade resolu- genom ord oc.h handling verka för avlägsnan
tion, väckt av biskop Bell (England). -r denna det av de psykologiska orsakerna till krig:
resolution uttalar Världsförbundet såsom sin fruktan, okunnighet och vinstbegär; till att
åsikt, att den kTistna kyrkan måste kräva, att genom alla medel främja erkännandet av
staterna anlita skiljedom i stället för att gripa mänskligheten som en enhet och folkens inbör
till krig för att lösa uppkomna tvister. Syftet des beroende.
med en masspetition erkändes av mötet i Mur- Den 9 sept. detta år fattade iGeneve tret
ren såsom fullgott, men en dylik aktion ansågs ton internationella organisationer beslut om
dock komma att kräva ett arbete och en kost- en gemensam hänvändelse till Nationernas
nad, som icke stode i rimligt förhållande till förbund. Av denna må här anföras ett par
den nytta som skulle kunna ernås. Sekretera- satser ur punkterna 3 och 5. I punkt 3 kTäves,
ren i den svenska avdelningen av Världsför- att »alla tvister ,och konflikter av vad slag som

helst obligatoriskt skola behandlas och lösas
genom fredliga medel, vare sig detta sker
genom diplomatiska förhandlingar eller med
ling, genom skiljedomstol eller den ]'asta mel-



lanfolkliga domstolen». l punkt 5 fordras
»energiskt av alla regeringar, att de utan
längre dröjsrhål uppfylla de positiva och hög
tidliga löften som de avgett» genom att antaga
»förbundsaktens art. 8 och att de äntligen
måtte skrida till den allmänna nedrustning
som de ha lovat folken». Bland underteck
narna av denna vädjan märkas Världsförbun
det för. mellanfolkligt samförstånd genom kyr
kosamfunden, ordf. biskop V. Ammundsen,
Danmark, (sv. ordf. ärkebiskopen); Kristliga
studentvärldsförbundet, ordf. Mr Francis P.
lVIiller, U. S. A., (sv. ordf. prof. Torsten
Bohlin för Kristliga studentrörelsen och rek
tor J. Julen för Fria Kristliga studentföre
ningen.) Världskongressen av föreningar av
krigsinvalider och frontkämpar, Internatio
nella byrån för uppfostran och undervisning
(i Geneve), Förbundet av internationella sam
manslutningar i Geneve (representerande mer
än sextio olika internationella förbund).

Då 'man under 1930 års N. F.-församling
diskuterade Briands förslag om en europeisk
federation, frågade engelska utrikesministern,
Henderson, vad det egentligen tjänade till att
orda om principerna för en moralisk europeisk
sammanslutning och om solidaritet mellan
Europas stater, ifall dessa fortfarande ämna
de stå rustade till tänderna mot varandra.
Med en moralisk kraft och övertygelse som
grep åhörarna förde han diskussionen utöver
europeiska förhållanden till lområdet för Na
tionernas förbunds verksamhet och sporde,
huruvida det funnes något mera moraliskt för
bindande löfte i Versaillesfördraget och för
bundsakten än just löftet :att nedrusta. Hen
derson förklarade också bestämt, att den
engelska regeringen icke ville ratificera det
nya fördraget om finansiell hjälp åt angripen
stat annat än på ett villkor: att ett tillfreds
ställande universellt fördrag om nedskärning
och begränsning av de natLonella rustningarna
föreslås och antages inom Nationernas för
bund.

Danmarks utrikesminister gjorde en indi
rekt hänvisning till att art. 8 i förbundsakten
och företalet till del V av Versaillesföredraget
ålägga segermakterna från världskriget en
moralisk förpliktelse .att nedskära rustning
arna till samma nivå som påtvungits de beseg
rade centralmakterna.

Småningom tränger sig den tan.lzen fram i
mångas medvetande, att om också under
gångna och mera primitiva stadier av männi
skosläktets tillvaro krig varit oundvikliga, så
har i vår tid kriget antagit sådana former och
proportioner, att det måste bannlysas. För allt
flera etiskt och religiöst vakna människor blir
det också mer och mer klart, att krigets våld
måste betraktas som en förhrytelse mot mänsk
ligheten och en försyndelse mot Gud. Beteck
nande för denna omläggning i sättet att se på
kriget är de engelska anglikanska biskoparnas
resolution nr 25 under den sista s. le. Lambeth
konferensen under ordförandeskap av ärke
biskopen av Canterbury i London detta år. I
denna resolution säges: »Konferensen för
klarar, att krig såsom metod att lösa mcllan-

folkliga tvister är oförenligt med vår Herres
Jesu kristi liv och lära.»

Internationella kvinnoförbundet för fred
och frihet har nu satt i gång en internationell
aktion för att åstadkomma en massdeklaration
för universell avrustning. Förbundet vädjar
till varje man och kvinna över 18 års ålder att
teckna sitt namn på en av de utsända listorna.
Hundratusentals listor cirkulera f. n. i olika
länder inom alla världsdelarna, och namnteck
ningen är i full gång. Bland de första engelska
undertecknarna märkas tre biskopar, flera
präster av olika bekännelser, två amiraler och
några andra militärer, universitetsprofessorer,
bl. a. den berömde Oxfordfilologen Gilbert
Murray, nobelpristagaren Frederick Soddy,
J. L. Brierly och Harold Laski, författare,
bl. a. John Galsworthy, tidningsredaktörer och
många i det sociala livet framstående män och
kvinnor, bl. a. den kände nationalekonomen
Sir Ge.orge Paish, den både i England och
Indien så högt aktade missionären C. F.
Andrews, dr Joan Fry och Miss Ruth Fry. I
'l'yskland märkas bland de första underteck
narna riksdagspresidenten Loebe, flera andra
presidenter, jurister, läkare, professorer, bl. a.
A. Einstein; präster, författare, bl. a. dr
'l'lliomas Mann, lärare och tidningsredaktörer
samt ett par militärer. Såväl i Europa som i
.Amerika röna namnteckningslistorna en livlig
anslutning. De måste alla vara insända före
den 1 maj 1931 för att så bindas i volymer
och därefter från varje land insändas till
Nationernas förbunds blivande första avrust
ningskonferens.

Mången torde komma att säga: »Detta är
bara en ny papperskvarn som sättes i gång!»
Under fullt och ödmjukt erkännande av all
mänsklig strävans begränsning och ofullkom
lighet vilja vi dock hoppas, att det faktum,
att en kör av miljoner röster på olika tungo
mål gör sig kraftigt hörd i en av mänsklig
hetens livsfrågor skall förmå att utöva ett be
stämt inflytande i rätt riktning. Då nu en
opinions:rttring är igångsatt över hela värl
den, får den icke misslyckas i något enda land.
Man pekar i andra länder och inom N. F. på
de nordiska länderna, och särskilt på Sverige,
som föregångsländer i arbetet på att åstad
komma ett konstruktivt fredligt samarbete
mellan folken. Skola vi svenskar i något enda
avseende svika de andra folkens goda tro om
oss 1 Detta bör icke få ske. Varje röst till för
mån för en avspänning av såväl det politiska
som det ekonomiska nödläget genom en uni
versell stark nedrustning, en begynnande av
rustning, betyder något, kan komma att be
tyda mycket.

Numrerade listor för namnteckning kunna
erhållas från Internationella kvinnoförbun
dets för fred ocl~ frihet byråfilial, Lilla Ny
gatan 4,4 tr., Stockholm. Önskligt är, att var
och en som tecknar sitt namn ville ge ett om
än så litet bidrag till täckandet av de stora
kostnader som äro förknippade med ett före
tag sådant som detta.

Stocldlolm i november 1930.
EZis.abet EU1'I3n.
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