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har begärt ordet för att till·
kännagiva •. att jag för min del har
en i nAgem mån annan uppfattning
än den som uttalats av de föregående talarn,"; denna fråga.
~ föreligger lör närvarande tre
olika linjer. Först högern. som vill
rustning.u till det yttersta. Vidare liberalerna som önska en utredning
i syfte att få försvaret planmäSlSigt
och lämpat efter rikets eloonomiska
härkraft. SlutHg<on den socialdemokratiska linjen, som skiljer sig från
de båda andra därutinnan att den
för det första verkligen pekar pllfrarn·
tidsmålet »m O t militarismen och f ö r
fred och aVTUStnin~) samt vidare innefattar ert handgripligt lag på vi,.
del av frågan och icke förlorar sig
bara i ett ovisst och oklart utredningsarbete.
Men å andra sidan har det social·
demokratiska förslaget begränsat sig
till att vilja från det nuvarande mi·
litära systemet taga bort endast »UPpenbazt slöseri med mänsklig och
materiell försvarskraft». Detta har
ockd i överensstämmelse med rätta
förhIllandet uttolkats officiellt så,
att »lllOtionen är med omsorg
så
lagd att den i väsentliga delar fordra.t" avskrivning endast av sådant
som icke har med fÖJ'sva.rskraften utan
ecentligen blott med militärlyxen att
sbIfaa. Den __kl.,. för5vanstyrkAn
loI>miner f'It kvon1l. vMent!igen orubb.d,
.~va grundva'eR för det
tava.raDde .,.teauet VID denna ....0·

p,

•

tion icke inlätd. sig. Det tillägges
till och med uttryckligen att först
»i den mån nya f rcd~garantier tillkomma» ..kan man förebåda ytterligare nedsättningar i gällande försvarsbudget.
Jag har för min tie! icke kWlOat
,,"ara fullt med om dc f't.:llare delarne l den sOcialJemokratiska motionen, ehuru jag under~'crl\'et dcn då
jag är fullt med på dt ss positiva
förslag.

FiJrsvarsvilja och fredsvilja.
Det är två strömningar som göra
sig gälLLnde och i senare tider alltid gjort sig gällande. när det varit
trågi! om för~varet, och dessa ström·
ningar känneteckna .. ig sjähd.. kan
man säga. såsom burna aven utpräglad {örs\'arsvilja eller en utpräglad fredsvilja. BaJ..."'Om de:sa talesätt dölja sig politiska och oociala
intressen och åskådningssatt. Dc medlemmar av sa.mhällct som lida mest
av dess mhsförhållanuen, de som
bära den sko som klämmer och &ODl
således tryckas mest al' de militära
bördorna, de tånka me~t på fTeden,
och äro de stör::ita fienderna till själ·
va militarismen. Men i samma mAn
9Qm man stiger upp mot högre samhällslager, där dessa miss.förhlllanden
icke kännas sA tunga, föråndrar
lskldningssättet, och när man till
Jr:oQMh"tr upp till höjderna, där
ri,men företridesria Jr eD

•
klent oti1k mal
..

....... vill put*"
....... Iak. ...... uan lägga
llD lAD all törst! de famgar.
...
åsk"dnmgss2tt
_
I varje faU med dem utg;\
ifdD att militariSllw::n dock ar en
__ "lycka för l " ä nsHgbeten. Och
detta m1ste kännas så djupt att man
ej hlott ~äg>er d.t som ett t alesätt
_'" än~1l blir personligen be~jälad
ay den förcJ,tsen. att nu måste sam·
ra Jill rätta med JDllita.ri:o.l1l.en
oM de< s! fort som möjligt. Borj.J.T
Dicon att resonnera så, kommer han
IDan alen till insikt däror.1 att frå
gau om försvaret icke fir bedi'iJ1las
bara dter den t\ ingsföre:-taUll, ogcn
,." ;eAa" århundraden gor si~ gal
hwJe. nä..mLgen art ',i leva) en rän·
dig krigsfara. att den SOLl \ill freden måste ru:)ta sig fOr .kri~"'t. att
vi alltjämt maste lägga an pa. det
tCa'lrast möjliga Iörs\'ar.
Denna
tångs!örcställning m;!!'[e p~ n<1gt,t
sitt bryta<:l, ,,-h den kom kdnn·.:- hur
stor olyckan ir drl\e~ darfur att <;oka
iuen objektivt bedöma forh.;\U.mde·
U och därpå grunda. en lö"rung av
problånet.
Man bringas då ull en borj.lu att
te allsidigare på tidens tecken o(h
icke blott ständjgt och jämt viljelöst bandla under H·änget av traditioou frh förglngna ndcL ~1an giVET akt på, huru förhållandena ställa sig 'or nirvarande 1 samhallet,
wQb utsikter den närmaste framtidcn
erbjuder. Då inträffar att dct blir
al omvänd hand j betraktaNn, ...."dningsaätt. Man gör den
lllllett:ianen att aUa sådana samnl en g;\ng sin kulmen
att det koilimer en punkt där d~
...... bli en strömkantring ocb där
bar utUt att med tillförtIIIt rara lig fram iIIot bittre tider,
och dIniU
sig den iaku'gel.
8ID,. &tt ea eld' n kulmen ha vi all.

u,,,,,

om alt militarlSlDflll
..
dagar. netta udDvaa ocIt U
....
våIande och pltagliga Jnte •..,.-.ntl
la opmionen 11101 kngcts
.
odl fönryck. Slutlig>en mlste vi iven
erkänna betyd.lsen av de ständigt
.. äx.lOde po:o.ith·a fredsgarantiema alsom trd.kuter, .H \ilka Nordsjö- och
östersjOtraktaterni.l ha för oss speciell betydelse
skil jedomstank.n.
L'lnd\-innmgar den oanat ökade inter.
nationella samfärdselns starka. band.
dc \äx.mde ~l\cntyrhghetema i ett
kng u:hrotr, tormakternas regeringars uppenbart uppnkl1g•• bemödanden
nwn~rl \ -d .1l1l tillfallen ått förbind u, krig utbrott o 5. 'o.
J

Slutsatser.
Frän c;;\dana ulg.tng~ punkter draga
fred., ..-anm:rna \ iS:id ~hJtsatser som de
an~ bindanue redan nu.
För~T nch. fTäm..c.t finna de att vi
l..."'Ornm:t .....1 l:mgt dtt de smÅ civiliser:~de ~bterna, som leva sitt eget fria
liv, Icke ha nägontmg att frukta av
v;)r.mdTCJ,. och ur den :-.ynpunkten kun ·
na de ben.J.~t ävrusta. fr ~U1sett vis::.erl gen .-..1d,ln.t SL;tter som Balkanhahono; tinder. dar fl('ntliga nation<tliteter äro sammanblandade under
olika styrel"cr rxh där foljaktlig'en
en oroshärd annu förefinnes.
Vldue md."te frcds\·annerna säga
sig att man kan lIIed en sannolikhet som gräns.u till \;sshet uttala. att denna strornkant ring uri hela
\ärlden i uppfattningen om militaruJ1Kn gjort, att det för de små na·
tionerna. .som nu leva sitt eget liv J
ej bör kunna befarasattnagonstormakt
skulle föranLltas eller kunna lägga
sin hand på den. Vi se ju vad
Sverge angår, att vi haft
hundraAng fred trots m1ngen glng tärde·
les vanskliga tidSlfömAllanden ocb
trots att just under desa fö,MllancJa!

FlDna det

lIIpn åaIIIg
aat ID att ri med

.tnne tryggbet kunna oe all 'raaJlliden. d1 fredopzantieroa och Iredoopintanen DU
.."jt '" högst betydligt?
Fä< det "edje draga fredsvänner·
na den slutsatsen alt vad som numera
uppeh411er milir.ariS1ll<On och krigsrust·
ningame är endast ännu ouppgjorda
mellanhavanden inolll :;tonnakterna
eller dem emellan. Stonnaktema förtrycka ännu Wlderkuvadc folk som
vilja ha frihet; för det ändam.åleL
mAste de upprätthl.ll... Jnneer. i all
synnerhet om de underkuvade till höra en annan stormakt s nationalitet.
Vidare ,-ilar ännu ett \;sst äventyr
över stormakternas. kOlonialpolitik, vilken betecknar den sista rusningen
i besittningstagandet a \' sådana om·
råden av jorden som äro glest be·
folkade a\- ociviliserade folkslag och
dit man hoppas kunna av egen maktfullkomlJghet kasta en växa nde bc·
folkning som ej får plats i hemlandet.
Slutligen och i all sy nner·
het ha vi den stQra fdgan om
Asie ns
uppvaknande , aven
kal lad den gula faran, eller med andra
ord den vaknande före satse n från
Asiens folk att från sig a n·ärja vad
som .för dessa folk är en verklig fara.
. nämligen d e n \' i t a o l y c k a n som
de själva kalla det. och man kan icke
annat än med största ~ympati för
dem se deras försök att avskudda
förtrycket. Så länge de kauRas.i>ka
sronnaktema icke vilja släppa sina
klor, och jämvikt ej heller uppkom mit mellan de asiatiska makterna in·
bördes, kan man förutse atl de kau kasiska och semitiska stormakterna
sJroLa upprätthålla stora anneer och
flottor.
FrAn fredsväol:gt hAll kan emel-

lertid dragas <len fjärde slutsatse,.
.att en avjord och växande tendens
förefinn... hos stormakt.rna att i
9 t mu' Ile wö1rp j godo uppgöra

•
•

..... tMIlanbavandea, _
au lir ....
rict tngen ridig uh dll1lll tIrefiiI,
nes all an"'ga att vid de oamman
llOtnmgar. !IIDI1I ännu tillawaltyrs kUll
Da iga rum, man skulle behöva belara, att dessa skola gA ut även over
redan nu fria. .jälfltändiga smIsta·
ter och allra minst över gamla eUropeiska småstater med stadgad hem·
ort srätt såsom de skandinaviska.

Nya /In/er.
Emellertid
kunna
fr~d~vänncrna ju medgiva att om än sannolikheten a\- dessa dntaganden~ riktighet är så stor att den gran·
s.lr til1 ,'is.shet. finnes det i alla fall
en låt vara mycket oSJ.nnoLk mojLghet att det kan uppst~ t:n slda.n
situation där en ~tom1..1.kt verkligen
Ur tillf<ille och lU!>t att lägga hand
på en ':ijahstandig mmdre "'tat. ja
t. o. m. på Skandin.1\"len eller någon del därav. Darpå sV.tras {dn
fred svänl igt håll ; s k o I a v' i d å I åta l andet förblöda invärtes
under I ångllga tide r ochmed
den
ytte r sta
försakelse
upprät thålla -;,tora armcer
och flottoT och .~kap.j en
bleksiktig nat i on endast för
a t t m Ö t a d e n n a f ö r,: ,} s .. n no·
lik a utsikt? A,r de: t:j s.. mycket
större skäl ,Ht ej förf,u} . . .i. dd. lilan
besinnar .lIt j t:n dylik ~ltu.... tiOll dt
!itet hnd ando.-k ej kan halla segerrikt sdnd mot en storma_kt och att
det d~irfur kan gllT,l t:llfyllest att
möt.l \,lhlel med det IllQt,ärll. ~m
för t:llfall~t t'fbjudt~r ig. Bor.t ,oj
~må stater icke i sla.)Iet lagga oss
vi nn att ån mera. ;nlilgSJw en dylik möjlighet ~enl()m ett o.wl.nligt in.itiativ till att öka fledsgar~lOtil'Ina p:i
alla sätt_
På fönnidd age n erinrades i in·
terpellationsdebatten, hurusom IrAn
svenska fredsförbundet o ch socialdCQJwkcatiska riksdagsgruppen
initiativ till en ansllllning At eJI _ _
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•

7

•
tror jag, vad !>Om s kulle m e!t t m ots va ra den nuvarand e utv ec kl lllge n

6
r~an;;Lre" (vf:-l.lg om vädjan fdn ~m.1.. (.trema W1 -;.NTm.lktema om bl'gt":in:,lung a\- :-ustnmgarne Ff\r min deJ

frJ.ll1l'..:.."U ...1g d ' att d.enn.l
fr.am.;t

bOlJe

~.ill4:

,\,iJI.ln

ru:-tn;n:::::-.lm.l~

or,uer, g.l ut p.l
e rk.mn:Ulde .1\' varje

ett .:J.JnMnt
nar.on" rätt

att le\-a (nit '.'JU eget 11\, .hen nllna "m.} tOf:'CIk \"Id denna rlksJ,lg l
tr.l~:ln om "k.tnrun.1\ISrnen. ,ar.l Tt~1.\t~:H1er till ry"k.l f,'lket. \ :lrld:-spriks
f,ag,1O och ok,mder ,n- dl' ;nt~·rrl.lt ooella iOib:ndelsrr13 i dl1fP~inh,,-,t <l('1
e,Ua.-..t ulf)ck io! mm upnlattllulg
om att det af på dr;

fred .. , ln1lerna

•

\"lg- .. 1

som

n:l .. te g.l fr.Ul'

Jag har nu for:>okt att i """Of l dld~
t-arn .. t..t..i.1a lUT tienn. :'.d.k ter SIg for
dem -..om \ rkrg ro bol lt un"a. med
all ar (,ver denna "f ;J., '\1' m.l
gärna kJJl.-... Jem
r a\T.I ,., n 5\ :tn·
ner eller il rs\"arn.ih li .. ter '"l1
l :'oJ<11
\-a \'eTKo"'{ ax de bar p cH ('n :"t~ k
froo~\:J ja,

som vill och mJ.~tc gora
ig gälLmde gentemot en obdnrug OUI
ore;;on.;] beJ iörsvar5n} Ja.
)lan .;er o(k-;å al a,"en i föregang
na tider, Ji ändå dp.t loig myckrt
mera h:g i luften än nu. \:oro de
lager ~nom folkel -,.om :-epre."entf>·
rad,;: de un(lertTyckta kl ,~serna, be~
redUa att ga fram d dessa linjer
Det garpla lamrnannapaniq förr l
varlden, ...om bIn be"kyll1 för for·
s\". r,nihilism, stod i mycket pa denda j;da. därför att det rep,e::.entende
det fatt,ga folket i motsättning till
T

d~

Ö\ il.!

kla,jern".

\len i "amma

det pol;ti",ka livet byter om
skepnad och en del av dessa barn·
hälhkb,,~r få gemensamma intres..en med de fine t:otusen. fön-and.
la .. ock"a deras uppfattn.:ng och tvinga,; in i en annan riktning. och de.
raj gd.mla ideal ö"ergå till de' nya
folkla~.er -.om. rycka upp i de gam.
la" stalle. ~ u är det socialdemokratiska partiet o c h s ä r s k Il t d e s s
u n gd Q ffi samt andra fredsvä.nner
även från de lnrgerliga partierna-.om
ffidn .. om

företräda dc~sa . säk erlige n oH
101keh dj upa led i !'-tor
ut"'tr~ic k ni n g
omlatt,uJe l ... k.\drung"c;ät t ()(: h :-.Om för... ök:} att bedomol oLh lö ....a fdgan u r
frec.icn... synpunkter
1.l ... ."imma satt h:\! det
g.ltt
ext'1l1pl'lvl5
i Danmark.
Lantmän

Uppgörelsens dag.

nens p.lni dä.r haue p.l Sill tid också
en dylikt I.Lng-! g'.ll'nde fred"itcndc n s
orh för·e m:ni.,terl1 Cllli ... ten~en uttd
l.\dc : folkt,tlllget ett fllllk~)!nhgt
tör",\.lT.;,n~hlbstiskt

progr:lnl ehuTu
h:1ll numera, ~ed.U1 han komm.:t 111
I .mdr.l rllolitl ... ka förbindel..-;er- .H·
. . k:lligt .mdr,tt mening.
F ör min egen del h.lT,
,..,edan
,rlg O]t,II ,dh·a.rligt tänka pa dc~·
sa f .lgor n\ h även \"arit med
pa
ett l let horn i arbetet för dera..-; lös·
n.ng. n 'n uppfattnmg allt mer gatt
l
nktl1mg "TJOt ju .. t detta tän k t:';'clt t
-on
\[en äH'n
,~ nll ut,-ecklat.
a .....
,;Jl
m S'lnt
ICke (Ya
frj,n .Ut
,
".,
/""o
t">
det natu 'k!1\ i~ (:1 är alldeles uteJutet ,ut aven det ofönnodade kan
nt ri:L.f f
;Itt det kan uppstå någon
kr g tan a\en för oss. Jag är \'J.
d, re pa det klara med. och det är
\·äl de fle<:.t.:t freds,·änner- att om ~n
.,adan
f Ira skulle uppstå. man
naturll">t\l's
eke
ger "ig god,·il·
l1g1. \.Iun med de resurser och
de mf"dcl som tJlfället ej-bjuder
satl~r
;; till mQt,arn även mvt elt •
öH~TmaKugt väld.
Om ;d6" alunda il:ke \'ill f. n.
5Iälla mig på en så langt gående
fredss·:mdpunkt att iag \.J] säga, att
\"! helt och hallet "kola anusta nu,
och da man för önigt får taga hän"yn cH hur långt opmi-onen i IJndet
hunnit I begrundande av dessa fragor, llIaste Jag .i alla fall fullfölja
~n förut utvecklade tankegång och
saga att o m v i s k o l a h a v a e t t
f ö r s \. a r s k a 11 d e t var a n e dbragt till ett minimum och
endc:l.st vara sa att säga en
skyddsvakt,
ett
n eutraIi.
tets{örsvar av mycket obetydlig omfa t tning. D etta ar,

•

,

•

V ilk a skif tninga r j u pp fa t tni ngarne
än kunna rå d a , sy nes det li k val
att . såso m jag f r am h ~llIi t, mlll t aris·
men d oc k n u borde a n ses ha n å.tt
s in kulme n . oc h att d är för n u u ppg örel se n s d ag ä r ko m me n. Vir bittra e rfa re nh e t a v. hu r la ndetbliv;tgrund.
lu rat så at[ Sagd av de militära iuitia t i. . en oc h ka lkylerna och" tynges
a\' bördorna, som n umera vila
på
fo lket och ytterllgare ändlöst hot,l.
h ar åstadkommit en stark mlSstamnmg mot milaarismen runt landet.
Det e n da VI väntat på har varit av"
slutandet av förs\"arskomitt~lh arbete. Jag för m:n del skulle helst sett.
att även ....än:"terman från olika håll
suttit i denna komite och Utt tillfälle
skitffa sig en IIlblick i hela denna
labyrint av hemligheter, sa att de
~cLtn kunnat avgiva reservation var
och en från sin st;\ndpunkt och däri
klart angi\-a de riktlinjer omkIing
viJka man ~dan kunnat ,ar j sin
stad fylka sig.
Nu har emellertid
(ör'iVilTSk"om:ten ::.Iutat i alla fa.ll och
slutat med ett fullstä.ndigt fia"k."l() Det
är därför klart atl nu må-"tc det bryta
tö".
~[en, <;om sagt, högern
vill
Icke alls ,·ara med på detta.
Däremot viilja liberalerna det. Men
mot deras förslag maste jag för::>t
göra en anmärkn~ng: det saknar fullständigt ett mål. De Ii berala reser'
vanterna i utskottet börja med att
t. (J. m. förfasa s:g över bara ordet
aVi"U':itning. och om man är så ~ädd
{ör en så ö nskvärd sak, är det Icke
m ycket a t t hoppas av den. utrednL~g
som den l iberala reservatIonen stal·
kr I utsikt. För övrigt delar jag
fullstä ndigt den u ppfattn ingen at~ en
utrednin g a v lan d et s ekonomiska
kralt att bä ra m ilitärbörd'Orna ä r en
full stän d ig omöj li g he t. Jag. begriper
ikce. hu r d e nn a skall gå ti ll Man

hM för övrigt (>11 utn"dni n g r ed d n
nu. om man ~il \'i ll , t y det är 11k
väl så. at t I a n d e t e g e n t l i g e n
icke kan ba r a n ågra militar·
b ö r d o r a Il s, dl folket ar S;l
fatt:gl
att alla de medel 5o()m
skui1e vmnas genom att avskaf
fa
mihtärbördorna 1 alla
fall
Icke
räckte
tIll på lang'l \a·
gar al t avhjälpa denna tattigdom_
Frågan gäller sålunda icke ,tnnat än
hur mycket vi på sin höjd äro .Ll):;olut tvungna att offra pd.
dt'nna
sak. l'lanmä-;::.igheten I jörsvar~'t ,lr
ater ett befogat krav. J ricn pun}.;.
ten kunde den liberala linjen
be·
teckn,t ett försteg fr;:lInJi;r den ::Klci..a.ldemokratiska, då den törra syf·
tar dl en eventuell ref<Jrm 1 början
redan från grWlden. ~Ien a\" ~Ult)'\lda
skäl och andra omstän(Lglteter sy
nes denna ansats icke lo\·a 6ynnf'r
ligen mycket.
,",td slutligen anglr den socialde·
mokratiska motionen
vidhllle
jag
,
att den höjer sig betydligt ö'er de
andra förs lagen, deJ" därigenom att
den pekar på mälet och kralt;gt bl'·
tonar
detsamma,
vidan'
~'/"nom
att
den givit något
hdnc\grip·
ligt, någonting att t,l på.
Det
är också just denna mOl·:on ,:;om om·
sider har fört fram tlC'"i3'] f rago:- p:t
ett så aktuellt sätt till diskussion,
som nu verkligen skett.
M~n ,'ad jag för min del ::tlIdeles
icke k--unnat gå in pä i denna motion
är att den, som sag~. veL.lt lIl~kran
k.a sig till att a\skaifa vad _r,lan ef·
ter omsorgsfullt övervägande trott vara endast en lyx i det nu\".lranJe
militärväsendet. ett onödigt
utan·
verk till densamma, ~amt ansett sig
tillsvidare behöva bibehiilla hela den
verkJ::ga apparaten. intill de::;s nya
fredsgarantier yppas, da ytterligare
avskrivn ingar skulle knnna äga Tum.
Om m an skal! rikta sig mot ett
stort missförhåJl<lllde från början. sy·
nes d et mig dock klart, att
ma n
s k a l l sikta m ot delta m i ss-

I
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ta skulle ske i samråd med de
förhålJandes hjärta 'Och icke
endast mot dess periferi. Det är andra skandil1a,'iska länsjäha grund,-aJen för den llU\'aran- d e r n a för övervägande av ,-iIka ge·
mensamma fredsgarantier som
vi
de militärta organisa~ionen. framtillsamman borde uppställa, då vi ju
sprungen en::;idigt ur ll1.ilitä~a åsk~d
äro en llJ.turlig enhet i de mellanningssätt, som man måste ga tJlI rat·
folkliga relatiDnerna och enade förta med, det är på den \'ägen man måsmå mer än splittrade.
te ,"idare föra J.nu:,tningsfrågan
Emellertid har iag ej kunnat vinna
framat. Genom denna IUl:ka. ~om
unden,töd för ett sådant yrkande utan
det enligt min uppfattning finnes j
det har tvärtom cftertrydiligt avviden socialdemokratiska motionen, ha·
va också de sociaJdemokratisk(\ re- sats och iag har därf8r bLvit ensen"J.nterna nödgats sta,nna ,'id att sam med min merul1g, ehuruväl jag
förorda den såsom ägnad att ,samla förnummit efteråt att det finnes åtskillig'l medlemmar inom sDcialdemo- utan häJbyn till eljest växlande
kratiska riksdagsgruppen, VIlka i själprincipiella ståndpunkter i förs\'arsva ,-erket gillat den uppfattning jag
frägan - alla ,"änner a" en sund och
sparsam hushållning". -'len det är framfört.
Jag har kke kunnat Wlderlåta att
alldeles odlräckligt syne;;; der mi,';:. att
nu, da man skall taga upp "jäka prin- ange denna 'mi n ståndpunkt därför
cipfrågan, icke sikta UlOgre än till att att jag tror .ltt den berör viktiga
åstadkomma en t,"ixelaktig samling synpunkter. ",'Orr. \ittills felatlS i den
av antydd beskaffenhet.
milirärdebatt, s'Om här förekommer.
För min del har jag därför nIat
Men da ingen motion i jetta avseatt vi. s1..-ulle ga fram med även ett ende blivit ,-äckt, kan jag icke göra
andra yrkande,sOm skulle f ö r o r d a något eget yrkande, utan jag får
en
full ständig
rafistulemed angh-et förbe håll biträda yrr i n gJ en målmed\eten undersök- kandena om bifall till den socialde•
mng av sjiilq grW1dvalen
för det
mokratiska m'Otionen, som i aJla fall
nuvarande efter sronnakternas rust·
llgger mina linjer närmast och
ningar härmade militära systemet. dock är den c:;()m höjt (rågan till det
Jag har även häl~t velat se, att detaktuella intresse den f. n. fått .
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