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Ur hr Lindhagens motion till 1906
o

ars riksdag.
Han begär:
• att riksdagen, till förverkligande - af den i senare
tider allmänt förordade nationella samlingen, måtte
nu för sin del antaga hvilande grundlagsbestämmelser om införandet af allmän och lika rösträtt samt
för ändamålet besluta följande ändrade lydelse af
nedannämnda delar i den kqngliga rösträttspropo sitionen :

Riksdagsordningen.

Valrätt tillkommer enhvar välfrejdad svensk
medborgare~ såväl man som kvinna, som före det
kalenderår, hvarnnder val äger rnm, uppnått tjnguett
års ålder; dock ej den, som' står under förmyn·
derskap eller fattigvårdsstyrelsens målsmansrätt.
Till efterrättelse ~id val skall finnas röstlängd;
och skall, på sätt i vallagen finnes närmare bestämdt, valrätten grundas på förhållandena vid tiden
för röstlängdens tillkomst, ändå att förändring före
valet inträffar.

§ 18.
STOCKHOLM

Till ledamot i andra kammaren kan endast utees man, 80m uppnått tjugufem års ålder samt

L -U. AllnETAllNKS TRYCKERI
1906

•

-

•

•

äger \'sl rätt inom det liin, till lwilket valkretsen
eller Il: gon del af densamma hörer ; kolande härvid Stockholm· "tad an e;; " ~om ett län • .
Motionen är undertecknad:
. Stockholm den 1..1, mar" 1, 06 .

Jacob 1'. Lat·sson.
Jakob Pettersson.
Frithio f' Söderbe,·gh.
L. Glist. B"OOIl/ /~,
Edvard lJ'all'1·insky.
F,·. Berglund.
Knut Kjellb e1·g. »

('m'! Lindliagm.

Hr Lindhagen anför bl. a. följande ~ käl ,
mcd nAgra rubriker.

80m

här fö rsett ~

Det finska exemplet.
. 1 lwarje nations lif gihe det vi~:;a \' ändpunkter, som
beteckna en brytning med det för flutn a och begyn nelsen af en
ny tidsålder. Ideer, som en tid \'Rrit "ägledand e, skola en
g{lIlg hafm fullgjort sitt vilrf och om~ide r Himna rum för nya
tankar. ILlancl ,ke de~5a omdan in ga r så~om \'åIdsamma genombrott. Understundom framträda de, gynnade af n'tgon
oväntad tilldragel;;e, plötsligt som en mogen frukt af en lång~am uh-eckling. Sammanhanget finnes "isserligen fortfarande,
men innehållet och formerna blif"a i v:i ~e ntli ga delar andra .
Dylika skenbara språng i uh-ecklin gen äro ofta nödvändiga
villkor för en nations hälsa, och de betraktas därföre också af
efterkommande som folkets största minnen .
Inför en sådan vändpunkt i sin historia står nu Finland,
denna utpost mot öster af vår ege n nat ionella kultur. Splittradt. och sönderri f\'et af 'tusen besvärl igheter fick detta folk
sluthgen tungt känna den påtagl iga faran af nationell förintelse . .. H~ad inträffade då? Jo, det mäktigt gripande, att fol~et plotshgt upptäckte, att all a dess medlemmar med lika rätt
tJllh~rde samma samhälle, att de alla behöfde hvarandra och
ait mga småaktiga uträkningar fingo på något håll skymma
bort desssa enkla sanningar. Och denna samling af nationens
alla krafter gaf sig, åtminstone i första ansatsen uttryck, i ett
enande k ra f att uti. konstitutionen taga steget'
f
•
fullt
ut r"n

r?'l's tå l:d ~ r~ prcse n tati on

ti II en b Illman;ystem med D11 miin och
lika rostmtt . utan "naror, föl' hvarj e fin sk med Lorgare, så\'iil
man som kVll1n a, som fyllt tjuguett år. Detta bl f också den
fin ska represe ntationskommitlens förslag .
.J\Tiimnda exempel är föl' OSH svenskar något vida mer än
en forebtld. Det stäl ler tillika den allvarliga frågan till det
gam la m.od erland et huru detta skall i jämförelse med dotterlandet forh ålla ~ I g, när iihen det förra nu gå r till lös nin ge n
nf sin stora m edborgarfråga.
'"
Inge n skall kunn a förn eka, all jnst nu förelegat ett tillfall e for. ett. verkh ~t genombrott ~ V~l't land . Det är nämligen
lyckhgtvls ICk e sa, att en konstitutIOn s beskaffenh et alltid är
en mät~re af folk ets till stånd. Vår inre andliga och materialla
ntveckllDg har gått långt förbi Yi't.r konstitution -och bidar nu
längtansfullt på en omdan in g tifven af den senare. Det erfordras endast att n~got inträffar, som löser de enskilda int ressena från deras Fjiilfgjorda förpliktelser att hålla fa st vid
Hinn
ga fördelar. Den allmänna värnepliktens införande
mognade sålunda i ett slag allt folk et för talet om den allmänna rösträtten. Atskilli gt haJ' sedan inträffat, so m borde
kunnat mogna det äfven för denna rösträtts genomf'arande.
Cnionsupplösningen val' Il ämligen utan tvifvel- en stor tilldragel se, och den skedde icke utan att det gick (:n viss dallrin g geno m hela nation en. Med en styrka som icke förr, hör;
des h ån olika håll tal et om nation ell samling, om allas sam- .
" erkan för tilJvnrata ga l1d ~ t af landets olika utvecklin gsmöjli gheter, om de nya an satser, so m ,-i nu skulle förenad e göra på
alla områden. Och händ eh erna ikring oss i andra länder manad.e y.tterligare att i dessa fÖl'ebufvanden icke tappa tage n.
r.Osta slen har utspelats en \'ärld srevollltion . Och i de gamla
la~1t1 e rna rustar man sig på alla håll till ett full ständi gt erl<aonande ' af medborgarskapet så,-äl där man för länge sedan
genomfört hl'ad vi först nu skola försöka att ,lstac1kommn, som
äfven i länder med åldrigare statsski ck. Tilldragelsel'l1a i Finla nd äro därvid, såso m redan erinrats , för o,s af, den största
betydelse ». ~
•

•

.

Ingen få r ta något på sitt a nsvar!

'

. l\Ien förhoppningarne sy nas åtminstone i mycket I'äsentli ga .delar gå om intet. Man måste till och med spörja sig,
om l ufseende å den grundläggande rösträtts frå gan ens någon

•
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ny och lifgifyande impuls h itintills frumgå tt ur de stora orden .
Alla partier söka fortfarand e främ st att h ålla känningen med
sina gamla positioner, vi räkna ut på öret hvad som kan vinnas ell et fö rl oras och vi föra ånyo fram våra gamla förslag
om partiella rösträttsreformer i stället för att enhvar och alla
borde komma med hela nationen.
Opportunism en pockar
nästan till ofördragsamhet , allt stannande i stöpet kallas för
historisk kontinuitet, och den samlande lösen för oss alla är,
att in gen kan ell er får taga något på sitt ansvar. En dylik
politik kan vara kn epi g nog, måhända klok, men knappast
obetingadt vislig.
Det kungliga rösträttsförslaget är också framkommet såsom
ett sannskyldigt uttryck för den närvarande situationen. För·
slaget utgifver ~ig ej för något ann at än det vill vara, näm ·
ligen ett lojalt försök att gifva uttryck åt hvad svenska fol·
kilt för närvarande kan tänkas på sin höjd mäktigt af ideali·
tet. Det är endast ett anbud om en kompromiss, kanske det
sista som göres. Därför ti ger det äfven anspråkslöst med alla
ledande synpunkter. Det hycklar ej heller att bygga på nå·
g.on medryckande hänförelse hos nationen, utan vädjar prakti skt snarare till dess trötthet på rö ~trätt sf r ågan . Och det
h~~rken . ka~ eller får tala om en god lösning, utan m åste be·
granea sIg bll att fram håll a vikt en af en snar lösning af den.
sqmma. _
_.
__ _ _
. , OrRaken till ~tt .~i nu, i strid . mot hvad man velat hop,
pas, tngalund.a stå mfor något verkhgt genombrott i vå r nationella utveckhn g? torde främst .bero därpå, att unionsupplösnin .
g~n sann ohk t l ,:erkhgheten Icke inn ebar någon så stor pröf.
nmg, som. det fo rebars under de upprörda tiderna. Den ut.
rop.ade natIonella samlingen var kanske mera en fam lande
~t~afvan a.tt sl å v~k t om skenet än en samman slutning om.
~~II;gk de ' erkhga .~·ardena, och den uppfl ammand e fos terl andse~r ~ e~ . var må.hand a mera. ett utb rott af sårand e känslor än
c , eten foresats att l det helas intresse offra egna för.
deI ar.
Kan ske gifves d ~ t äf ,
.
b.
' en en annan blllragande or"ak l]a"n1·
IIgen
\'I st på t· t'J\f" ' k
"' ,
'
de l d d
l~ ~' I orSl t och entl1 'iasrn i denna sak inom
h e a~ke. po Itl ska . vän sterkrctsarnc. För mycken klokhet
oc bera Illl1g kan Ibland . t ' 'k'
själfva fram •
JUs l VI tiga afgöranden lamslå
att taga äfv~~10g~~t ~~~ . ~et kan. någon gllng vara fruktbara st
alldeles ute-lutet tt ssa på Sitt an svar. Det är ingalunda
"
,a om f rån de olik a gruppernas sida saken

i tid med kraft och öfvertygelse framfört s såsom ett folkli gt
program, sä kunde uppstätt en stormflod i opinionen, som
sköljt bort svårigheterna.
-- - -- -- - - - Landet hade på det sättet kommit ett stort steg fram åt i tiden
och kanske en generation beFparats mödorna att fullfölja det
nu endast påbörjade arbetet. »

--

-- -

-

---

R.egeringens åtta rösträttsstreck.
»Med denna uppfattning nödgas vi , äfven om det må sy·
nas anspråksfullt, nu inlåta oss på en granskning af det kung·
liga förslaget, bedömdt ur den allmänna och lika rösträttens
synpunkt, och finna vi 08S därvid föranlåtna, att i fråga om
de i förslaget upptagna afvikelserna från nämnda rösträtt eller
de s. k. rösträttsstrecken anföra följande • .
•

•

N:r 1.
••

Ned med könsstrecketI Aro kvinnorna ej
medborgare?
. ,Det viktigaste och mest omfattande undantaget från den
allmänna rösträtten innefattas i kvinnornas uteslutande.
Enligt det åskådningssätt, som väl nu kan an ses hafva
slagit igenom, böra kvinnorna hafva politisk rösträtt h elt en·
kelt därför, att de äro m edborgare. Det är därför obehöfligt
att söka utgrunda, om denna befogenhet bi?r tillkomma kvinnorna såsom en naturlig rättighet eller i följd af dess gagn
för dem och samhället. Dessa synpunkter beröra endast oli ka
sidor af samma sak. Det gifves också andra särskilda skiU,
hvilka dock äro så ofta framh ållna, att de ej böra här upp·
repas .
Många äro em ellertid äfven invändningarna emot saken.
De sammanstämma därutinnan, att de framföra s i lika mån
från alla af män sammansatta partigrupper. Man kan här
också verkligen åberopa sig på en historisk kontinuitet. För
hvarje steg, som under det gångna århundradet tagits i syfte
att gifva kvinnan samma rättsställning som man, har näniligen
förespåtts de största faror, hvilka sedan lika · regelbtmdet ute·
blifvit. Naturligtvis måste frågan nu genomgå samma skärs·
eld, när det gäller att ät kvinn orna eröfra politisk rösträtt.

•
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En gammaldags hederlig im'iindning iir, att kvinnan" kallel,e ~kulle hotas af den nya ordningen. D·t kun ligga nå·
~t under detta. ifall man "iII Merföra miinniskorna till en
i"olerad naturtilh'aro, frigjord fr: n allt 8a mfund~förtryck. ~[e n
denna möjlighet kan i "lira dagar icke "idare k omma med i
räkningen. Tiden går obe"ekligt Illot allt örre soc ial sam.
hörighet ~h hinnorna nh ste följa med lika "ål som männen .
L'nder "tlanu förhållanden bör man förstå, aU meningen icke
är att hinnorna skola öfYergif,'u "ina dagliga Ryssel~ättningar,
lika litet som männen ~i na, (liirför att man vi ll gih-a dem n å·
got inflytande p, de lagar, under h"ilka de skola lyda. Me·
ningen är tvärt om att bereda dem tillfäll e att bidraga till
~kapandet af bättre fömt;:ättningar för alt kunna på båRta sätt
fullgöra ,in kallel;:e.
Bakom denna dyrkan af kvinnans kalll'be göm m er sig
ofta en gan;;ka "idt utbredd ringaktning för hinnan , sä rFkildt
,å~om ;;ambälbmedlem. Däraf at! bon saknar politiska rättig.
heter, ,luter man ,ig till att hon pj heller är värdig att er.
hålla dem. En ändring i dl't hestaend{· ,knll e därföre i ett
Flag höja henne:; anseend e och därmed jämna vligarne för henne, arhete på olika omraden.
Den kan8ke me"t djupliggande or~aketl till mobtändet är
dock, latolll o" erkänna det, fruktan fran männen~ ~ida föl'
"crkningarne af kvinnas politiHka myndighetsförklaring.
.
~Ian oroar sIg Ibland pa "än~terhaJl fi!r at t den kvinn.
lIga rö~trätten ,kall allt för mycket blifm en H. k. konse.lVah~' garanti, och därmed söker man äf"en sit godt man kan att
b~brJ~ga d.e kon~en~ativa denna förr~tällning. ~Ien detta gör
ej nagot I~tryck pa en mängd högermän. 'l\'ärt om befara
d~",a, att .handel~erna : kola kuuna utveckla sig i motsatt rikt.
nlD~.. Knnnan fram"tår. dock ~ "om något nytt oeh OV iSRt i
pOlItIken. .. ~la~ finner sIg ej förvi~Bad om att hon med sitt
mera . rorhga 8lDne skall, enR om hon närmast tillhör de kon.
~ervahva alltid ya
. rtå • t .
t "k . '
. ra I s n.a a t lI1~e oeh orubbligt fasthå lla
~e~a ~~Dug;r om Sll~ perwnhga fördel af det beRtående. Och
.. h f
19a .energI, hvarmed kvinnorna hängifva .ig åt ett
fare
a "ande mgiher bet.. kr h t
,l· t f"
. 'l"
..
an Ig e er, att jm,t dc ofta lätt skola
la a
sIg angre, an ~om vore fören li gt med hyad man kal .
ar en ugn o~h sund samhäll~utvecklin g.
Bland "anstergrupperna så
'.
dessa ~enare farM or besa
ge. man JU Icke ogärna, att
sagdt, att detta .g k h 11 nnad e sIg. Men mången finner som
IC e e er ar så alldeles säkert. Och pil1lfd

ort

af denna ovisshet öfverlämnar man sig på 11tskilliga håll till
en obehär8kad och dogmatiRk fruktan, att kvinnorna skola för.
hindra, ja kan ske omintetgöra reformarbetet.
Bland liberal erna hal' den kvinnliga rÖRträtten visserligen
för närvarande nHhända sina flesta uppriktiga anhängar<,. D r
haiva ju också, åtmin ston e hitintill s, haft stor frihet att spekulera äfven uti så kallade ideologiska probl em . O<,h en
mängd af deras kvinnor sympati sera starkt m ed rör<,lsen och
påverka männen. Men i dessa läge l' påträffar man också de
värsta pessimi sterna. En stående betraktelse bland. dessa män
iir, att företräd esvis kvinnor besöka kyrkorna och bönhusen
och däraf drager man utan vidare den hastiga slutsatsen, att
de lifven i politiken skola gå i ledband af prästerna, hvilka
ju är det värsta mången liberal öfverhufvudtaget kan tänka sig.
Arbetarepartiet åte r har sedan länge kvinnans rösträtt på
sitt officiella politiska program, sta rka sy mpatier finna~ inom
många kretsar i partiet jäm"äl för sakens förverkligande, och
komm er det någon gång därhän, så har nog partiet särskilda
möjligheter att äfven lägga kraft i rörelsen. Men hitintill s
har det stora organisationsarbetet uppslukat lejonparten af in·
tresset. Efter mycket arbete är det kommet därhän, att man
nn någorlunda vet, lwar man har sina män. Men att då
plötsligt släppa fram kvinnorna, om hvilka man ej har andra
erfarenheter än de stora svårigheterna att organisera dem, sy·
nes m ången icke tilltalande. Och då därtill kommer, om man
få r tro utsagor från arbetarekretsar, att ringaktningen för kvinnan inom dessa för närvarande ingalunda är mindre utan
kanske mera utbredd än in om öfriga klasser, så kan man för·
stå, att äfven inom arb.etareparti et d en kvinnliga rösträtten på
åtRkilliga h åll icke uppbäres med någon vidare hänförelse .
I den nuvarande situationen taga hos många dessa far·
hågor sig uttryck i en verklig förskräckelse till och med för
allt tal om kvinnlig rösträtt. Det ser nästan ut som om man
vore rädd för att '/i skulle få den. Och ingenting bevisar
bättre än detta, hnr frågan på sista t(c!en mognat för sin lös·
•
D
Ing..._.Det ligger väl u ppell bart för alla, hur lyckligt för saken det varit, att kvinnorna icke lyssnat till dessa dåliga
råd, 80m ständigt manat dem att för sin egen saks skull
hll11a sig undan. De hafva i stället visligen följt exemplet
af männen, som aldrig i egna angelägenheter gå till väga
på det sättet. Man får nu också ständiga bevis på hur nyt·
tigt alla dessa i rätt tid och på rätt ställe gjorda påtrycknin•
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verkat i syfte att föra frågan fram åt i
ol11gar
erinring r
..
ål d
'11
·· de
s Sl'onen
Fortfarande
galler
s
un
a
tl
se,
alla ved er boran
·
'
" d'
a tt den ej. bl'Iglo"md
r , utao att det
.. Iramtvmgas stan Igt nya
uttaland en och löften till förmån for ?ens~mma.
Mau må icke heller förundra ~ Ig ?fver att de må lm ed~
vetna kvinnorna vilja hafva sin rötiträtt Ju st nu.. J?e ~na af
8käl som ofvan utvecklats, att ett enastående tIllfalle till ge·
'f"
det af en verklig rösträttsreform, som skulle ryck a
nom oran
I . k
' l"
å
med nu föreligger och kan s {e IC"e pa ange ter·'
k \mnorna
,
. II .. l t
om
k om mer. De inse också , huru kvinnorna 1 a man le rkgen
'lf
vunnen medborgarrätt skulle i ett sl ~g rycka ~ upp ur I .. g! Ighet oeh okunnighet, och de känna lifhgt, hVllket fru~ tb~ rande
inflytande detta skulle utön'a på kYinnor~a s arbete l Sl~. ka.l lelse och hvilken förlust det vore fo r nahonen att yttedlgal ;
en lång tid framåt undvara alla de värden, som k unde fram ga
ur en dylik uppryckning.
.. ..
Förespeglingarne, att kvinnorna ;:nart skola. få rostra~t sedan männens rö;:trättsfråga slutligen ordnats, m isstro de l h og
grad. De åberopa vissa erfarenheter från England och Nord ·
amerikas Förenta stater om svikna löften i detta afseende och
anse, att de få en ännu svårare ställning, när de hafva ett
fä,re antal tillbakasatta att vara solidariska med. Det kan nu
visserligen tänkas, aU i vår tid löftena skola infrias något fortare. Och alltid kommer det en tid, då vi, därför att sak en
är genomförd rund t ikring oss, omsid er nödgas äroIöst följa
efter. Men sannolikt är, att om männens rösträttsfråga nu
löses en~am, skall från många håll kräfvas lugn och ro en
lång tid framåt. Eller också väekes frågan snart nog m ed en
vi ss framgång i riksdagen, men helt visst komma då båda
kamrarne att stanna i olika beslut beträffande reformens om fattning, hvarefter alla ledamöterna gå hvar och en åt sitt h åll
nöjda och belåtna, att de gjort hvad de kunnat.
Måogen motståndare till kvinnans rösträtt sätter sina förhoppningar till behofvet af en utredning, hvarigenom saken
kunde undanskjutas. Det är dock ett stort misstag, om man
tror a~t någon utredning erfordras af den omfattn ing, att fråga n ej kunnat redan nu lösas. De förut väckta m otion erna
om utredning af. den kvinnliga rösträttsfrågan syftade närmast
h ll att bereda smnena för själfva saken samt skattade därföre
åt det antagandet, att man likaväl om kvinnorna som om män?en .önskade uppgifter, huru de röstberättigade grupperade sig
l
ohka yrken och åldrar med fl era dylika undersökningar.
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. kola em ell ertid äfven kvin nor erhåll a all män rösträtt
och
om något ann at kan det ej bli fva fråga
så är en dylik Ull d~rsökn ing ut an praktiskt ändamn E n ingående utredning i
dett a afseende lärer ock ställ a sig onödigt dyrbar, under det
däremot vi ssa all männ a grun dd rag sk ulle kunna redan nu ur
tillgänglig stati stik u tan omgå ng åstadkommas.
Till äfven tyrs kan frå n ett eller annat håll väntas den
invä ndnin gen, att civill age ns bestämmelser om mann ens målRmanss kap kunn a lägga hinder i vägen för gift kvi n na att erhåll a p oli tisk röst rätt. Detta skulle då un danskjuta hela reformen , ty naturligtv i . bör det ej ifrågak omma, att den gifta
kvinn an sk all erh ålla m edborgarrätt senare än den ogifta. För
denna invändning fi nn es dock ingen hållbar gru nd. Rös tning
vid riksd agsmannaval h ar in tet sammanhang m ed äkta makars egendom sfö rh åll anden, oeh gift kvinna kan således tilläggas va lrätt, oafsedt hur d e~ sa fö rhåll anden äro ordnad e. Man nens målsmansk ap h ar dessutom i synnerhet under senare
tider blifvit ett alltmer - föråldradt rättsbegrepp, som und ergräfts på många sätt a f den nyare lagstiftningen. Gift kvinna
har t ill agts den ena befogen heten efter rlen andra såso m my nd ig person , såväl på det pri vaträttsliga om rådet so m i J et
offentliga lifvet. H on kan så ledes nu faktiskt sägas vara myn dig m ed företrädes vi s de u nda nta g, som betingas af mann ens
lags tadgade förvaltnin gsrätt öfver boet. E n åtgärd , som nu
t illade h enIl e y tterli gare en ny befogenhet utöfver de många,
som h on redan erhå llit., skulle i h va rje fa ll inn efatta ett na.
turligt fortskridande på den väg, h varpå man redan in slagit.
Äfve n i F inland står änn u stadga ndet om mann ens målsman skap kvar i lal!en, m en vid den nu påbörjade rösträttsreformen i J etta land har man varit fullt enig om att detta ej
ku nde . utgöra något h ind er att tillerkänna \'alrätt äfven åt
gift -kvinn a.
Till sist några slu tord. Den all männa rösträtten s princip
är att samla all a medborgare till ett arbete för deras eget och
det allm än'1as bästa. Då k vinnorn a äfven äro medborgare och
hafva intressen att bevaka, måste de vara m ed. Verkningarne
af den kvinnliga rösträtten är det då tämligen lönlöst att söka
utgrund a . Sannolikt skola kvinn orn as svagare sidor li kaväl
som männens mindre tilltaland e egenskaper ibland göra sig
ofördelaktigt gällande. Mången hoppas, att kvinnorna å andra
sidan skola föra m ed sig ett ny tt befruktande sin nelag och
praktiskt sinn e i politiken. K anske skall detta i mycket visa

•
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~ig vsra en illusion.

Men vi sst är däremot, att äfven kvin norna i längdpn skola sträfva att afhjälpa de missförhållanden,
hvarnnder de själfva lida. Och då dessa missförhållanden icke
.äro mindre än männens utan i en af de senare närmast för
sina behof skapad samhällsordning kanske ännu störreJ så behöfver man icke befara, att hinnorna ej skola ådagalägga tillräcklig reformvänlighet.
Särdeles oriktigt synes det vara att, såsom ofta sker, sö ka
misstänkliggöra kvinnornas kraf såsom ett, ensidigt feministiskt
sträfvande. K vinnoma fordm j u icke ?'östrält blott för sig
utan för alla medborgare. Den, som härvid står emot dem
och arbetar för rösträtt enbart för män, skattar snarare åt en
ensidig maskulin härsklystnad. ]\fan må a lltid ihågkomma de
bek~nta orden : .antingen har ingen människa medborgerliga
ntttlgheter eller också ha/va alla det : och den, so m röstar
emot en annans "ätt på grund af dennes olikhet i religion
kön eller ras, har från denna s/und afsrtll'it sig sin egen rätt':
N:l' 2.

Vänsterregeringens fattigstreck.
. De.tta rösträttsstreck kan ingalunda inför en modärn social
uppfattmng . försvaras. Det rätta vore ju, att samhället beredde ~varJ e. medborgare, som i följd af oförmåga till arbete
ellrJ l elj est hd er "b~st på det nödvändiga, erforderliga hjälp me" e såsom en ratt1ghet. Och till detta mål syfta de nutida
sdtrafvfand'~kn~ att genomföra olycksfalls-, invaliditets- och ålder oms orsa rmg.

unde~::ö~ i Ställ~t utgår hjälpen för närvarande såsom fattig, so~ etraktas såsom en nådegåfva. Och detta taer
g"f seddan lagstiftmngen fariseiskt till fö revändning för att -bero va em som mottagit u d töd
.
En under~tödstag
t
n ers et, medborgerliga rättigheter.
are
arbete tryggat ho
. ~~., som arbetat träget utan att detta
dock samhället s~om VI sjukdom eller i ålderdomen, har
intresse borde ock ~~~a e~a sku~d till. Hans erfarenheter och
gan fä sitt ord med i frå :a agnade a.~t läta honom om nån
och bristerna i sam häll ~<. om best~mmandet af behofven
fattigstrecket, då unde ~~ ~lngen . .Sard~les orimligt verkar
utan hjälp allenast me~s å s agarna ej åtnjuta full försörjning
n
tillfälligt understöd D t gfon del af. underhället eller endast
.
e o van omf'orma"Id a fi nska förslaget

utesluter också erhållet fattigunderstöd såsom grundande obehörighet att uWfva valrätt.

--

-.

Af förut anförda skäl synes oss emellertid fattigvårdsstrecket principielt oriktigt. I ett fall torde det dock böra för närvarand~ bibehål!as. pen, som .åtnjuter full försörjning, hvilken ej blott tillfällig är> står nämligen enli gt fattigvårdsförordningen under fattigvård sstyrelsens m älsmansrätt, och detta
innefattar i tillämpningen väselJtligen ett verkligt omyndighetstillstånd.
.-- ~n
sådan und~rs töd~tagare bör därföre för följdriktigtJghetens skull hka htet som en omyndig förklarad erhåll a
valrätt. Bland dem, som sälunda skulle förlora yalrätt be.
'
finna sig visserligen äfven oförvitliga personer, hvilka intagits
på kommunala försörjningshem eller dylika inrättningar. Mot
dem skulle ju enligt hvad ofvan framhällits en viss orättvisa
begås. Rättelse synes dock här riktigast böra ske genpm upphäfvandet af ,fattigvård sstyrelsens mälsmansrätt för dylika personer. Men kanske intaga de, såsom sakerna nu äro ordn ade,
-en särdeles osjälfständig ställning.
Däremot skulle den husbonderätt, som fattigvårdsstyrelse
enligt faitigvård sförordningen äger öfl'er understödstagare jämväl i vissa uppräknade fall, där styrel ~e n saknar målsmansrätt,
icke leda till förlust af valrätt . för understödstagaren lika litet
som husbonderätt enligt legostadgan medför dylik förlust för
tjänstehjon ».

N:r 3.

Excellensen Staaffs dubbla utskyldsstreck.
»Detta streck innefattar till en början ett afsteg från den
lika rösträtten. Den leder nämligen till, att de fattigare skattbetalande medborgarn e lättare oförsky ldt förlora sin rösträtt än
de, som äro befriade från utskylder och de, hvilka befinna sig
i den förmögenhetsställning, att cle lättare kunna betala sina
utlagor. Det leder vidare till, att de medborgare, hvilkas arbetsförtjänst är växlande och osäker, lättare förlora sin rösträtt än de, som hafva en säkrare inkomst, medan de förre
under arbetsbrist ofta ej kunna betala den skatt, som pålades
dem efter deras inkomst, dä de hade arbete. I fråga om kommunalutskylder gäller dessutom , att de äro mycket olika i
skilda kommuner, från högeligen tyngande till inga alls.

--

-
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uppgifven anledning begära sig i omyndighetstillstånd. Ett
full~tändigt genomförande af detta Iltreck blir emellertid en
nödvändighet, om man skall upprätthålla den allmänna uppfattningen, att valrätt bör tillkomma myndig person och ej
omyndig.
I händelse man ansåge, att mannens målsmanskap öfver
hustru vore att jämnställa med ett vanligt förmyndarskap,
borde man naturligtvis utsätta en bestämd förklaring i lagtex·
ten, att gift kvinna undantages från detta streck. Såsom förut
framhållits, innebär målsmanskapet dock ej och allraminst i
sin nuvarande begränsade omfattning, hvad man i lagen benämner förmynderskap. Något dylikt förtydligande erfordras
därför ej . Det omnämnda finska förslaget, som gifver valrätt
äfven åt gift kvinna, innehåller -också utan reservation, att val·
rätt ej tillkommer . den, som står under förmynderskap ' ,

För vår del anse vi emellertid af anförda skäl, att utskyldsstrecket bör utgå, helst man därigenom ä~ven befrias
från förenämnda öf"ervägande rörande streckets lUverkan på
gift kvinnas valrätt».
N:r 4.

•

•

Konkursstrecket.
.Enligt förslaget skall den, som . är i kon kurstillstånd . ej
få utöfva valrätt. Med nutida rättsuppfattning är det dock ganska
svårt att förat ä, hlilka viktiga anledningar tvinga till att från·
känna en konkursgäldenär rättighet att i en fö r hans konkurs
så främmande angelägenhet som riksdagsval göra äfven sin
uppfattning gällande. Föreskriften är utan tvifvel ett kvarstå·
ende
för en gången tidsåskådning, enligt hvilket insol·
med vanfrejd och äfven kunde fö ranleda till
veus
ett slags frihetsstraff i den s. k. bysättningen . I viss mån
bämtar föreskriften sannolikt sitt stöd också däraf, att en konkursgäldenär möjligen kan sägas vara i "issa afseenden omyndig. Men något verkligt förmyndareskap är dock kunkursgäl·
denären obestridligen ej underkastad. Förenämnda fin ska förslag innehåller också i sitt ena alternativ allenast, att valrätt
ej tillkommer .den som afträdt sin egendom till sina borge·
närers förnöjande, intill dess ban sin stat beedigat», ocb enligt
det andra alternativet är bvarje konkursstreck uteslutet.

--- -

-

-

-
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•

N:r 6.

Värnpliktsstrecket

exercis och rösträtt.

»Detta streck har ju egentligen tillkommit i ändamål att
för åtskilliga ledamöter i Riksdagen bereda en brygga, på hvil·
ken de kunde komma öfver äfven till den allmänna rösträt·
ten. Det lärer dock sakna motsvarighet i något an nat lands
konstitution ocb hörer ju strängt taget ej heller hit. För den
kvinnliga rösträtten utgör detta streck visserligen ej något hinder. Äfven män, som äro odugliga till värnplikt; få valrätt
och till kvinnorna8 fördel kan ju åberopas, att de såsom
mödrar också fullgöra sin betungade värneplikt till samhället.
Men i ett valsystem, där kvinnorna äro med, framstår &nnu
bjärtare det konstruerade i förevarande stadgande. Vi anse
därför, att fullgjord väroeplikt ej bör bibehållas såsom villkor
för valrätt, helst detta äfven leder till oegentlighet, därest val·
rättsåldern såsom vi nedan förordat bibehålles vid tjuguett år ».

--

För vår d~l finna vi emellertid af ofvan angifna skäl kon·
~ur.ss.t recket bora utgå, belst därigenom äfven und vikas alla
JUridIska. utläggningar om gift kvinnas ställning till den samma ».
N:r 5.

Förmynderskapsstrecket.
..

>Att den, som. för vanvett är under förmy ndare ställd, ej
l~mphgen ka~ utöfva valrätt, är själffallet. Hvarför däremot
eJ en omyndig för.klarad, som är vid sina sinnens fulla bruk,
S~:~l få rosta på l'Iksdagsman lika väl, som ban får själf upp'
ra : ~lttkl t~stamente, år nog mera svårt att fullt tillfredsstäl.
f~~ eat~r b ara. Mång~n låter sätta sig under förmyndare blott
ors~k f" b?n a~ser sig vara af ..sjuk~om eller annan förlåtlig
d
dessuto~r ::li r: la att ensam . ~kot.a sIDa affärer. K vinna äger
Il gen det pn VllegmID, att när som helst utan

N:r 7.
21

år i stället för

25·

, En åldersgräns måste naturligtvis alltid finnas. Fråga"
är blott, hvar den bör sättas. En svensk medborgare är nu
vittnesgiId vid 15 års ålder, fullmyndig inför strafflågen vid
•

•
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aderton års ålder och uppnår ci\ilrättslig myndighet vid tjugu.
ett rs ålder. Det låter ju då också ~äl säga sig ~tt, s~som
lörslaget innehåller, den politiska myndi.ghetsåldern sattes an~u
ett steg högre. Det åberopade finska fö rslaget ge~ emel.lertId
valrätt åt den, som fyll t tjuguett år, och u.tve~khn gen l . a~la
länder synes alltm er gå i riktningen ~tt lIkställa .d en ~JvIla
och politiska myndighetsåldern . F ör narvarande galler ~v.en
.hos 08S nänm da val. lder, h vadan med den fores lagna fo randringen skulle tillika inträffa, att många som .~ö rut ägt o.~~
utöfvat valrätt skullle förlora densamma. Den foreslagna hOJ'
ningen af åldern har slutligen visat sig väcka. ~iss~öje i. vida
kretsar, hvilket ju ockcå är något, som man sarskJldt VId en
nationell samling bör undvika. Vid öfvervägande af !illa dessa
omständigheter haha vi nu kommit till den uppfattningen att
vid en slutgiltig rösträttsreform gällande vallUder h elst bör
bibehållas, .
':r 8.

Vanfrejdsstrecket.
, M länge stadgandet om f örlust af medborgerligt för tro·
ende ännu icke, såsom från många håll påyrkats, blifvit full.etändigt afskaffadt, är det ju förklarligt, att man finn er den,
eom är frånkänd dylikt förtroende, ej böra fä deltaga i riks.
dagsmannaval> .
•

•

Valbarheten.

R.egeringen har kvar bostadsbandet.

, Beträffande valbarheten till riksdagsman, så saknar det
nog i detta fall all praktisk betydelse att bestämma annan
ålder för valbarhet än för valrätt. Men al lmänna meningen
ä: nu .den, att så bör ske, och motsvarighet därtill finnes ju i
foreskrifter om uppnådda tjugufem år såsom villkor för rätt
att utöfva en del andra befogenheter.
Det är klart, att inrymmandet af politisk rösträtt åt kvinna
förr .eller senare måste leda till, att hOIl äfven fö rklaras val.
bar hll ledamot af representationen. Önskligt kunde ju synas,
att dessa frågor löstes samtidigt, på sätt som skett i det före.
~ämnda fin ska förslaget, som bestämmer, att enhvar valberättigad, ~ålede.s äfven kvinna, som före valåret fy llt tjugufem,
alternatJ.vt tJugufy~a år, är valbar till . Iandtdagsman . . Då
• mellertld da for SItt medborgarskap intresserade svenska kvin-

norna sjiilfva, förmodli gen af opportunitetsskäl, ännu ej upp'
ställt detta kraf samt den allmänna m eningen sannolikt för
närvarande ick e alls skulle kunna förlika sig med en sädan
nyhet, så tord e d et. vara för ~ ak en gagneligast att nu inskränka
sig till att på detta sätt börja varligt varsla om hvad 80m ('n
gång nog skall komma.
r fråga om bostadsbandet kunna ju fl era goda .och vägande skäl åberopas föl' att ej ovillkorli gen binda valbarheten
dd valkretsen. .Afgö randet beror ju .alltid ytterst på valmän·
nen, hvilka böra kunna betros att välja den de önska t ill sin
representant oberoende af dennes boningsort. Mångenstädes i
utlandet är bostad sbandet alldeles upphäfdt. hvilket ock fö re·
slagits i det å beropade finska förslaget. Då emellertid motståndet mot ett full ständigt upphäfvande af bostads bandet synes vara mycket stort l:og oss på grund af de befarade olä·
genh eterna däraf samt det i viss mån utgör en styrka för en
representation, att dess ledamöter i allmänhet företräda insikter och erfarenhet om de olika ortsbefolkningarnes förh ållanden
och uppfattningar, så fö religger ju anl edning att nu till en
början försö ka blott delvis beträda denna " äg. Särdeles läm ·
padt för nuvarande förhållanden synes då kunna vara att uPP '
taga 1905 års rösträttspropositions förslag, i den mån det band
valbarhet vid bosättning inom lä net. Då det förek ommer, ntt
småstäder, belägna inom ol ika län, Ol äste sammanföras till en
valkrets, sä kräfver i dylikt fall konsekvensen att utsträcka
bostadsbandet till de län, till hvilka nå gon del af valkretsen
h örer .
Till sist må framhålla s, hurusom en verklig nationell och
demokratisk samling ut au tvifvel kräfver enkall!IJlI~rsy~.te~I.I.
Denna fråga föreligger dock icke hos oss. Man bh r .darfor
också förhindrad att, såsom i Finland, söka mot proportIOnell a
val i ett enkammarsystem utbyta d en särskild.a rep rese~t ation
föl' de konservativa intressena, som förefinnes l Fmland l form
af stå ndsrepresentation och hos oss i en med den nndra kam·
maren lika ' berättigad första kammare • .

: 7• q
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Arbetarpartiet och kvinnorna.
Af S. DahJbJic k.

Enligt uppgift från partistyrelsens expedition räknar par·
tiet i nuvarande stund omkring 65,000 medlemmar och bland
dem , enligt senaste fullständiga rapporter
fö r a ndra kvartalet 1!l05 - 5,028 kvinnor.
.
" Partiets styrka kan ju lihäl med ganska mycket skäl
beraknas .. också .efter fackfö~eningsrö rel sen s omfång, på grund
af den nafa . ~akh ska samhon ghet som helt naturl igt fin ns m ellan den l?0lttlska arbetarrörelsen och äfven de fackorganisatio.
ner som Icke form elt anslutit sig till platsens arbetarkommu n.
F.~ckol'ganisationerna åter (inom landsorganisationen) räkna i
narvarande stund omkring 93,000 medlemmar och bland dessa
någo.t öfver 6,~00 kvinnor.. De 5,000 kvinnorna inom partiet
få oJ adderas tIll de 6,000 1Il0m fackfö reningarn a u tan partiets
6?,O~0 medlemmar finn as s:l. godt som aila äfven in om fackforemngarnas
medlemsantal
93
000
och
de
5
000
k
.
.
f t "
'"
vmll orna l
par le . aro nästan de sam ma som motsvarande antal af de
6,000 mom fackföreningarna.
Så~edes 5,000. af ~5 , OOO . el.!er 6,000 af 93,000, hvilket
man ~ill, desEa Siffror askådhggora en sida af ämnet · »arbe.
tarpartlet och kvinnorna. .
.
d
.~iffrorna nämna s icke enbart till tjänst för den del af
de~1 arade ..IJUbhken so~ står utanför partiet. F örh :l.llandet är
e. a~t hogst. få ens mo m partiet ha någon reda å hu r de
~v1lln.h.ga partimedlemmarn as antal ställ er sig till Pm"
okfo rmgen är för öfrigt ej så inrättad att d
"
annens .
en lamnar n:l.gon
könsstatistik utan särskildt besvär.
•

vetvi~~r a~~let k~nnor
,

l

inom arbetsklassen i dess helhet gif .
asom mom andra samhällslager, ungefär lika stor t

,
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eller snarare något större än männens, så ligger ju däri en
fråga hvarpå den anmärkta missproportionen inom arbetar ·
partiet beror?
Fastän frågan är nästan för enkel att upptaga, så är det
nog ej minst denn a missproportion som brukar på ömse sidor
förbises eller misstolkas vid argumentering för och m ot i saker
som röra hvad som af partiet bör göras för kvin norna.
Att kvinnorna inom partiet äro få, beror antagligen främ st
därpå att arbetarhustrurna och största delen af arbetarnas an·
dra kvinnliga anförvanter
döttrar, systrar, mödrar (och ku·
sin er i vid sträcktaste mening)
äro bundna vid hemmen ,
och därför icke fackföreningsvägen komma in i partiet.
De kvinnliga partimedlemmarna s fåtal beror väl vidare
därpå att de vid hemmen bundna kvinnorna högst sällan
komma på den tanken att arbetarekommunerna stå öppna
äfven för .dem , genom årskort
där sådana brukas, som nog
ej är öfver allt. Vidare därpå att deras manliga stöd högst
undantagsvis erbjuder sig att betala deras m~dlemssk ap i arbe·
tarkommunen. Vidare därpå att det manHga- stödet tvärtom
i regeln skulle knorra mot en sådan utgift och finna den
-'1itverfiödig . Vidare därpå att han öfver hufvud tagit äfven
finn er det onödigt att hans kvinnor skulle springa på möten,
dess m er som han, den allvetande, också vet att hans kvin·
nor ingenting förstå af mötena och aldrig heller ku nn a lära
sig förstå någontin g så bildat och invecklat. Vidare därpå att
han talar ju och beslutar för sig och sin familj lika bra och
bättre än familj en kunde göra själf, menar han. Slutligen
därpå att hustrun , dottern , modern eller systern behöfs ju
hemma för att se om huset, och det framför allt just medan
han själf är ute ocb sköter statens och kommunens angelägen·
heter , vare sig i F olkets H us eller på krogen eller annanstans.
F ör alla dessa skäl ser han naturligtvis inte aU samma
skäl just bidraga till den ganska regelmässiga ot refnaden hemma,
bestående däri att hustrun , systern och dottern verkligen icke
alls förstå en hel del som intresserar honom, men passerar
utanför hemm ets vä ggar och ligger utanför det enklaste af
själfva den ekonomiska existensfrågan . Och skulle han mot
fö rmodan se det, sA tänker han nog som så: en ändring led!>r
alltid till någon Q1'eda, men osäkrare är om mina k vinnor
skulle kunna bli lika bildade som jag själf medan jag ännu
är vid krafter att orka höra på dem. Därtill kunde behöfvas
en hel generations ändrade van or, tänker han . Kanske flera
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.
hop-de
bemödanden. Ja'
det vill
säga, alltAfdetta
generllltODen
a
.
d
. tänker han ju icke alls; han bara kän~.er d.et ..p! ~Ig.
:n
enskilde mannen, pascban i bemmet, ar darfor ..eJ så n~ycket
att vänla i fr:\ga om medvetet bemödande att vanda kvmn or·
.
na- inlresöe äh'en något utåt, utanför hemmen.
Denna uppgift måste därför vara en. samhällsfråga
på
så sätt att det allmännas bästas verkstallande organ, det må
nu vara fråga om staten eller organisationer in om. st.aten,. sh c'
kel' ett betsel i mnnnen på den manhga famtlJeforso rJ aren,
iifvensom på de minst li ka istad iga ungkarlarna, och få l:. dem
på väg i riktning mot framtidens allmänna bästa. Man nen
få lof att både stnas ocb sporras till intresse för kvinn ornas
intellektuella höjal;de, äfven om detta ej sku lle hinna ske på
några månader.
. .
.
Männen få lof alt tvingas en sm ula I denna nkt111n g därför att kvinnan beböfs ej blott inom, utun äfven utanför
hemmet. Hon behöfs där först och främ t för utt utvecklas,
därnäst och i samma mån för att med sin sä rskilda art af
,. begåfning göra betydande in satser till elt drägligare sam häll s·
tillstånd.
"Cngefär det följande sägs b ärom i en fackfö rbundstidni ITg:
• Det lär vara obestridligt att mannens begåfning på så
godt som alla områden af det arbetsfält där något h örbart
erkännande finns att få, visar sig öfverlägsen kvinnans. Till
och med kokkonsten lär jn under mannens bänder frambrin ga
~ina skönaste skapelser.
Men hur tar det sig u t det stora hela, som det manliga
släktets särskildt intellektuella bcgåfning bar frambragt?
Mannens nyaste stora verk, och det nog så gamma lt ändå,
är den västerländska kulturen, bvars verkli ga hufvuddrag vi
böra känna till eftersom arbetarrörelsen vill vara dess målmed.
vetna motståndare. Denna kulturs betydligaRte kännemärke
är: att inför dem som ba andel i dess fö rm åner d . v. s. in.
för dem som ha någon egendom, består den enda verkliga
orätten i några enklare former af tjufnad, och den enda verk.
liga dygden i sådan slags tjufnad som därigenom att den är
mera invecklad, kan leda till ekonomiskt oberoende utan af.
sevärd fara för bakslag.
En af ' de värsta farorna för arbetarrörelsen är verkligen
den, att · arbetarne i samma mån de kunna få tillfälle förvärfva
. egendom, komma att bestiga samma specifikt · manliga kul.
turplan.
,
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Kvinnans för stånd är i regeln ick e lik a klart, men h eller
icke lika kallt som mannens. Vore det ej tid pä att försöka
få in henne i ett m edbestämmande om samhällets angelägen.
heter, att därigenom först och främst uppfostra henn e till nå.
gon fqrståel se för de bedröfligheter 80~n försiggå u tanför hem.
mets fyra väggar och att f örsöka räkna med att därefter skall
hOll, som i alla fall visat sig kunn a inrätta .hemmen så att
man, hu stru och barn icke lefv,a för att ömaesidigt bestjala
hvarandra
kunna införa något af h emh-cfnaden äfven i
sa mhället. »
8ä långt citatet.
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Som sagt, d essa och andra åt samma håll visande synpunkter mäste det allmännas bästa fö respråkare göra gäll ande
mot stora massan af det härskande könets, männens, orefl ekterade fö rdomar. Hur gö r -den borgeliga 'Rtaten? Den gör
som vanligt in gentin g där nIi got finn s att göra, utan gör om
igen ideligen hvad som är gjort förut .
Hur gör arbetarparti et?
ocb nu särskildt i rösträtts·
fråga n? Det socialisti ska 'arbetarparti et, som framför a ll a andra partier lofvat · osil och' mänskligheten att sätta likh etstecken
mellan m edborgarrätten ocb männi skorälten!
Det var ledning m ännen vehöfde för 'att förmås dela med
sig något å t kvinn orna af den privil egierade kast ens fördelar.
Inom et.t parti af 60,000 män mot 5,000 kvinnor var det
dessutom gifvet att d.enna leclning bord e vara särd eles hand·
fast. Motsatsen till bvad som bort ocb borde ske, skulle där·
emot äga rum om partidisciplin en ocb p!t'i"tiets agit atio~lsmöj.
ligbeter utn yttjades för tillbakahål1a~de af kVIl1U Or?aS ratt ...
. Ett exempel just för i dag pa ett sådant mI ssbruk sa r·
skild t af partipressen: i dagens nnUlm er af 80cial.D~mokratel1 ,
i en stor anonym ledare på första sidan under rubnk . StreJk·
l~ gsstiftning
kvinnorösträtt .
antisemitism » läses b1. a. f~l
jande: »JJet ä1' att gå ' den politikens ärenden, till und(t~lskJu"
tande af 'arbelar?U's .roslrättskmf, som en grujJjJ remlnlstcr
äfven inbm vå1·t eget pa1·ti fordrat de socialdclIIokrcUlska nks· _
dagsmännens medvedcon. Hr Lithancler .har skyndat att IIlu·
strera bur rätt d essa gjort i att säga neJ. '
8traxt bredVId
i tidningen finri s rubriken . Kvinnorösträtt och första kam·

•

•

•

22
marveto i skattefrågor> med lämpliga utd~ag af somligt o.ch
EO fruliga uteslutningar af ann at ur den Llthanderska motIoner; Därnäst fö ljer i tidningen rubriken : , Akarps- ..och ~lass.
lagarna framme igen. Litbander en dum och fmck Illterpellant. ,
.
..
Åkarpslagar, Litbanders ärend en, antIsemitism,. kl~.ssla~ar,
första kammarveto, st rejklagstift ning - det är den Ill~addnmg
~om Socialdemokraten för i dag finner opportun för kVllln?rnas
rösträtt fråga. Hur många dagar dröjer det innan ma~ Ill?m
partikretsar får böra att . hr Lithander ~ek~st~r den kVll1~.liga
rösträttsrörelsen ? För mIg skulle ban for ofngt mycket garna
få göra det, iifven om villkoret vore att hans porträtt med
inskrift skulle uppbängas på. rösträttsby råerna.
Medan siffrorna 60,000 ocb 5,000 nyos varit på tal, pasEar det att göra en liten mellansats ; en påminnelse till kar·
lama inom partiet, som bruka dunka med sina applåder åt
alla krokben för kvinnornas rösträttskraf: spegla er ridderligbet i de siffrorna och tänk närm are på. värdet af den folkvilja,
gu ' bevars, som på. så sätt söker sig uttryck.

-

Det som hittills sagts må utgöra en fotställning, ett presenterfat till specialfrågan för dagen:
Hvarför kan ej den eocialdemokratiska riksdagsgruppen,
nu ännu mindre än förut , fö rmås att i rössrättssaken följa
arbetarpartiets politiska dagsprogram, ånyo fastställd t af 1905
års partikongress och så lydande:
• A llmän, ljka och direkt rösträtt vid politiska och kommunala val för till myndig ålder hur;m a medborgare, utan
ndgon af könsskillnaden betingad olikhet • .
Social-Demokraten för i dag tillkännager i sjäIfva mötesnotisen : , På grund af det samtidigt pågående riksdagsarbetet
torde icke någon af partiets riksdagsmän bli i tillfälle när\'ara vid mötet> .
.. D~n uppställda ~rå~an kan. nog besvaras ändå, och jag
foru tskickar att den tIllhor offentligheten, icke blott partikretRama. D~n st~ckars klasskampen, detta aktningsvärda men i
tId och otId missbrukade gamla ök, får inte hinderslöst exploateras af vårt partis målsmän på det Eätt att så snart det är
fråga om en förfu skning af vårt partis bärande ideer eller
fråga om att göra bakfram praktisk politik, så måste detta för
, klasskampens. skull hålla5 undan för allmänheten.
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Tvärt om, arbetarpartiet har sIImma mänskliga skröpligbet Rom alla andra samfund, en skröplighet som består i rent
af ett lifsbehof af offentlig kritik bårJe inifr.1n och utifrån .
Ideernas bärare tröttna alltid att bära på ideerna om ridån
är nedfälld mellan scenen och salongen. Och på parkett sitta
i regeln några farli ga , och därigenom ofta nyttiga kritici. Det
sista är dock tyvärr föga sant här i· SVerige, ty en jämmerligare och okunnigare kritik än den som journalistiken består
åt arbetarpartiet får man söka efter. Det är rent märkvärdigt hur den lyckas undgå att syssla m ed det sjuka i partiet
och under hvilket oväsen de slöa knifvarna skrapa på arbetarrörelsens fri skare punkter. En utifrån kommande, väl underrättad, talangfull kritik m ed några vyer att tala om, vore enligt mitt anspråkslösa förmenande en af de bästa häf~ tän ger
för lyftande af arbetarpartiet upp på det plan där det enligt
sina bärande ideer bör röra sig.
På detta plan rör sig tydligen icke vår riksdagsfraktion
i det bekanta svaret till kvinnorna. H varför ett så ansträngt
bemödande att slippa ifrån vårt politiska rösträttsprogram , ett
program som likväl skulle vara blott medlet för dagen, ett af
medlen för att uppn å ett drägli ga re samhällsskick!
Riksdagsgruppen börjar med faran för »formella invändningar med hänsy n till ännu gällande stadganden om mannens
målsmanskap. »
Men mannens målsm an skap för hustrun föreskrifves ju i
allmän lag, icke i grundlag. Sker en grundlagsändring af de
politiska rösträttsbestämmel serna som förklarar kvinnan personligen valberättigad, så är ju målsmansskapet i den delen upphäft. Detta är så enkelt att man kan förstå det äfven utanför rik sdagen. Lika enkelt vore det. i själfva verket också om
själfva grundlagen innehöll bestämmelse om mannens målsmanskap.
Den nya rösträttbestämm elsen behöfde ju blott
innehålla ait, m ed upphäfvande af målsmanskapet i denna
del, politisk rösträtt tillerkändes kvinnorna.
Riksdagsgruppen säger vidare:
»De bland o,s som förut varit riksdagsmän, ha 1904 rö~ta s för och 1905 undertecknat motion om utred ning i kvinnorösträttsfrågan. Det synes då ej så lätt
säger riksdagsgruppen
att tillräckligt motivera hvarför en sådan utredning nu skulle ha blifvit helt obehöfIig. »
Hvem har någon sin Uled fog påstått att en sådan utredning vare sig nu eller då var behöflig? Hvarföre motionerade
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icke de föruh',u'and p rik, dag;:mii nl1l' ll h ån föl' tn börj an enli gt
\'11ft p oliti~ka dagsprogram: nllmän, lika o('h direkt rösträtt
för miin och kYin nor, 21 , r fyll da? Ihad , kull e »utrednin ,
gen . glilla? Och hm rfö r ~'yn e . det d, .. ej så lätt att till,
räckli gt moti\'era' en fö rä ndn ng tdl det battre lnksdags man ,
nons mottaglighet för dc fö rnuftiga im pul ser so m partiprogrammet >rrkligen bn läm na ~
I de listor med begiirilll om ext ra pa rtik ongress so m don
. h innliga agitationskommittr n fö re \' i ~a cl e rihda gsgruppen, påmindes bl. a. följande :
. att en liflig rörelse för den b 'i nnli ga rö' trättssal(en nu
pågår in om landet, lw ilken rörel se trots regeringens afböjand e
hållning redan ledt därtill att under 1906 il r, riksdag kan från
borgerligt M lI påräknas motion i , .\-fte att uh'erka allmän , lika
och direkt rösträtt åt hinnorna sam tidigt med rösträtt sul\·idg·
nin gen för männen;
att arbetarpartiet bör se till att kraftigt understöd ja demnn
rörelse och lämna sina bärle h innor och män bästa 'tinfä ll e
att uttala ~i g för att me(lborgarriitten nn må utverkas ähen
fö r kvinnorna, något EOIll är hehjärtansvä rdt i främ sta ru m,
met för det arbetande folkets kvinnor.
På detta e"ara rihdagsmä n n~n :
. Xågot förhan d~löfte att understöd ja en frå n an nat håll
" tickt motion i ämnet, utan att ha srtt densamm a, finrr~ vi
under all a fö rhåll anden olämpligt att afg if\·a.»
Det " ar kändt all ra bäst af ri ksdagsgruppen s ordföra nde,
att hr Lindhagen ämnade mot ionera om allmän , lika och di·
rekt rösträtt för kv in norna. KUll, lc man icke med "is; het
antaga att hr Lindhagen gärna skull e meddelat sig med hl'
Branting om, sin hlifvand e moti0 II, och t·ll och med gärna
modifiera motionen åt vän ter om det vari t ringaste ut.~ ik t att
därigenom få nnder.töd för kvinnorna, af det arhe tand e folkets
mål smän i riksdagen 9 Det är själfklart att Rå kund e ha varit
fall et i hvad på hr Lindhagen berott. Pal'tistlill ningen i, riksdagen upplyser därom. Och lika själfkla rt är det att hr Lind hagen ej bör ha haft något mera taland e Rkä l att hittills för.
oWJa .. ;'111' motlon än ju ~t det att den stigande kvinnliga rö st~
ratt srorelse n val sku ll e kunna få de socialdcmokrnti ska riksdag".männen med sig, efter som all a rimli ga skäl, inbegl'i r et
~a.rtl pr~gra~met, talade därför. Men hr Li nclhagen var tyd.
ligen ej in VIgd I det mysterium som ofta kallas den socialdemokratiska taktiken ; och vår rikodågsgrupp passar så pA att klaga:
,
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det finns ju ännu ingen »från ann ltt håll väckt motion. att
se och granska,
]\Icu allt som hittills citerats från vår riksdagsgrupp kal,
lar den emell ertid slutli ge n i sitt svar för . form ella betänkligheter> oc h anser att dessa skulle> mähända kUJlna ö fv e rvinna ~ ; »
Viirre är det, säger rik dagsgrnppen, m ed följandc hinrler:
. att elt bestäm rlt framförande just n \l frå n arbetarpa rti ctH
,icla af kraf på kvinnan s rösträtt samtidigt med rösträttsutvidgningen för miinnen skull e vara att m ed öPl~ n a ögon inbjuda första kammaren att med ~nle dmng af motIOn, frän oss
genom beslut om en ny utredmng hIlldra ett POSItIvt rl)sultat i fråga om röstrlitten för män.»
An svaret för sådant vill riksdag-sgruppen ej påtaga sig,
men därem ot vill den genom en motion förbättra k, m:ts proposition om utsträckt rösträtt för män: .
Men hvad är det då för ett POSItIvt resultat som väntaR
denna rik sdag i rösträttsfrågan för män ?
Det är l'egeringsf örslaget, en tarflig kOl:npromi ~s mqd
dubbla s kattc'itreck, bostad sbandet, i hllfvudsak allt I be håll
~o m är dåligt och dessutom en ny vingklippnin g af ti täd ern p"
som likväl äro yttrandefrih etens enda drägliga tillh åll i landet
detta mot den endn afsevärda förm ån att inkomststrecket
800 kronors strecket
afs kaffa s, inkom s tstr ~ cke t som å r'
. .
ligen hastigt min skar i betydelse.
Det är ju ej alls h ågn om att 'Vå l' rik sd agsg r~pps lll0tlon,
förutsatt att den verkligen innehåller några afsevarda for ba tt·
ringar af k. m:t8 förslag, skall kunna. gå igenom på yal\li~a
vägar ; och ännu ha vi ej hört talas om att våra nkdagsman
ämna ställa till revolution till våren för den sakens ~ku ll, och
\'äl är det ty för den lär det ingalul)dn vam v.ä rd att risker!i halsen:
Rik sdagen, inbegripet vå r rik sdagsgrupp, arbe~ar h.elt .~
kompromissens tecken som den nya regerlllgen vIsat SIg ej
vilja riskera något för att aflägsna . Intet betydande resultat
vare sig i rösträtt sfrågan eller I Jlågon a?na? stor~e fråga kan
ernå s på detta sätt, som undertrycker I stalle~ for at.t frammana de bättre, i bästa mening fosterlän~ ska Sldorna hos n~l,
mänh eten liksom hos dess representanter Inksdagen .
..
Under en sådan rösträttspolitik som den nuvam?de van·
.
..
. .ll1gen t'mg all s 110s folket ute 1.
landet
sterregermgens
ror
sIg
'·
det finns därför ingenting som verkligen trycker på nksdagen
att göm nytta för sig, hvarför d.en ock.så sysslaI: ~ed, en småfnaskig partipolitik och fabriksgjorda tldmngsopullOnel.
,
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I detta elände invefva sig vllra riksdag män och glädja
därtill örrer att vara tungan på vllgen mellan det liberala
partiet och andra kammarens öfriga. g:.upper. De tro n~~ att
deras position
vara eller bli. ärd.~les..
..
for ar
betarpartiet. Det är synd om de Icke aro har for att svara
hvad de ämna uträtta
uträtta de något
blir det genom
med"erkan till en idålö, partitrogen, för rättvisan likgiltig
demokrati som, edan den lyckat sätta sig i högsätet, blir
frihetslientlig, själfkär och nationalisti k ungefär om den norska.
Riksdagsgruppen slutar sitt svar därmed att den blifvande
rösträttsut\idgningen
lä : enligt regeringens förslag
enligt deras förmenande .kommer att väsentligt underlätta ett
verksamt framförande af öfriga viktiga reformkraf på vårt
program, bland dem äfven allmän rö trätt fö r kvinnor . •
Det är ett stort mi stag af riksdagsgruppen. En politik
om stinar ig blind på hyad som i dagligt tal kallas politiskt
inflytande
d. v. s. att få vara med då kompromisserna
uppgöra - mäktar inte förlösa några viktiga reformkraf, och
sannolikt ej heller inom beräknelig tid den kvinnliga röst.
riittsfrägån.
Jag slutar därför, från min synpunkt på ämnet . arbe tar.
partiet och kvinnorna., med en vädjan till alla dem som inse
den stora betydelsen af en sund idealism för arbetarpartiet
liksom för hela samhället, och som uppfatta den kvinnliga
rösträttssakens betydelse som ett steg i denna riktning, att i
sina tankar och handlingar helt ogilla riksdagsgruppens sval'
till k\:mnorna och att säväl inifrån som utifrån understödja
de kvmnor och män inom partiet som föra , och komma att
föra, kvin.nornas rösträttssak till dess berättigade plats och
utrymme IDom arbetarpartiet.
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