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När jag ser på de tre orden - kvin
norna, kriget och freden - så växer
det som står i mitten, det skjuter
rygg som Midgårdsormen, man får
inte loss det från marken, ty det om
slingrar hela jorden. Och det suger
in i sig vad som står där bredvid:
Kvinnorna - nej, m.an måste säga:
m ä n n i s k o r n a från ena sidan och
f r e d e n från den andra.

Människorna, det är också kvin
norna, det är en oändlighet av olik
heter, där varje barn som slår upp
sina ögon redan bär sin egenarts
märke och där varje livsväg präg
lar ut en individualitet som inte blir
lik någon annan. Men likaväl som
ett barns första leende väcks av den
m'änskliga rösten och dess nästa,
mera medvetna, lyser upP' ur mötet,
med ett mänskligt ansikte, så blir det
alltjämt våra möten med människor
och med allt levande som ytterst
präglar vår livsväg och våra ansik
ten. Och för att motsatserna skall
bli djupare, mötena rikare, identiteter
na skarpare, så finns där män och
kvinnor, barn och vuxna, ungdom och
ålderdom, svarta och vita. Sannin
g€n om kvinnan är väl denna: hon är
en människa och hon är inte en man,
och den är om ett barn: det är en
människa, men dess värld är en an
nan än den vuxnes - och den svartes
visdom är en annan än den vites.

Freden - det är myllret av- alla
livsmöjligheter, alla möten, strider,
felsteg, omvändelser, all djup och

.! trygg odling, alla förändringar och

Iskapelser. Så liten är fredens stilje,
att man ville vända om orden och
säga: Freden, den kan bära inom sin
vida värld hur många motsättningar
och hur mycken strid som helst och
få rikedom och skapelse ut därav,
men kriget, det är dödens fred, som i
sin trånga smala fåra gräver ner det
växande livet liksom det gräver ner
striden, omvändelsen och nyskapelsen.

över kriget står den ödesdigra sat-'
sen: Högre ändamål - ja: Högsta

ändamål. Det är otvetydigt att så
snart kriget sticker upp sitt ansikte
över horisonten får alla andra ända
mål sekunda rang. Det högsta ända
målets följdsatser blir Beredskap och
Förfoganderätt, de mäktiga grip
armar som hastigt nog eller i det
långa loppet kan suga in ,allt. Och
det är detta högsta ändamål, som ger
det stora krigssystemet dess verkliga
kraft, föranleder att människor ger
det sitt röda hjärteblod, sin hänförel
se och sin äktaste offervilja. Därför
utan kunde det inte leva.

Om jag nu säger att det är märket
på den kvinnliga människan att hOvl
lättare och mera grundligt än man
nen genomskådar systemen, förnim
mer och erfar i sitt kött och blod den
ömtåliga gräns där ett system från
att vara ett nödvändigt arbetsvillkor
övergår till att bli ett dödens redskap,
och att hon därför som sin ofrånkom
liga uppgift har att bryta eller perfe
rera systemen så att livet kan skölja
fram igenom dem - så har jag där
med inte sagt att inte kvinnor både
kan sätta en ära i och även förmå att
bli systemens mest obrottsliga tjäna
re. Men hur djupt varder då icke
mörkret.

När den så kallade första-september
rörelsen 1935 - de 20,000 kvinnornas
vapenlösa uppror niot krigssystemet
under signalen: Ned med vapnen i
alla länder - lade fram sin resolution
inför N. F:s råds- och förbundsför
samlingars presidenter, skedde det
med slutorden: "Krigssystemet kan
inte fungera utan kvinnorna. Men
kvinnorna kan inte leva i detta sy
stem. Kvinnornas revolt är på väg
- alltså kommer krigssystemet att
brista sönder." - Det vill mycket till
för att kvinnorna skall hålla denna
linje, först och främst mycken ge
nomskådande styrka och därtill mod,
kanske större än allt det 'som kriget
kräver. Det fordras det mod och den
seghet som det alltid kostar att taga
steget ur ett livsskede in i ett annat.



Hur lätt blir man inte stående på
tröskeln eller tar steget tillbaka - och
får efteråt erfara att det betydde ett
sjunkande ned i maktlöshet.

Det är ofrånkomligt att vi står i en
sådan tröskelposition, vi människor i
de så kallade demokratiska staterno~.

I några mycket enkla och närkom
mande drag kan den karakteriseras
så: Barn skall enligt lagen uppfostras
i kristen tro och etik, som betyder att
känna igen sin nästa var hon än mö
ter, att icke döda, icke stjäla, icke lju
ga, icke förtala - icke glädja sig över
andras olyckor men glädja sig över
sanningen, att lyda Gud mer än män
niskor. Men på en viss punkt i till
varon slår allt detta om i sin egen
motsats. Det blir rätt att döda, rätt
att taga ifrån andra också det sista,
rätt att lura och bedraga - och hög
sta glädje är den som bryter fram
över andras,; olyckor. Och obetingat
över, alla andra gudar står Krigets
gud - Statens Gud.

Vad de diktatoriska staterna gjort
är att resolut bestämma sig för att
inte stå där på tröskeln. Bort med
ammsagorna för barn, ja bort med allt
som kan förvilla från den ena smala
raka vägen m o t d e t h ö g s ~ a
ä n d a må l e t.

Det öppnades en gång en port och
någon sade: Stig ut, där ute är Guds
rike, ty där tillåter sig! människor
att vara människor. Där står skrivet
över allting: Är inte livet mer - -?
Där kan ett glas vatten räc.kt från den
ena människan till den andra, öppna
en ny värld. Där kan en jude kom
ma att upptäcka att hans bästa hjäl
pare var en samarit, där kan en far
ha rätt .att oförbehållsamt erkänna
att han håller lika mycket av sin slar
viga son som av den ordentlige, där
kan man inse så djupt, att man gått
fel, att man står upp och är fri och
';änder om. Där är det lika viktigt
med den dyrbara ödslande .smörjel
sen, som med den fattiga änkans sis-

ta skärv till fattigkassan - där glöm
mer en mor alla smärtor hon fått lida
av glädje att en människa
ä r J ö d d t i Il 'v ä r l d e n.

En port öppnades, men vi har ald
rig vågat stiga ut igenom den, ut i
det verkligt fyllda och stridbara li
vet, utan vi stå där på tröskeln mel
lan tvenne världar. Det är kanske
det ångestfulla i denna tillvaro, som il
gör oss desperata och färdiga att med
något som liknar hänförelse hälsa
varje förändring som ser ut att kunna
ge oss någon slags helhet och avgjord
het. Det är kanske ytterst därför
som krigets Gud har sådan makt
,över oss.

Det första steget till att bryta krigs
systemet är att genomskåda det, att
inte låta sig förvilla och imponera av
det som kallas stort och ter sig så,
utan överallt se tvärs igenom till det
ta: Är inte livet mer - -.

Kan kvinnorna detta? Det skulle
betyda att de har ögonen öppna för I
att vårens hela stora förvandling sker
genom de tusen strån, som' skjuter
upp genom den döda gräsmattan, och
genom de tm;en bladen från de mäk
tiga, kala trädens yttersta kvistknop
par. Att de har ögon för att fred på
jorden betyder f r e d m e d j o r d e n,
och för att varje liv som föröds är
oersättligt.

Mittunder kriget, som är runt om
kring oss och mitt ibland oss med
sin döda hand, måste kvinnorna på
sitt säregna sätt bidraga att bygga
upp freden, den fred som för att inte
förvandlas till krig, måste ge rum för
motsatser, för kvinnor och män, barn
och vuxna, svarta och vita, konserva
tiva och ändrare. Blott så kan ges
rum för en rikare odling än den vi
nu ser krympa och försvinna inför,
våra ögon, därför att man på allvar
trott att en världsfabrik är något sti
ligare och för mer än samarbete mel
lan levande och felande människor 
och mellan dem och vår rika jord..
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