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Mr. John Stuart Mill sade: Om det finnes någon grundläg-
*■ gande sanning inom politiken — någon, som är all fri
styrelses bas — så är det den, att om en del af nationen är
ensam innehafvare at makten, är det denna dels intressen, hvilka
egnas de allvarligaste omsorgerna. Detta behöfver icke nödvän-
digtvis medföra ett aktivt förtryck. Men det befrämjar den na-
turliga böjelsen hos genomsnittsmannen att betrakta det, som
rör honom själf, såsom af vida större vikt, än det, som direkte
rör andra. Detta är den djuptrotade och ofelbara orsaken till,
att kvinnorna aldrig skola blifva rättvist behandlade innan de
erhålla valrätt. Lagarna aro visserligen mycket ovättvisa gent-
emot kvinnorna. Men om vi antaga, att lagarna ändrades, skulle
likväl — om än intet skäl till missnöje på grund af dem före-
funnes — en brist i deras tillämpning kvarstå, så länge ensamt
män äga en röst vid till- eller afsättandet af styrelsens tjän-
stemän.

vara m«6erna KonBtitu!ione!la retormer, oen rekorma-
torernaB liela troBbekännelBS, kvila pä 6et taktum, att rosträtten
är nöävänäiZ till Bjä!itörBvar, ertarennet viBar, att om «n
6el at ett Bamnälle un6eror6natB en annan äel äärat är 6en
torra icke utruBtaä meä äe vanliga utvägarna till BMlttärBvar,
utan liar ötverlämnatB ät äen mera priviligieraäe 6elenB go6-
tvoke oen tria denag; 6en unäeroränaäe partenB in-
treBB6n äro utBatta tor, om icke att törlrampaB,
6oek att tör näB>an allting annat.

Det Bätt, nvarpä kvinnorna uenan6latß, atviker ioke trän
6en vanliga regeln, livarken lagarna eller 6eBBaB tillämpning
är lika tör clem, bagarna delianclla clem pä ett Bätt, Bom icke
länge «kulle vara mögligt om kvinnorna na6e,rosträtt; ven till
ooli me 6 om lagarna vore lika tör äem, är 6eraß tillämpning
6et ioke. Det är icke antagligt, att polißtMnßtemän ooti drott-
mälß6nmare äro Bärßkilät ääiiga män; 6e väljaL icke me 6 at-
-Been6e pä 6eraß äaliga egenßkaper; cjet är tvärtom antagligt att
6s, Bom utnämnt sem, anßett 6em til!trec>Bßtällan6e eller mera



än tillfredsställande representera den moraliska ståndpunkten
hos flertalet män. Hvad se vi emellertid? En man, som öfvar
ett groft våld mot en kvinna, isynnerhet om hon nar den olyc-
kan att vara hans hustru, slipper undan med endast en förma-
ning, eller underrättas han högtidligt, att han begått ett svårt
felsteg, för hvilket han bör strängt straffas, och därpå erhåller
han lika många veckors eller månaders fängelse, som en per-
son, hvilken stulit till några punds värde, erhåller år.

Man säger oss, att männens bättre känslor utgöra ett till-
räckligt skydd för kvinnorna. De, som påstå detta, hafva aldrig,
måste man antaga, sett ett, polis- eller domstolsprotokoll. Om de
bättre känslorna icke kunna skydda kvinnor mot att bli slagna och
misshandlade närapå till döds hvarenda dag af deras lik, och att
emellanåt verkligen bli slagna och misshandlade till döds, af dem,
som skulle vara deras särskilda beskyddare och försvarare, kunna
vi då vänta att de skola skydda dem emot angrepp, mindre upp-
rörande för den mänskliga känslan? Man skall invända att de
flesta män icke äro i stånd till en så afskyvärd brutalitet. Det
är möjligt; men de tyckas vara i stånd att låta den begås. Om
de kvinnor hvilka misshandlas af sina män, kunde räkna pä
en försvarare i hvarje man, som känner till deras belägenhet,
skulle de möjligen kunna undvara det vapen, som rösträtten
skall gifva dem. Men det förhäller sig icke så; slafvarna funno
det icke så; de lifegna icke heller; underkufvade nationer göra
icke den erfarenheten, lika litet kvinnorna. Det fins många män,
som aldrig medvetet ville göra dem någon orätt; men den mänsk-
liga naturen måste i hög grad moraliskt utvecklas, innan fler-
talet män skola anse sig förbundna att hindra eller godtgöra
oförrätter, som begås af andra under lagens sanktion. Och af
dessa två saker — rösträtt kör kvinnorna eller en hög moralisk
utveckling ak den mänskliga naturen — tror jag, att rösträtt
för kvinnorna är lättare uppnådd. Jag kunde stanna här. Jag
har framställt en fullt klar sats. Det gifves en del af befolk-
ningen, uppgående till något mera an hälften däraf, gentemot
hvilken lagen och dess tillämpning icke fylla sitt ändamål, icke
ens erbjuda det kroppsliga skydd, hvilket tillkommer alla —

denna hälft ak befolkningen råkar vara den, som icke tillerKänts
rösträtt. Dess viktigaste intressen försummas — jag vill icke
påstå att det sker uppsåtligt, utan endast därför, att dess intres-
sen icke stå den lagstiftande hälften så nära som den lagstif-
tande hälftens egna. Botemedlet är tydligt: försätt kvinnorna i
den ställningen, att deras intressen bli lagstiftarenes egna. Gör
det lika viktigt för politikerna att afhjälpa kvinnornas missför-
hållanden, som det, är att afhjälpa missförhållanden inom hvarje
annan klass, hvilken är talrikt representerad i parlamentet.



Äfven om intet annat än detta kunde sägas som stöd kör
kvinnornas fordran på rösträtt, skulle ingen fordran varit bättre
grundad. Och denna fordran är lika konstitutionel som rättvis.
Det är en af de erkända satserna i den brittiska konstitutionen,
att representationsrättigheten sammanfaller med den direkta be-
skattningen. Det är sant, att konstitutionen under en lång tid
icke tillämpade denna teori i praktiken ; men detta har slutli-
gen lyckats i städerna och i löpningarna, förutsatt att den skatt-
betalande är en man; är det däremot en kvinna har hon ingen
röst, vore hon än ortens högst beskattade medlem samt dess-
utom dess största praktiska förmåga. Det ser nästan ut, som
om man ville straffa henne för att non är kvinna. Hon fyller
alla de vilkor, hvilka i lagens och konstitutionens ögon skulle
berättiga henne till en röst i de allmänna angelägenheternas
skötande, utom det, att hon icke är född man. Denna under-
låtenhet, hvilken, såsom jag ödmjukast ber få framhålla, icke är
hennes fel, bestraifas genom att man beröfvar henne en rättighet,
lika viktig för henne, som för mannen, till och med viktigare,
emedan den fysiskt svagare är mest i behof ak skydd. Detta
är icke allenast orättvist, det är ovärdigt. Jag medger att de,
hvilka upprätthålla detta sakernas tillstånd, i allmänhet ärv full-
komligt omedvetna om, att det är så; men detta kommer af den
inrotade vanan, att hafva en lag och ett förfaringssätt för det,
som rör kvinnorna, och en annan för allt det öfriga.

vännen äro 8ä vana att betrakta kvinnorna enäaBt 80m
kvinnor, alt äe glömma alt betrakta äem 80m männizkor. Det
är icke enäaBl tör äera3 egen Bkull kvinnorna böra ta röBträtt,
utan ookBa kör BamnälletB i äeBB belnel. Det ligger i allaB värt
intreBBe, bääe mänB ocli KvinnorB, oon i äeraB, Bum komma ek-
ter 088, De Bkäl, 80m kunäe nämn?B liärkör äro mänga, jag
Bkall nöja mig meä enäaBt tvä, Oet ena, oon äet 3t3!-ka!ste, är
kvaä vi otta böra tanklöBt anköraB 8«m ett argument emot 088,
— att kvinnorna reäan bakva 8ä Btor makt, vet äi' B<int, as
batva en Btor makt. Nen äenna makt beror pä perBonligt in-
tlvtanäe ötver män, OeraB makt beror pä äsraB >MBningBkl-att,
äet är otta en bortskämä makt; en makt, beärölligt otill-
räoklig att Bkänka äem ett rättviBt oeb nöävänäigt Bkvää mot
otörrätter, men tillräcklig att Btunäom ä3taäkomma ett
allttör Btort intlvtanäe pä äe mänB ottentliga uppträäanäe, bvilka
äe Btä nära. Nen ää äenna makt, i Btället tör att vara öppen
u«b erkänä, är inäirekt oon okana, bar man ingenting gjort tör
att törBäkra 3ig om, att äen blir rätt använä. Dä Bsävänjan kaBt-
slagit, att kvinnorna ioke ta ega, nägon makt utom bemmet3
Btär, utötvaB äen makt, äe äga, oon alltia komma att äga, utan
nöävänäiga KunBkaper oon utan en inotBvaranäe anBvarigbet.



Då det en gäng blifvit antaget, att de allmänna angelägen-
heterna icke angå kvinnan, bar hennes sinne omsorgsfullt rik-
tals bort från allt, som kunde bibringa henne någon kännedom
om dem — d. v. s. ända tills något privat intresse eller per-
sonlig sym- eller antipati gjort sig gällande, i hvilket fall de
personliga känslorna ensamma tagit ledningen, då några all-
männa grundsatser eller öfvertygelser icke funnits, som kunnat
behärska dem. Den makt, som kvinnorna nu ha ide allmänna
angelägenheterna är därför en makt utan kunskap. Därjämte är
det en makt utan ansvar. Från hustrun kommer mycket ofta
ingifvelsen till en mans såväl goda och ädla, som dåraktiga och
egennyttiga handlingar; men hon äras lika litet för de förra,
som hon ställes till räkenskap för de senare; om hon är själf-
visk kan hon med ganska ringa skicklighet undgå efterräknin-
gar ehuru hon lyckas nå sitt mål; är non okonsllad och rätt-
sinnig, anser hon sig dock icke skyldig att förskaffa sig det ve-
tande, som skulle möjliggöra ett förståndigt omdöme om saker,
som endast angå mannen, medan likväl hennes på okunnighet
grundade fördomar eller naturliga böjelser utöfvar ett olycksdi-
gert inflytande pä, hvad man antar vara mannens bättre omdöme.
Af denna kombination af brist på vetande och brist på ansvar
följer, att, ehuru kvinnorna i allmänhet äro kända för att äga
större samvetsgrannhet än männen, likväl endast ett fåtal af
dem besitta livad man skulle kunna kalla samhällskänsla. Man
behöfver icke framdraga bevis för att klargöra hvilken stor olä-
genhet detta innebär, Hvilket är det största hinder vännerna
af politiska och sociala förbättringar ha att kampa emot — den
klippa, mot hvilken deras ansträngningar alltjämt torna, mot
hvilken deras hopp ständigt ånyo krossas? Är det icke genom-
snitts-medborgarens bristande samhällskänsla? Är icke det
den synnerliga fara, för hvilken allmänna institutioner äro ut-
satta — att valmannen icke nog djupt känner sina skyldigheter
gentemot det allmänna, och antingen stannar borta trän valvi-
nan, eller går dit och röstar, ledd af personliga intressen? Och
huru kunna vi hoppas, att han skall lära att underordna sina
enskilda intressen det allmännas, så länge han vid sin sida, i
henne, som står honom närmast, har en person, som uppfost-
rats att icke hafva någon uppfattning af hans plikter gentemot
samhället, men däremot har den allra lifligaste känsla för hans
skyldigheter mot familjen och hvilken, äfven utan att vilja det,
icke kan underlåta att starkt påverka hans sinne i den enda
riktning, hon förstår och uppskattar. Man måste dessutom er
inra sig, att denna fara är i tillväxt. Det fans en tid, då hu-
strun endast i ringa grad utgjorde ett sällskap för sm man -

de förde hvardera sitt lik för sig; andra män utgjorde hans



sällskap under hans ledighet eller hans förströelser. Men nu-
mera är hemmet och dess krets så mycket för en man, att i
regeln intet annat inflytande kan tällä med deras. Den tid är
därför kommen, då vi, om vi vilja fordra medborgardygder hos
våra män, måste fordra dem hos våra kvinnor. Och huru kan
en kvinna naiva någon känsla för det allmänna, om man säger
henne, och hon tror det, att det är någonting, med hvilket hon
har intet att skaffa? Gif kvinnorna samma rättigheter, som
männen, och samma förpliktelser skola följa däraf. Istället för
att hänga en död vikt vid männens samhällskänsla, skulle kvin-
nornas i allmänhet finare moraliska instinkt göra deras infly-
tande till ett mycket värdefullt stöd för männen vid utöfvandet
af deras offentliga plikter på ett samvetsgrant sätt. Detta är
således det ena skälet, kvarkor det vore till det helas bästa om
kvinnorna medgåfves rätt att taga del i de allmänna angelägen-
heterna. Det andra är det, att en stor mängd af andlig kraft
och praktisk förmåga, nu förblir obegagnad af brist på en ka-
nal, genom hvilken den kunde ledas in på den allmänna nyt-
tens stora fält, där, förmodar jag, ingen vill påstå att sådana
egenskaper icke skulle vara mycket af nöden. Jag misstän-
ker att endast ett fåtal män till fullo inse, hvilken administra-
tiv förmåga kvinnorna besitta; de inse icke, att de egenskaper,
hvilka betinga praktiska framgångar äro de samma i de så
kallade små sakerna som i de stora. — — — — — — —

Om vi antaga, att 6et är sant, Kva6 sa inanda personer
Mrna försäkra, att kvinnorna ioke katva att deklaza
siF ötver, nok att äet stora flertalet ak äem icke önska
förändring, sa, skulle 6et icke göra någon skaäa om 6e er-
kölle rösträtt, 6e skulle äärigenom enäaBt sättas i tillfälle att
ketvga sin fullkomliga tillkre6sBtällelB6 pä ett sätt, kvM öiver

tviivel.
Om 6et är Bant, Kva6 man pastär, att kvinnorna kära sta,

alltia statt ook komma att sta i ett kusligt ock Boeialt keroenäe
ak männen, sä är 6et sä mveket mera nödvändigt att 6e forära
röBträtt, pä äet att männenB kerraväläe ökver äem mätte kom
ma att utöfvaB unäer ett motsvarande ansvar. Ingen kekötver
politiskt skvää sä väl som äen, kvilken lekver i kusligt keroende,
emeäan ingen är sä utsatt för oförrätter. «lust pä grund al
alla dessa pästäenden kafva kvinnorna således orsak att yrka
pä rösträtt, Ock vi leiva i en period af mänsklig utveckling,
da ett rättvi3t yrkande at ett stort antal ioke beständigt kan
tillbakavisas.

Det moderna samkallets kela utvecklingsgäng, ända frän
medeltiden till nutiden, starkt päskvndad under det nittonde



seklet, framskrider i riktning mot kvinnornas frigörelse. Deras
undertryckande är en sista kvarlefva från det dåliga gamla
samhällsskicket — privilegiernas och orättvisornas regim. Alla
andra monopol ha försvunnit eller hålla på ett försvinna. Hela
tidsandan är emot att genom lagar förutbestämma, att en del
af befolkningen genom bördsrätt skall äga, eller ha rätt att göra,
hvad en annan del icke får eftersträfva. Om naturen etablerat
en oföränderlig och oöfvervinnelig olikhet mellan de båda kö-
nens egenskaper och möjligheter, så kan naturen sköta sig själf.
Hvad naturen bestämt kunna vi lugnt öfverlämna at naturens
egna omsorger. Men då vi se människor göra sig bekymmer
öfver att naturen icke skall na sina ändamål utan att lagarna
komma henne till hjälp, kunna vi vara ganska vissa på, att
det icke är naturen, de äro så oroliga för, utan lagan, som de
antaga för naturen. Mänsklighetens fortskridande utveckling
gör den alltmera ovillig gentemot dylika antaganden.

vet icke nuru läng tid det skall erfordras innan kvin-
norna olifva kvitt orättvisorna i deras ställning, Ltora köran-
dringar i mänsklighetens vanor ocn åskådningssätt försiggå all-
tid långsamt Nen pä en sak är jag viss, dä de engäng olilvit
afskassade, dä deras verkliga innebörd icke längre doldes under
vanans oen sedens fernissa, — dä skall en återblick pä dessa
orättvisor visa dem sä blottade pä all förnuftig grund, ocb sä
motsägande de grundsatser, at nvilka sambället nu paLtar sig
ledas, att man endast ined svärigbet skall kunna katta, buru
de engäng kunnat förevaras, ocb pä grund at bvilka mögliga
«kal de engäng Bvnts antagliga.


