
4. Men hur stor än betydelsen av kvinnornas deltagande i politiska omröstningar kan vara, bliver den dock av ringa 

värde i jämförelse med kvinnornas oomtvistligen högsta uppgift för folket, som att föda barn och sträva att lyfta nästa 

generation till högsta möjliga fysiska, andliga och sedliga höjd. 

5. Själva röstandet hindrar givetvis ej kvinnorna från att fullfölja denna uppgift. Men däremot är det att antaga att i det 

yttre, praktiska livet verksamma kvinnliga yrkesidkare komma att mer än hemlivets kvinnor deltaga i politik. Och dessa 

intressera sig helt naturligt mera för den politik som angår deras yrke, än för den som rör moderskap och 

hustruuppgifter. Manliga och kvinnliga läkare, … bokförare osv ha dock i grunden flera ekonomiska och följaktligen 

politiska intressen gemensamma än en kvinnlig yrkesidkare har med en hemkvinna, som blott är hustru och moder. 

Men hustrun-moderns uppgift är – som sagt – den för nationen ojämförligt betydelsefullare. Denna riskerar följaktligen 

att bliva av politiken satt i andra rummet; kvinnopolitiken kommer sålunda att skjuta åt sidan och därmed i viss mån 

ARGUMENT EMOT KVINNLIG RO STRA TT 



 
motverka kvinnlighetens stora livsuppgift. Skadan blir stor för nationen. 

6. På grund av det kvinnliga psykets säregna beskaffenhet är det att förutse att kvinnorna skola förstärka särskilt de politiska 

grupper som kräva sträng underkastelse och lydnad under dogmer och ledare – följaktligen i alla länder förstärka 

socialdemokratien, i katolska länder klerikalismen.  

Det är givetsvis i denna punkt icke fråga om de i andligt hänseende högt stående kvinnorna, utan det stora flertalet.  

7. Kvinnornas impulsivitet och benägenhet att följa strömmen – lägg märke till deras slaviska lydnad under 

klädedräktsmodena! – medför faran, att de under inflytande av en tillfällig stark tidsriktning kunna kasta en överväldigande 

röststyrka åt en sida, varigenom statslivetets jämnvikt och dess lugna utveckling äventyras.  

8. Flertalet kvinnor kommer ständigt att sätta sina känslor av personlig tillgivenhet över hänsyn till den opersonliga staten 

och den abstrakta tanken på det allmännas bästa. Gällde det t ex valet mellan ett krig, som skulle sätta deras kära liv i fara, 

och en fred, som skulle innebära förödmjukelse för nationen och måhända rent av göra dess fria tillvaro illusorisk, så är det 

anledning frukta, att flertalet röstberättigade kvinnor skulle rösta för freden. 

9. Är månne icke bl a denna sista risk en av anledningarna till, att de ledande kulturnationerna icke vågat bevilja kvinnorna 

rösträtt? 

10. ”På kvinnorösträtten” – skriver en kvinnlig tysk författare – ”reflektera blott sådana folk som saknar nationell frihet, 

såsom t ex Finland, eller sådana vilka tillsvidare synas tryggade mot invasionsfara såsom Amerika och hitintills England. 

Ledande kulturländer som kunna riskera fiendens invasion, såsom t ex Tyskland och Frankrike, kunna icke och våga icke göra 

sig till försöksanstalter för det oprövade.  

11. Är då Sverige mindre utsatt för fara än de stora kontinentala kulturländerna? Eller älska vi svenska män och kvinnor vårt 

land mindre än dessa länders folk göra?  



 



 

Olika argument emot kvinnlig röst 

rätt. 

 

I källorna på  sidorna innan har ni sett lika 

olika typer av argument emot kvinnlig rösträtt. 

Vissa argument utgår ifrån Fosterlandets krav 

och önskemål. De pratar om Nationens intres-

sen.  

Andra argument är har utgångspunkt i hur 

kvinnor är, hur deras karaktär och psyke fun-

gerar. 

Den tredje kategorien utgår från kvinnans och 

mannens roller i hemmet och i relationen till 

varandra.  

I tabellen nedan vill jag att ni ger exempel på 

de olika typerna av argument emot kvinnlig 

rösträtt.   

Nationalistiska Kvinnans karaktär Relalationen man 

kvinna 

   

   

   

   



 

Förklara i ett par meningar betydelsen av de olika planscherna och fo-

tona i detta häfte. 

Vilket budskap har och vilka känslor talar de olika planscherna och fotona till? Skriv 

några meningar om varje plansch. Varför tror du de var framgångsrika?  

 

Är allt detta historia? 

I detta häfte finns ett antal propagandaposters från tiden runt kampen för kvinnlig röst-

rätt. Är allt detta historia. Finns det i dagens samhälle kvar spår av dessa argument.  

Ge tre exempel ifrån Sverige. 

Ge tre exempel ifrån EU. 

 

När du förstår din motståndare kan du påverka dess åsikt. 

 

 


