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Folkeafstemning om Forsvarssagenl
Tanken om at afgøre det store Forsvarsspørgsmaal ved

en almindelig Folkeafstemning vinder stadig flere Tilhængere.
Efter at Planen var fremsat af S. Berthelsen paa et Møde
i Studentersamfundet den 7. April 1906 og nærmere begrun
det i "RET" (Side 340), fremkom der (se "RET" S. 413) fra
Regeringskredse Udtalelser, der maatte tydes som en Tilslut
ning til Forslaget. Senere er der fra det radikale Venstres
Side (se "RET" Oktbr. 1907 S. 29) fremkommen en loyal og
ubetinget Godkendelse af Tanken om, at lade Folket direkte
afgøre Forsvarsspørgsmaalet. Og nu har nylig Forsvars
vennerne selv akcepteret Planen, der endog i visse Kredse har
faaet Navn af "Pastor Johannes Clausens Testamente i For
svarssagen" (!!) I Kvindernes talstærke Forsvarsforening" har
Pastor Lawaetz baaret Folkeafstemningstanken frem med
megen Varme, og Højreblade, fra "Nationaltidende" til "Jyl
landsposten ", synes vundne for Forslaget, som forlængst er
godkendt af det unge "nationale Fremskridtsparti".

Endelig en Gang synes man da i Danmark at have
funden en Løsning af en stor Sag, som tiltaler alle Partier.
Ogsaa Socialdemokratiet, der har direkte Folkeafstemning paa
sit Banner, vil nemlig uden al Tvivl slutte sig til For
slaget.

Nu gælder det om fremdeles at lede Sagen med varsom
og dog sikker Haand, saaledes at den stadig holdes udenfor
Partikampim. Thi der er vel næppe Tvivl om, at samtlige
brave Partiførere, hver for sig, vilde ønske, at ikke blot For
svarssagen, men at ogsaa selve Folkeafstemningen kunde blive
en ny Støtte for deres kære Partiformaal; sligt skal tilgives
dem som et forklarligt Standpunkt under de nuværende Valg
forhold; men derfor behøver vi andre jo ikke netop at lægge
Sagen til Rette for deslige Her.sigter; tværtimod bør vi søge at
undgaa, at noget af Partierne kan tage denne Sag i sin sær
lige Tjeneste.

Vanskeligheden ligger vistnok mindre i at fastslaa, hvem
der skal stemme med, som hørende til "Folket", - om ogsaa
Kvinder, Ikke-Vælgere ned til 18 Aar, eller kun værnepligtig
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Ungdom skal regnes med; derom kan forhandles, men det er
dog vistnok kun et Spørgsmaal af anden Rang, som vi nok
kommer over - ved en Folketings- eller helst Rigsdags
beslutning? Nej, Hovedvanskeligheden turde ligge i, at
formulere rigtigt, hvad Folket skal stemme om. Her har
Forsvarsvennerne, eller i alt Fald Hr. Lawaetz, meget korrekt
undladt at opstille noget bestemt Program. Dr. J.lfuneh der
imod foreslaar ("Det ny Aarhundrede" Oktbr. 1907), at Folket
skulde tvinges til at tage Standpunkt til et af de tre Parti
standpunkter, som han mener "for Tiden brydes i Folket"
nemlig:

Højres Plan: Fæstningen København.
Reformpartiets: Søbefæstning og Kystforsvar.
Radikale og oeialdemokratiet: Nedlæggelse af alle

Fæstninger og "meget stor Indskrænkning" i Mili
tærapparatet.

Det ses imidlertid snart, at disse Standpunkter aldeles
ikke udtømmer Mulighederne for en Forsvarsplan. Vi har
saaledes endnu ikke hørt den nedsatte ForsvaJ'skommissiolls
- endsige den ansvarlige Regerings - Program, InRen af
de 3 Alternativer udmærker sig heller ved den nødvendige
Bestemthed og Klarhed, og Reformpartiets Standpunkt er næppe
udtømmende angivet af Dr. Munch. Standpunktet: fuldstændig
Afvæbning er derhos slet ikke medtaget, uagtet det, naar det
tages op med Myndighed og Ansvarsfølelse (se "RET" S. 340),
turde finde Tilslutning fra store Dele af vort Folk. Frem
deles kan der rejses et tilsyneladende Sidespørgsmaal, som
imidlertid bliver det afgørende for endnu større Kredse, nem
lig: Forsvarssagens økonomiske Side. Her vil rimeligvis
Hundredtusinder følge Pastor Bi1'ke, naar han (som ved Stæv
net i Høng) erklærer, ikke at ville gaa med til nogensomhelst
Forsvarsordning, som skal betales gennem de nuværende
Told- og F01'b1'ugsskatter paa det brede Folk, men kræver
en rationel Grundværdibeskatning gennemført som Betingelse
for enhver Forsvarsudgift. Og mange andre, der iøvrigt vil
kunne slutte sig dertil, vil atter næppe udlevere en saa for
trinlig Skattemetode til en hvilken som helst .forsvarsordning,
eller til en hvilken som helst Regering.

Det maa saaledes fra alle Sider erkendes, at der ikke
blot med Føje vil kunne opstilles langt flere Forsvarsordnin
ger, end de tre særlig fremhævede, at det maaske endog er
tvivlsomt, om en bestemt Forsvarsplan lader sig udtrykke i
kort Spørgsmaalsform, og at der med Føje kan knyttes saa
danne økonomiske og almenpolitiske Betingelser til Svarene,
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at der let kan komme Forvirring i Stedet for Klarhed ud
af en paa saadant Grundlag foretaget Folkeafstemning.

Heller ikke vil det kunne skabe Klarhed at lade den
nuværende Rigsdags Flertal vedtage en bestemt Forsvarsplan,
selv med økonomisk Forklaring, og saa ved Folkeafstemnin
gen kræve et Ja eller Nej til denne Plan. Dette turde blive
allermest skæbnesvangert for Forsvarssagen, fordi denne
netop derved lagdes tilrette efter Partihensyn, og hele Folke
afstemningen derfor let vilde blive en ren og skær Partikamp og
Magtkamp under Løsnet: for eller imod den bestaaende Re
gering. Skal man dømme efter Stemmetallene fra sidste
Folketingsvalg og Forsvarsadressens kranke Skæbne, vilde en
saaledes formuleret Folkeafstemning antagelig tillige blive
skæbnesvanger, saavel overfor paagældende Regering som
Folketingsflertallet, der selvfølgelig alle vilde nedlægge deres
Mandater efter et saadant Mistillidsvotum fra hele Folket. Og
Folkeafstemningen udpegede jo ikke i dette Tilfælde nye Mænd.

Hertil kommer endelig, at det vistnok maa erkendes for
tvivlsomt, om alvorlige Mænd og Kvinder vil kunne tage ende
ligt Standpunkt til en bestemt eller en Række detaillerede
Forsvarsplaner, selvom der, hvad der var den oprindelige
Forslagsstillers udtrykkelige Forudsætning, forinden Folkeaf
stemningen gaves en tydelig og ldar Fremstilling af denne
indviklede Sags Enkeltheder. Thi det er vel ikke usandsyn
ligt, at vor Forsvarssags rette Ordning afhænger af visse
udenrigspolitiske Forhold, som Folket ikke kan kende tilbunds.

Under disse Omstændigheder synes det hele Spørgsmaal
at' have mange Muligheder for ganske at forsumpe i praktiske
Vanskeligheder - hvis ikke "Fri Valgret"s Opfinder, Johan
Pedersen var kommen med en virkelig Løsning, som med
et Slag befrier os for al Tvivl om Fremgangsmaaden. Han
foreslaar nemlig i "Samstyre" simpelthen at lade Folket
svare paa følgende to Spørgsmaal:

1) Ønske1' lJe Fm'svarssagen afgjort ved Folkeaf
stemning?

2) Hvis dette vedtages, ved hvem ønske1' De da at væ1'e
rep1'æsenteret ved Afgørelsen?

Det første Spørgsmaal kan maaske lige straks synes
overflødigt, eftersom selve Spørgsmaalets Forelæggelse til
syneladende indeholder det bekræftende Svar. Men det er
ikke helt rigtigt. Folket bør have Ret til at kunne svare
Nej paa det første Spørgsmaal, og derved vise Forsvarssagen
tilbage til den ansvarlige Regering og Rigsdag. At denne er kørt
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fast iForsvarssagen, er ganske vist det rigtige Udgangspunkt, men
det menige Folk bør kunne vægre sig ved selv at tage An
svaret, i alt Fald for Tiden, og et almindeligt Nej vil' da
kunne betyde, at Spørgsmaalet altsaa endnu ikke er modent
til at besvares af Folket selv.

Hvis derimod Spørgsmaalet af Flertallet besvares med Ja,
bør Nejstemmerne dog have fuld Ret til at øve Indflydelse
ved den endelige Afgørelse af Forsvarssagens Løsning, og
dette kan kun ske ved, at enhver faar fri Ret til at udpege,
ved hvem han vil være repræsenteret ved denne Afgørelse,
saaledes som Spørgsmaal 2 giver ham Mulighed for; de en
telte Medlemmer af den NotabelfQ1'sarnling, som da gennem
Folkeafstemningen vælges og udrustes med Myndighed til
endelig at løse Forsvarsspørgsmaalet, maa da nødvendigvis
kun kunne lægge deres Indflydelse og Stemme i Vægtskaalen
i Forhold til Antallet af de Mænd og Kvinder, som paa Folke
afstemningsdagen har lagt deres Vilje i Notabiernes Hænder.

Men da er Sagen i sin rette Gænge. Notabeiforsamlin
gen er nemlig et absolut nøjagtigt Udtryk for Folkets Vilje
og Stemning, og den er derhos i Stand til, hvad Folket selv
ikke er, at kunne veje og prøve de enkelte Forsvarsmulig
heder og de dertil knyttede Betingelser. Dens Forhandlinger
og Afgørelser behøver kun ringe Tid, og kan aldrig fortabe
sig i Vrøvl, som de nuværende Parlamenter, der ledes af Par
tier og hvis Medlemmer ofte er valgte som Partidukker. Over
Notabelforsamlingen vil intet Parti kunne herske, eftersom
den hemmelige Afstemning, uden Kredsinddeling, ganske vil
sprænge den nuværende Partiindflydelse, og Stemmernes ulige
Vægt vil gøre en Propaganda for at vinde Undermaalerne
aabenbar unyttig.

For hele Folkets øjne vil da disse gennem fuldstændig
fri Valgret udnævnte Mænd og Kvinder, hurtigt og sikkert
afgøre det store Spørgsmaal, som nu, i mel' end en Menneske
alder har tynget Sindene i vort Fædreland, og som vor Rigs
dag nu maa erklære sig evneløs overfor, fordi en slet Valg
maade og det deraf skabte Partityranni overhovedet har
berøvet Parlamentet enhver Evne og Myndighed til at handle
paa Folkets Vegne i store og afgørende Spørgsmaal.

S. Berthelsen.
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