Till Upsala Arbetarekommuns¬
Ordf.¬

Härmed ber jag att till Upsala¬

Arbetarekommuns arkiv få öfver-¬
-lämna "Upsala Rösträttsförenings"¬
protokoll fr. 1891 - 97 t 98.¬
De ha sedan länge förvarats¬

å Upsala Nya Tidnings redaktion.¬

Protokollen innehålla inträssanta¬
minnenaf det demokratiska¬
arbetets första fjät i Upsala och¬

de synas därför böra bevaras i¬
ett offentligt arkiv och där vårdas.¬

med utmärkt högaktning¬
Axel Johansson¬
Red.

1913/395

Till¬

Uppsala Rösträtts förenings styrelse Uppsala¬

Motivering¬

Ni veta att en ny Riksdags period tillstundar.
Nya ideer framspringa. och nya motjoner kommer¬

att väckas, man hyser alltid större förhoppningar¬
på det kommande än på det framforna. Så äfven¬

i fråga om allmän eller utsträckt rösträtt.¬
Vi veta att Riksdagens begge kamrar har den¬

öfvertygelsen att folket ännu icke är mogen för¬
den allmänna rösträtten och således är det ingen¬
fara ännu att afslå den samma, och till samma¬

resultat har Folkriksdagen äfven kommit, detta¬

bevisas genom dess beslut att det fordras först och¬
främst ett upplysningsarbete, men är det derföre¬

rätt att en aktnings bjudande minoritet som är¬
mogen för utövande af den politiska rösträtten¬
skall varda derifrån utestängda - fins det ingen¬
utväg som man kan påvisa för att taga bort¬

talet om omogenhet - jo för visso fins en sådan,
ja kanske flera - det kunde ju gå till på samma¬

sätt som när man söker och erhåller tillstånd¬

för utövande af ett borgerligt yrke - man inlemnar¬
ansökan till vederbörande och sedan får man mot¬

Lösen af protokoll den rättighet man söker -¬
jag vill föreslå att att Uppsala Rösträttsförening¬

diskuterar och antager ungefär följande förslag—
Till Motjon som genom Rösträttsföreningarnas¬

Öfver styrelse i Stockholm kunde väckas i Riksdagen¬
nemligen

De af Sverges befolkning som hafva¬

kommit till myndig ålder och har god frejd¬
Skall hafva politisk rösträtt utan afsende på¬

inkomst af kapital eller arbete och utan afsende¬
På längre eller kortare mantals skrifnings period_¬

Då han derom anmäler sig hos magistraten¬

i Städerna och hos Domhafvanden på landet,¬
Och af dessa myndigheter erhålla intyg med eller¬

utan lösen att den politiska Rösträtten är begärd¬
för att sedan blifva införd i Röstlängderna ¬

detta kan af mången anses att avansen [

] men¬

Folkriksdagen hr gjordt sammaledes - skall vi¬
Som anser oss mogna för politisk Rösträtt¬

vänta till alla blifva det då får vi vänta i¬
många år tionden - Om detta förslag till¬
motjon antages så anser jag att detta är en¬
garanti som vi erbjuder och udden är afbruten¬
på skränet öfver omogenhet - förslaget skulle¬

äfven blifva ett upplysningsarbete man och man emellan¬

Jag anhåller derföre att dett förslag diskuteras¬

på Uppsala Rösträttsförenings qvartals möte¬

och sedan genom Styrelsen öfverlämnas till¬

Rösträtts föreningarnas Öfverstyrelse för vidare¬
Diskutjon och behandling¬

Uppsala den 15 juni 1896¬

A.R. Schäringsson

