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"Ett förrä deri mot arbef areklassen och
ro
d emokratin"?
•

"Den svenska socialdemokratin har tagit avstdnd tyd"
dell finska revolutionen därför, aU den var ett brott mot demokratin, något som aldrig kan försvaras ·utan måste fördömas, dd vi måste bygga vår kampanj pI! en demokratisk
ordning." - Så yttrade det högersocialdemokratiska partiets
sekreterare hr Gustav Möller på det möte mot den finska arbetarerevolutionen, som hölls på initiativ av Stockholms arbetarekommun i Audito"rium den 27 mars, vari han även uttalane önskvärdheten av ett nederlag för de röda. Detta yttrande är betecknande för nela det högersocialistiska partiets
hållning, liksom {ör liberalernas - nä, det är ju samma
parti fast med olika etikett. Ännu den 25 april kunde
tidningen Arbetet skriva i en replik till . finska folkkommissariatets härvarande representant A rthur Usenius'
appell till den svenska opinionen i Finlandsfrågan: "Vår
medkänsla kumw vi skänka dc olyckliga slagna, men vi fd
inte ldta den lÖ1Ja dstad med oss därhän, att vi idealisera
vad som dot:k frdn början var ett förräderi mot arbetareklassen och demol~ratin."
Citaten. som kunde mångfaldigas, är tillräckliga för
att karaktärisera andan och tonen hos den högersocialistiska
ledningen gentemot den finska socialdemokratin under denna
för densamma så prövande tid . Man tyoker att orden borde
storka sig i halsen på dessa skribenter och dessa talare, när
de utslungar slika domar över sina s. k. klassbröder och
partivänner i Finland. Revolutionen var "ett förräderi mot
arbetareklassen och demokratin" - så har det ekat nu i
månader i denna präss, som därigenom andligt och mora-

o
liskt begått samma dM, som den svenska regeringen gjort
politiskt och materiellt, när den låtit" en ohll.jdad vapen·
smuggling till de svarta pågå, eller som dct blågula gardet
gjort militärt och fysiskt, när det låtit värva sig till mör(.a rtjän ~ t i den finska bourgeoisins sold. Ja, egentligen rörstår jag inte den brist på konsekvens i den bögersocialis tiska prässen. som gör att icke också denna förenat sig med
borgarprässen i de översvallande jublande hyllningarna för
varje svensk svartgardist. som stupat på ärans rält. Ty är
det riktigt, att den finska socialdemokratin begått ett för räderi mot arbet:ueklassen och demokratin, och att en seger
vore farligare för den finSka. socill ldemokratios framtid än ett
nederlag nu - och man får väl tro, att herrarna menar vad
de säger - då skulle de-t givetvis ha varit den svenska
socialdemcJkratins plikt att positivt hjälpa till att slå. nea
de~sa förrädare och att påskynda detta nederlag, och i varje
fall borde man med tillfredsstä.llelse ha sett att de svensk~
borgerliga och nu senast de ädla, soldyrkande germanerna fyllt
denna uppgift. När liken av de' i kampen mot Finlands nr,
,bf:tareklaF-S st.upade svenska svarlgardisterna häromdagen
kom till Stockholm för att under patriotisk pomp och ståt
föras till sitt sista vilorum - varför såg vi inte då hr
Gu!!tav Möller o('h Värner Ryden, Arbetets spiritus rector,
och Erik Kule Palmstierna, som låtit svensk konvoj åtfölja
,de tyska fartygslasterna med vapen åt de svarta - varför
såg vi inte dessa och många deras partivänner med dem
svartklädda och med blottane huvuden följa processionen
med ett sista tack till hjältarna, som slagit ner de finska
förrädarna och hjälpt till att tillfoga dem ett hälsosamt ne-derlag? Varför trädde ile ej fram i Storkyrkan vid hans
,majf'stät konungens sida och nedlade å det högersocialistiska
;partiets vägnar en krans till firande av deras minne, vilka sA
hedrande kämpat för "demokratin" och "friheten" mot dess
,uda underhyckare, de finSka proletärerna? Varför? Saknar
de 10i'ik eller saknar de moraliskt mod att stå rör liDa åsik-

7

er i deras yttersta konsekvenser? Jag ,kall inte avgOra dea
aaken, Men jag .11r rast, att de har själva genom sin hAll·
niJg mot den finska arbetarerevolutionen liksom förut mot
den ryska begått det skamligaste förräderi ej blott mot
den internationella socialismens bud, som bjuder oss aU visa
solidaritet mot varje arbetareklass i kam:p mot bourgeoisin
och kapitalismen, utan ock tI~ot den demokrati, högersoeialisterna. så högljutt åberopar sig på. Ju.st demokratin i Finland liktom hela den nordiska, ja världsdemokratin är det,
lom får ett kännbart slag genom den finska revolutionens
undergång, så livligt önskad och befrämjad av det liberal·
socialistiska blocket i Sverge - för att nu ej tala om radio
kall'. fördettingar som eo "Ellen Key, som man väl lår överse
med, ty hon visste väl inte vad hon gjorde, när hon skrev
un'der det (amösa Finlandsuppropet, - eller Karl·Erik
Forsslund, som fått någon patriotisk och antisocialistisk Cluga, och nu fylld av bondånger och självförakt, ~river mycket dåliga och blågula dikter i Svenska Dagbl., så man
nästan känner medlidande med folk -som sA vill proltituera ett
ganska ärorikt förClutet.

Revolutionens s ociala bakgrund.
Vad var det kampen gällde i Finland? Från kälkborgerlig synpunkt är revolutionen blott ett verk av rena banditer och skurkar, som förlett och delvis med tvång förmått
arbetarna att följa sig. Det är samma enkla betraktelsesätt,
lom antid stämplat hela arbeta r e~örelsen som en skapelse av
samvetslösa agitatorer och uppviglare. Det är en löjlig och
antikvera.d åskådning, som dock mänga. enfaldiga. sm1borga.rsjälar alltjämt fasthåller vid. Endast den, som saknar
sinne för de politiska händelsernas sociala och historiska sammanhang kan göra sig skyldig till en så. ytlig och om djup
obildning vittnande uppfattning. Revolut1oneti iir yUU'8t ett
1 0 c i a l kamp, en kamp mellan mobatta samhällsklasser,
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meK liksom varje klaukamp samtidigt en 11 o l i

'i, k ka".~

Den bottnar i ett månghundraårigt förtryck, 'Som varit syårare i Finland än mångenstädes eljes i världen. Så var det
redan på den tiden, när Finland var ett svenskt lydrike.
Svensk historia har åtskilligt att förtälja om de ohyggliga
förhållanden som rådde på de finska adelsgodsen, -där de uno
derlydande trälade i livegenskall och slaveri. Den överväldi.
gande delen av jordbrukareklassen utgöres.än i dag av obesutten berol'kning till ett antal av omkring 800,000 (familjerna inräknade); därtill kommer en 50,000 stor- och medelstora. bönder samt 6_0,~O småbönder. De egentliga fabriksarbE:t:nna, transport-, byggnads- och skogsarbetarna sam I
hantverkarna uppgår inalles till omkring 300,000. Finland
räknar sålunda ett vä.ldigt proletariat, förtrampat, ut.<Juge-·
och nerhållet sedan århundraden, och det klasshat, 80m nu
funnit uttryck i revolutionens förhä.rjade brand är därför
arv från en forngrå tid, det är generationers outsägliga lidanden och elände, som plötsligt tagit sig denna katastrofartadr
hämd. En finsk skald Arvid Mårne, som nu tyvärr ställ 1
sig på de svartas sida, har för många år sedan i en mästerlig ·
dikt Hatet givit den sociala bakgrunden till klasshatet i bl.
a. dessa minnesvär.da ord, ·som bä.ttre än vad jag förmår ger
oss nyckeln till revolutionens förstående:

~

"Det töds ej hos honom, som knyter sin hand
i dag i talarestolen,
det grodde se'n hundrade år i hans land,
hos alla som sUingdes tö)' ht/ten och solen.
Det skriar ur tider/Jas djup, det är arv
/dln lädC1', som briichtes bak plog och har-v,
S07n strY1Jle Sill läl~gtatl till. pänna och bok
o<:h br'lIkade jorden i herrars ok,
som ville bygga sitt lalld för sig
och släpades bundna till herrars krig ,
som ville höja sitt !dga ta~"
och tala och rösta i egen sak
och pröva en ndng sin styrkas mdtt
och möttes tued herraTS spott.
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Klassk amp och dem.okratl.
Men om det är riktigt, att den finska arbetarerevolutit
nen ytterst bottnar i uråldriga sociala missförhållanden, mell
andra ord. att den är en k lasskamp - vilket också höger
socialisterna erkänner - (då ·är deras llållning verkligen lika
oförklarlig ,som fördömlig. De erkänner sig själva stå p:'
kla;.;slkampens grund - teoretiskt åtminstone, praktiskt å '
det som bekant inte mycket med den saken -, men de vägTaT likl'lfullt sin solidaritet med det finska proletariatets
klasskamp. J 'a, säger man, meD det är därför att denna k amr
~kt'tt i form er, som är oförenliga med ·demokratins ideal. . J ap
~kall strax visa, att så i djupare mening inte är fallet. Men
antag för ett ögonblick att så vore. Här stode sålunda klass
kamp kontra dpmokrati; högersocialisterna uppger sålundr
klasskampen för demokratin, m. a. o. de uppger socialismen
arbetareklassens frigörelse från det kapitalistiska oket, för
(n formell borgerlig rättsordning, som mycket väl är förenlig med den kapitalistiSka ntsugningens fortsatta bibehållande. För dem star demokratin över socialismen. F ör oss
är det tvärtom. Vi är demokrater, men vi är först socialister
och revolutionärer. Trad som 'mn gag1l(} socialismen är tör
oss det väseJztliga, även om det på någon punkt skulle k omma. att strida mot den borgerliga demokratins goda ton.
Och det blir bara till skenet stridande <däremot , i verkl ig~
heten inte. Ty en verklig demokrati k an det ej ges under
lkapitalish.<;ka samhällsförhållanden - den blir alltid i större
eller mindre grad ett tomt sken. Först klasskampens seger
blir demokratins seger. I klasskampen ligger arbetarnas både
sociala o('h demokratiska strävanden inneslutna. 1\tt ställa
den finska klasskampen som motsats till demokratin är därför ur socialistisk ~ynp unkt rent nonsens.
Det högersodalistiska partiet borde f. ö. tala myck et
tyst om demokrati. Ett parti, som inom sig själv tillämpar
munkorgslagar och förordar sådanas bibehållande även i
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samhAllet. ett parti som beviljAr pli,ngar åt kungadömet och
röstar avslag på. förslag om F litsts kammarens avskaffande,
!lom rÖl'tar för fyraåriga Andrl:: kammarperioder i st. f. treåriga och understödjer aU demokatis dödsfiende militarsimen
o. !I. V. O. s. v. _ ett sådant parti saknar all moralisk rätt
att självrätHärdigt brösta sig över sin månhet om demokratin och förebrå andra bristande respekt för densamma!

Revolutionen en kamp för demokratin.
Men nu är det så, att den finska arbdarerevolldioneft.
vid sidan av dess rent sociala innebörd, i djupaste mening
var en kamp j lUt för demokratin emot de dolda och öppno
rtaktionära krafter, som dsyfl.ade de" tillintetgörande. En
kort återblick på. finsk politik tiden närmast före revolutionon bekräftar, att så var fÖrhållandet. Efter den ryska revolutionen i mars förra året fick ju även den fin5ka arbeb.reklassen större rörelsesfrihet, och den började med ökad kratt
fordra genomförandet aven verksam 'Socialpolitik. Men den
fin ska bourgeoisin, som saknar social bildning och framsynthet, uppträdde, i stället för att göra eftergifter som kunnat
lugna arbetarna, ytterst utmanande och oförstående inför
deras krav. Man behöver blott under någon tid ha läst Huv udst adsblad~t. den svensk-språkiga reaktionens organ, för
att veta vilken huvudlös och provokatorisk politik som de
borgerliga partierna drivit - vid Huvudstadsbladets sida
framstår vårt Allehanda och Aftonbladet som mycket frisinnade, för att inte säga högersocialistiska organ, och då
kan man förstå! Endast nödda och tvungna. har dessa partier antagit nAgon lag, som varit till gagn för arbetare/klassen. Nu hade emellertid socialdemokraterna vid valen
till lantdagen 1916 f ått majoritet - 103 röst-er mot 200. I
kraft av denna majoritet genomfördes 1917 lagen om 8 timmara arbebdag och de nya kommuna.llagarna. på. den a11-
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männa. och lika. rösträttens grund. Den yiktiga.ste frågan
denna lantdag hade att behll.ndlll. var självständighetsfrågan.
På förslag av !Socialdemokraterna antog lantdagen den 18
juli den s. k. maktlagen som stadgar att "Finlands lantdag
ensam beslutar, stadfäster och förordnar om verkställigheten
av alla :finlands lagar" samt vidare avgörandet av alla Ö"·
riga finSka. ärenden, som tsaren förut avgjort - undantagandes utrikes· och militärpolitiken. Lantdagen skulle vidare
besluta om sitt eget sammanträdande och åtskiljande sam'
om högsta verkställande makten i Finland.
Hur förhöll sig nu de borgerliga i Finland? Jo, makt·
la.gen rönte trån deras håll så starkt motstånd, att den med
knapp nöd erhöll den föreskrivna kvaliIicerade majoriteten.
Och emedan socialisterna hade majoritet i lantdagen och d.lunda skulle genom maktlagens antagande blivit de bänkan.
de, förmådde man Kerengkis regering att helt enkelt upplOsa lantdagen och påbjuda nya val! Den ryska bourgeoisin
skulle bjälpa den finska bourgeoisin att hindra arbetareklassens övertagande av makten.
Upplösningen väckte givetvis stark förbittring bland
arbetarna, och meningarna inom socialdemokratin var delade
i frågan. om man över huvud skulle deltaga i valet eUer ej,
då man betraktade upplösningen som en olaglighet. Många
deltog ej heller. Valresultatet gav de borgerliga cn majoritet
av 108 mot 92. Självklart kunde denna utgång, som sålunda var en följd av realktionära intriger emot den lagligen
valda lantdagen, icke vara ägnad att stärka arbetareklassens
vördnad för parlamentarismen, som just genom de borgerligas antidemokratiska förfarande fick en hård knäck. Detta
så mycket mer, som den nya lantdagen vägrade att stad~
fästa flera av de betydelsefulla nya lagar, som df!sS föregångare beslutat. Arbetarna mdste tillgripCl storsträjk för att
tvinga igenom sina krav, men lyckades blott beträffan de 8timmarsdagen och kommunallagen. Maktlagen återigen stadfä.s;tes idke, och de övriga krav socialdemokraterna framställt
"
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på. torparnas frigörelse, skattereform, åld erdom~rörsäkring
m. m. och sammankallande aven konstituerande nationalförsamling, vald med allmän rösträtt utan de inskränkningar
som nu gällde - avslogs likaledes.

\

Borgarnas antidemokratiska provoka ..
tioner.
R esultatet av storsträjken blev sålunda ganska ringa.
Förbittringen mot de borgerligas kupp med lantdogen växte,
den revolutionära stämningen steg. Härtill bidrog i högsta
grad de alltmer framträdall'de avsikterna. att ldta de s. k.
vita garden, som i början av !kriget bildats hemligt, huvud.
sakligen bland borgerliga, i avsikt att användas för landet"
frigörelse från dct ryska 'l>'äldet, i stället bli ett sl"ags borgerligt livgarde mot socialdemokratin. En smygbeväpning av
borgarklassen började äga
i <stor skala med ett syfte, som
ej gärna kunde fördölja s. Så bildade arbetarna som motvikt
sina tijda gardetL Genom skapandet av dessa bägge kårer
alstrades givetvis på vartdera hållet ökad kraftkänsla och
stridslust. Motsättningen blev allt skarpare, och mydket be.
hövdes ej till för att komma bägaren att rinna över.
Och det kom snart nog. När lantdagen efter storsträjken
åter sammanträdde fattade den nämligen en hel rad beslut
av den mest (llltidemohaliska karaktär. Regeringsmakten
stärktes på lantdagens bekostnad samt skulle förses med nö·
diga organ att förlita sig till: en stark polismakt och mili·
fär. Något rimligt skäl för att införa militarism i Finland
fanns givetvis ej, 'så vitt landet ej skulle kasta sig i utri·
kespolitiska äventyr eller man ej avsäg att använda den mot
den hatade "inre fien de n" - men likafullt beslöt lantdagen i
princip godkänna förslaget om inhemsk militär. Vad polisen
beträffar för eslog socialdemokraterna att denna skulle ut·
göras aven kommunalt vald, demokratisk milis. I stället

rum
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fick regeringen igenom ett beslut att skapa en star'" "ordningsmakt'''' !JTundad pd de vita gardetla, som nu skulle lega-

liseras och erhålla en centralorganisation, stående under regeringens ledning, Vem som MIst förstår, att '<letta var ett
slag riktat m'ot den finska demokrati n och den fin ska arbetar·
klass_en, och att dessa åtgärder av den olagliga lantdagen
endast \'ar förber edelser till en borgerlig statskupp, Det
framgår ytterligare därav att de bOl'gerligas utrikespolitik
riktade sig på"det hiUskaste mol det nya demokratiska Ryssland, ur vars hand det dock mottagit den nationella fri hetens gåva, och i stället anktlöt man sig till Tys1:latld, vars

militarism och fåvähl.e syntes vara den finska bourgeoisin,~
ideal.
Sådan var den sociala och polit.iska jordmån, ur vilken
revolutionen sprang fram som en mogen frukt. Jag trotsar
vem 15 0m hälst att pustå, att deOlla revolution var något brott
mot den "demokratiska ordningen" - som Gustav Möller
sade - eller "ett förräderi mot arbetareklassen och demo,kratin", som det så vackert hette i Arbetet. JlUttger och
elände var reflolutåonens krut, Ct~ politisk provokation a1'
värsta art vw' alltiindningsgnistan - oeh syftet var just at '
genomföra ve t· k tig de m o k ra ti: so cia l rä t t v is a.

Revolutionens demokratiska program.
Den som i övrigt tvivlar på de rödas demokratiska sinnelag må. läsa fo lkkommissariatets utka-st till en ny finsk
författning, Där är icke alls fråga om att upprätthålla el]
proletär diktatur, vilket dock ur socialistisk synpuntk varil
rullt försvarligt, utan en veIlkJig demokrati är där kOIlsekveni
genomförd, Den nya statsförfattningen skulle enJigt deth
utkast vila på republik, enkatmnarsystem med dCtl mest vidsträckta alltnänna rösträtt samt folkomröstning och initiativ i viktigare frågor. All statsmakt hos fol ket, all högitll.

•
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utöYningemakt lt representationen och desftJ delegationer sådan var den genomgående principen. Alla utrikeapolitiakB
fördrag skulle godkännas av rilll:sdagen. Oinskränkt tryck·

frihet. Lagstadgad strejkrätt. Dödsstraffet avskaffas, jury
införes i brottmål, förhud mot förtrampande a.v fol!kminori·
tetens språk, statskyrkan avskaffas o. s. v. Som maD. finner
ett helgjutet demokratiskt reformprogram, vars genomförande väl hade varit värt revolutionens blodiga offer l

Borgarnas programs tyskt, imperialistiskt och reaktionärt.

•

Men odet var just genomförandet av denna demokratuka
nyordning, som den finska bourgooisin till varje pris ville
undvika, emedan den skulle försvaga och småniIIgom omintetgöra dess egen privilegierade maktställning. Därför skydde denna borgarklass icke att sälja sin egen heder. sitt lands
frihet och självstän.dighet, 'Sitt folks framtid blott för att 1I1å
ned arbetareklassen. Tack vare den finska socialdemokra.tin,
och bolschewikerna hade Finland blivit. suveränt; tack vare
den finska bourgeoisin bar det åter blivit ett annat lands lydrike. Den finska bourgeoisin sdlde med berdtt mod Finlands
politiska och ekonomiska oberoende till Tyskland för att därmed köpa denna makts hjälp att kväsa de upproriska finska
arbetarna, och nu dränkes revolutionen med de tyska vapnenll bistånd i strömmar av blod; det Mannerheimska programmet om att alla röda. ledare skulle skjutas håller på
att genomföras i en omfattning och under former, vars vansinne blivit för starkt t. o. m, för tidningar som Stockholms
Dagblad och Svenska Dagbladet, vilka allvarligt tillråder de'
blodrusiga segrarna en smula ,ltoderation i möTdandet.
Samtidigt planerar man på borgerligt håll en statskupp,
som Skulle omintetgöra den hittillsvarande författningen och
möjliggöra ett reaktionärt fåvälde. I den vita regeringsprässen talas öppet för nödvändigheten av att införa kungadöme

och en fönta. kammare, avakaffa kvinnorö.trll.tten, inskrän ka rösträtten för miin, införa förbud mot all socialistisk agitation m. m. i den stilen. Detta i den inre politiken. I den
yttre framträder allt ohöljdare rent imperialistiska tendenser. Att erövra Karelen från Ryssland har nu blivit en
patriotisk lösen. Men ännu längre tycks de finsk-tyska imperialisternas syften gå. Man !kastar sneda blickar på den
svenska Torneådalen, vars befolkning som bekant delvis är
finsk-talande. Vidare önskar man tvinga åt sig en isfri hamn
vid Norges Atlanterkust - varigenom det tyska väldet skulle kunna gripa om i sin järnnäve hela den skandinaviska
halvön, som kommersiellt och politiskt skulle komma att
behärsk83 av TYikland.

Sammanfattning och slutsatser.
Med hänsyn till allt vad jag här anfört, vågar jag påstå, att den svenska demokratins - jag tänker närmast på
högersocialisterna, ty liberalerna ska vi inte tala om, och
av dem begär man ingenting - ställning till revolutionen
varit synnerligen beklaglig. Den har utgjort både ett brott och
en dumhet, ett politiskt missgrepp av ödesdigraste art. Ur
sve,~k synpunkt har det varit oriktigt att föra en politik.
som. genom att leverera smyghjälp åt de vita och på annat
sätt -stödja dem, i själva verket 'befrä.mjat den tyska imperia.
lismens annexionssträvanden och ökat faran för även Sverge
att förvandlas till en tysk vasallstat. Ur demokratisk synpunkt har det varit förkastligt att föra en poliik, som stärkt
de reaktioDä.ra Ik rafterna i FiDland och därmed också här
hemma hos oss, vilket redan alltför väl kommit till synes.
Ur socialistisk ·s ynpunkt slutligen var det brottsligt att vägra
sin solidaritet med en arbetareklass i revolutionär kamp för
demokratins och socialismens ideal.
Vad som här skett borde öppna ögonen på alla tänkande
arbetare för vart den höger socialistiska taktiken fört detta
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parti. Uppgivandet av !klasskampen och det trogna vidhål·
landet av borgfreden har ' steg för steg lett till Jen andliga
och politiska bankrutt, vars hittills sorgligaste frukter vi
sett i det fanatiska hatet mot och bckiimpandet av de ryska
och fin ska arbetarrevolutionerna. Måtte Sverges arbetare inse,
att de ej längre hör hemma hos ett sådant parti, som förrått
deras kämpande klassbröd er i anllat land och därmed också. dem sjä~va. Må dc i stället sluta upp i allt mer tätnande
skaror kring dem som förblivit trogna den-proletäriska soli·
daritetens och den internationella socialismens bud, dem som
ännu håller fast vid det gamla marxistiska lösenordet: Proletärer i alla land, för cJ.lcn er - den socialdemokratisk:-.
vänstern.
Den tappra finska. arbetareklassen, som nu dukat under
för övermakten, skall för visso resa ISig på. nytt mot sina
förtryckare och bödlar. Det sades om Napoleon. efter nederlaget vid Leipzig, att han visade sig så känslolös att man
trodde att hans hjärta hade förstenats. Så hårda måste även
vi bli i motgången, så oförsonliga i kampen, sA oberörda. av
nederlaget - men dock inom oss värmda av socialismens lågande eld! Intet skall 'kunna hejda arbetarklassens revanche.
Den sociala revolutionen är ioke död genom de svarta hun nernas tillfälliga övertag i Finland. Revolutionens förkäm·
par kan mördas, men iden lever. Ty den är betingad av ut·
vecklingskrafter, som är starkare än Mannerheims bajonetter
och Kaisers kanoner. Den dagen kommer då. arhetareklassens internationella solidaritet 'S kall bestå. provet, dA. ingen
arbetare låter sig brukas i militarismens och kapitalismens
sold. Och vi är trots allt på. marsch dit.
\
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Kring alla lolkets revolutioner har borgarklassen och
dess historieskrivare spunnit en vävnad av lögner och förtal.
På detta sätt har man försökt att, medan folkets frihets·
strider pågingo, hetsa opinionen emot dem och moraliskt mörda 11em och deras bärare, och sedan de nedslagits genom samma metod försvara sina egna brott och svärta revolutionens
mmne.
Så har skett med - för att taga blott några exempel det tyska bondekriget, med 1792-93 Ars revolutionsledare,
med 1848 års folkresningar, med 1870 års Pariskommun och
dess kämpar, med 1905 års ryska revolution. Så också nu
med den finska r evolutionen.
De finska arbetarna smädas som idel banditer, 80m en
samling mördare, rövare och tjuvar. Varje brott som en niding begår, skylles -på de rö.da, som om aldrig mord eller stöld
begåtts fömn nu. Ja, det visar sig, att en hel del av de
personer, som uppgivits vara mördade av röda, blott dolt sig
och sedermera. kommit till rätta. Ja, en hel del provokationer
hava även utförts i akt och mening att få skenet emot de röda.
Så berättar t. ex. tidningen Arbetet i Åbo följande:
"I Karelen som också i österbotten ha arbetarna av borgarerhå.lIit benämningen rövare. Någon annan benämning ph
arbetare vet man inte i de av borgargardet besatta omrMena.
Detta. lAter minst sagt komiskt, då borgargardet sj!Uvt bedriver röveri och deras anförare Ar den över hela Karelen kändA.
och öUnda yrkesrövaren Matti LäheniemL
Klädda i soldo.tuoiform och maskerade förövade borgargardister för ett par veckor sedan röverier i Maaselkä by av Rautus
aocken. De besökte tvinne fattiga gårdar och rö vade frln den ena
150 och frln. den andra 70 Ulk. Röveriet tördea på arbetarnaa ~il
den ryaka militlr6Da konto.
garde~
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Detta smutsiga illdåd åsyftade att hos traktens gårdsägare
uppväcka hämndlystnad mot arbetarklassen och pl\ detta. sätt få
dem att gå in i de vitas arme.
Deras Ca.lskhet nådde dock inte i detta dåd sin gräns. F(!\jands dag verkställde de undersökningar och såsom skyldiga till
dåden häktades oskyldiga arbetare.
I MlLk rli. by mördade borgargardisterna för en tid sedan en
arbetaro Jalmari 'VessJa.inon. Sonen befann sig homma tillsammans med sin mor. De vita befallde llonom utan vidare att komma
ut pA gården, dä r de sköte bonom. Wesalainen. dog dock into gonast. Han levde under stofa plågor ännu i tvA dygn , Skottaåroll
blödde hela den tid han förblev vid liv. - Särskilt må. nämnas att
alla gårdsägare nekade att lämna häst för att transportera Wcsalaincn till läkare.
J "Käkisalmen Snnomat" berättas tl.tt Wesaluinen fallit i e'
strid mellan borgarganlet och rödgardister."

En hel del skildringar om att de röda skurit upp magarna pä sina fångar och kastrerat dem ha sedermera dementerats så-som fantasier och rykten. Men i hetsen mot
de röda ha dessa utspridda. lögner och hemska skildringar
sitt ändamö.l och sin förklaring.
Naturligtvis Ila en del våldsdåd förekommit under revolutionen; dock ej på långt när så talriika eller sa brutala
som på de vitas sida. Emot dessa våldsdåd har den röda
ledningen protesterat och med all makt inskridit, vilket icke
den viLa lodningen gjort. Här ett exempel :
Dagorder.
Rovolutionen, för vare framgång Röda Gardet är färdigt att
offra allt, även livet, är arbetarklassens organisera~e massaktion
Revolutionens intresse är dess högsta lag.
Anarkien är socialdemokratins direkta motsats, den representerar icke arbetarklassens ordnade masshandling. I det vi sA.·
lunda kämpar för att främia revolutionen, arbeta. vi på anarkias
krossande.
I vA.r revolutionära armes leder hava innästlat sig element,
som medvetet ställa sig på anarkins stAndpunkt eller som utnyttja
tillfället att tillgodose sina egna intressen, element, färdiga att
med vapen i hand beSA. röveri, stöld, mord och andra banditdA.d.
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DesM element måste som dödsfiender till revolutionen ofördröjligen utstötas ur våra leder och därför påbjudes
att alla. krets-, lokal- och frontbefttl och staber omedelbart
böra. skrida till de mest energiska åtgärder rör de brottsliga elemontens uteslutande ur gardets leder.
V i inskärpa, att frontchefel"na. i intet som helst fall äga
l"ätt aH avk",nno. dödsdomar, icke ens Övel" krigsfå.ngar, utan bÖl"/\
de brottaliga. gardisterna avväpnas och derna sak hiinskjutas till
krigsrätts behandling.
HtilsingCol"s den 21 Cebruari 1918.
ECl"o Hall.pII.lII.inen.
överbefälhava re för Finlands Arbetares Röda Garde.
Augu st W esley.
Generalstabschof."

J ämför härmed de vita lodarnes förkl aring. att all :\ ~" 'b
ledare skola genast skjutas, att alla socialister skola mista sina
medborgerliga och mänskliga rättigheter och hela arbetar·
kla.ssen förv andlas till en pariasklass.
Eller jämför de röda s vänliga omhändertagande av de .' i.
k. Pällingeskärsstudent'erna, sedan dessa av svält drivits att
ge sig, med följa nde proklamation av "Abos befriare", den
lille svenske löjtnanten Ehrensvärd, som rymde från hr Palm stiornas Alandsexpedition fö r ntt intaga det redan utrymd:;
Abo:
Kungörelse.
Abo med förstäder besättes nu av Fiuillllds lagliga regerings
trupper under mitt befäl.
Varje rödgardist sem hädanefter ant räffas inom detta område
komme r att behandlas sem marodör.
Det ör rörbjudet för envar som icko har särskilt tillstAnd
vilket utfö rdas av poliskam maren, att under tiden kl. 8 e. m. till
kl. 4 f. m. uppehålla sig utomhus. Do, som bryta emot denna
besULmmelse, riskera att omedolbart Iledskjutus av vära poster.
Den, som sökel" skada telefonledningar eller andra förbindelser, nedskjutes. omedelbart.
Jag varnar allvarligt envar att visa olydnad eller gensträvighet mot ordsr och åtgärdsl" frCm do lagliga myndigheternas sidu..
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Varje försök att störa den allmänna ordningen kommer bln&yns-

löst att nads"s.

Abo den U april 1918.

Ehreollvård.

Här ha vi ett exempel på. de vitas kultur. Ty det var
ju för Finlands hotade kultur, hotade demokrati och botade
oberoende, som, enligt Ellen K ey, Forsslund, Landqvist m.
fL, de vita grepo till vapen mot de röda.
De vitas kärlek till demdkratin se vi nu i deras planer på.
att avskaffa. republiken, den allmänna rösträtten, tryckfri·
heten, 8-tUnmarsdagen etc.
Deras kärl~ till Finlands oberoende ha vi sett manifesterad uti deras bortsäljande av Finlands frihet och oberoende
till den tyska. kejsarmakten, t·m reaktionens gårdvar och Europas bödel.
Hur det är med de vitas, med den finska. överklassens
kultur skola vi ytterligare snart finna.
Låt mig berätta några minnen från Finland.
Jag var 1912 som svenska socialdemokratins represen ·
tant närvarande vid finska socialdemokratins ikongress i Tam
merfors. Från den intressa.nta. vistelsen där bevarar jag särskilt tre minnen, minnen som efter vad nu skett blivit minon för livet.
Det första minnet gäller kampen mot tsarismen. Bak grunden var denna: Tsarismen höll vid denna tid Finland
ett hårdare förtryck än någonsin_ Kall och tung låg de.,,!
hand- över land och folk. I de anföranden, som vid kongres~.
öppnandet höllos och som måste vara mycket försiktiga, om
ej hela kongressens tillvaro skulle riSkeras, lyste dock igenom varje ord och sats den finska arbetarklassens okuvliga
vilja att bekämpa nenna tsarism med alla. medel och vid första lägenhet avskudda sig det tsaristiska oket och även na·
tionellt befria Finland. Och vid en på en underlig lokal en
natt under särskilda säkerhetsanordningar hållen hemlig kon ferens, i vilken även deltog dåvarande ryske soc. dumaleda-
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moten, nuvarande presidenten i 80C. republiken Kaukasus,
Tseidze, framgick med tull klarhet ej blott den finska social.
demokratins solidaritet i en kommande rysk revolution, uta,}
även den finska arbetarklassens levande intresse för ett fritt
Finland, för vilket fria. Finland även T'seidze i den ryska arbetarklassens namn uttala.~l'e sin varma !känsla. Men vad som
särskilt slog mig i alla dessa tal, både de offentliga på kongressen och de privata på den hemliga konferensen likSOJll
vid enskiIcla samta~. det var den enstämmiga misstron mot
alla borgerliga element, ja de bestämda uppgifter och förklaringar som gåvas att de borgerliga klasserna, med
vissa enstaka individuella undantag, i själv a verk~t
stode på det ryska. . tsarväldets I sida och i den finska se!
ciaidemokratin och arbetarklassen såge e~ farligare fiende
än i tsarismen, ja, sin enda stora fiende, att Finlands frihet
vore för dem av ringa betydelse gent emot bevarandet av
deras ekonomiska och sociala. privilegier. För en socialist
var ju detta teoretiskt intet märkligt, men Sverge hade man
ju sökt bibringa den uppfattningen, att den finska överklas.. sen var bäraren a,v frihetsrörelsen emot Ryssland. I stä.lle~
fick jag nu frh skilda håll höra, hur söner ur .de finska adel;;familj erna tjänstgjorde som trogna officerare i tsarens garden och vid tsarens hov, hur de där i servilitet tävlade med
de baltiska baronerna, hur den finska industrin förtjänail e
väldiga summor på -ryska statsleveranser och allt mer lierade
sig m'ed tsarväldet, hur den finsk a handelsbourgeoisin hade
stora intressen i tsarlandet, bur den finska byrålkratin i allt
högre grad gick den ryskas ärenden, hur med ett ord hela
den finska överklassen - med några intellektuella undaIltag - slöt sig allt närmare det kapitalistiska och tsaristiska
Ryssland emot den spirande finska demokratin, särskilt emot
arbetarrörelsen, som tillika var bäraren av den nationella
frihetsrörelsen.
Sedan denna rasa har det för mig stått iklart, att Finlands nationella frihet var ofrånkomligt förknippad med den
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finska socialdemokratins seger efter en rysk revolution.
Komme icke en rysk arbetarerevolution skulle Finland al·
drig bli fritt och komme icke efter en rysk arbetarrevolutioll
en finsk, skulle hell er aldrig Finland bli vare sig socialt el·
ler nationellt fritt, ty en finsk överklass vars förnämsta ät·
ter gått) hov- och krigstjänst hos tsaren, vars byråkrati kapitulerat för tsarismen, vars bourgeoisi blivit gulasch t. o. m.
före världskriget, en sådan överklass skulle obetingat sluta
sig till vilken ny härskare som belst som blott garanterade
överklassen dess makt och privilegier, på nytt sälja sitt land
och sitt folk, sälja Finlands frihet. Så gick det ock. Del\
ryska arbetarrevolutionen kom. Timman för Finlands fri·
het , slog. Men den finska överklassen, som såg att Finlands
frihet skulle medföra också den finska arbetarklassens frihet, saboterade den och förberedde ~n statskupp. Då gjorde
den finsko. arbetarklassen i nödvärn revolution, reste sig till
en stor strid för det finska folket.s både sociala och natio
nella frihet. Den finska överklassen, vad gjorde den? Jo,
den sålde sitt land till en ny häukare, till kejsaren i stället
för till tsaren, inkallade främmande trupper för att krossa ,sitt.
eget för friheten stridande fattiga folIe, uttömde under befäl
av forna finska tsarofficerare det egna folkets blod i strömmar. Vartör? För att kunna bevara sin sociala och politiska härskarställning, för att fortfarande kunna utsuga och
förtrycka de finska arbetarna och torparna,
Detta är det finska krigets innebör.d. Med de sista nederlagen genom den tyska invasionen är - låt oss icke ha
några illusioner - det finska arbetarfolkets nederlag i fri·
hetskriget beseglat för denna gång. Men därmed är icke blott
den sociala revolutionen i Finland nedslagen av den finska
överklassen i .dess förbund med den tyska junkermaktelI.
utan även Finlands nationella fribet förspilld. I slagen vid
Tammerfors och Helsingfors våren 1918 gick det fria Finland förlorat, mördat av sin egen härskande klass, den klass
som utåt Europa alltid velat stråla som det fria Finlands
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banerförare, men som l veM igheten sedan långa år örr!tt
det.
Det är denna demoralise a:d·e · riDi'li:ä -i:ivEir1iiäs~: -·~o sålt
sitt eget land, som mördat si ellet f'nllt
at en
revolutions vinster, en överklass vid vilken det utgjutna arbetarblodet evigt skall klibba oeh mot vilket detta blod från
jorden skall ropa På. hämnd genom generationer och därmed
förbittra och förgifta Finlands liv ända till revanchens dag,
det är denna fill Ska. överk lass, som så avslöjat sig inför världen, som nyss t. o. m. Ellen Key tog parti för som i dag
Karl-Erik Forsslund besjunger. Sa. kan det nedärvda över ·
,k lassblodet, så kall världskrigets mörker och .revolutionerna!
domt>dag förvandla och förmörka. hjärnor och hjärtan.
Ur de fin ska slagen utgår, ehuru segrare, den finska
överIdassen, dess generaler och trupper, dess vänner och lo\'prisare som besegra.de. Moraliskt besegrade oeb bränn,
märkta. Trefalt: Såsom förrädare mot sitt lands nationella.
frihet, såsom förtryckare av sina arbetande klasser, såsom
bödel åt en revolution, som syftade till ett belt folks yttre
och inre frigörelse.
Det andra minnet av mitt besök i Tammerfors var e3
rundtur genom de väldiga textilfabrikerna, Nordens största .
Aldrig har jag haft en mer beklämmande känsla än under
denna vandring. Mera bleka och utmärglade gestalter än
dessa proletärer som här vävde guld ät kapitalistl~rna har jag
icke sett. Det var mest kvinnor, från de små. trälaflickorna
på 12 il. 15 år till gamla skrumpna gummor, men mest kvinnor meltan 20 å 80 Ar, blygrå, utsugn a, förödda. De nesh
dö av lungsot för e 35 år. Även små bleka gossar och ut·
märgla:de män med ögonhålor som borrade sig in i huvudet
och med kindkotor som hotade sticka ut genom det gulgr.\
skinnet. Jag hade förnimmelsen att vandra genom ett de
dödsdömdas rike, genom en väldig benrangelssal. Men, så
berlittltdes mig, denna Grottekvarn med en mördande utsugning av proletärer, av ,kvinna- och barnak: aft, gav enorma
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rörtjAnster At sina II.gare. Ocks' var betalningen usel och
arbetstiden lång.
Med revolutionen i Ryssland hade för den pinade ar·
betarklassen i hela världen en hoppets stråle skjutit in i de!l~
dystra liv. Ingenstädes hAde denna stråle lyst ljusare än i
Finland, där godsägare och kapitalister utsugit arbetarklassen kanske fruktansvärdare I1n i något annat land. Den ,in9ka. arbetarklassen såg sig genom sin majOl'itet i lantdagen
genom sina väldigt växande organisationer, genom sitt broderliga förbund med de ryska arbetarne och soldaterna inrö'
en ny tid. S-timmars arbetsdag, ordentliga löner, medkontroll vid industrin, jordens frigörelse, makten i 'kommunernR
hägrade. Då kom den (örsta statskuppen, Kerenekis upplös·
ning av den socialistiska lantdagen, ett attentat emot Fi llands frihet och arbetarklassens frigörebe, uHört i föreniu'{
av Rysslands och Finlands bourgeoisi. I ett slag mörkna1~
det över den fin ska proletärens väg. Han såg tecknet. När
sedan nya statskupper mot av arbetarklassen tillkämpade reformer förbereddes och slagskuggan bredde sig allt fAtare
över landet, när Finlands arbetare åter sAgo benrangelssabrne och ' Grottekvarnarne hägra riSr sig, det gamla alaveript
åter rycka dem in på livet ,så handlade de sAsom förr i historien alla frihetsälskande och ta:ppra tolk och klasser gjor1
vilka förr valde striden än kapitul ationen, förr dMen än tråldomen, Endast pultronen kanKasta eten -pA den fin ska ar·
betarrevolutionen. I proletariatets historia skall '<len genoli'
tiderna 'S tråla som en hjältestrid.
Nu är striden snart tillända. De finska. proletärernrt
hade emot sig en för stark och övermä.ktig motståndare. Till
den inhemEJka. överklaesen säll ade sig överklassen i andrq
länder. sändande '])cngat', vapen, manskap och utrustning.
Till sInt kastade den tyska kejsarmakten sin 'väldiga tyngd i
'Y!gskAlen. Men utom denna direkta fiende hadE' Finlands
proletarill.t i ein frihetestrid emot lIig ä.ven liknöjdheten och
förtalet inom akilda lrinders höger!ärgade arbetarevärld. Er.
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inram oss blott vära. egna svenska högersociali:s"ters hand·
lingssätt. kulminerande i Gustav Möllers önskan om de finska arbetarnas nederlag såsom det bästa för den finska socialdemokratin!
Emot denna värld av riender hade FinlaD'ds Il.rbetarkla;,!
blott att sätta siD egen hjältekraft, sin tro på sin saks rätt·
färdi ghet och sitt förbund med Rysslands tyvärr av kriget i
mycket lamslagna arbetarklass. I månader stod Finlands ar·
betare som en ogenomtränglig mur kring sin revolution, IDp.d
lIl.ursleven i ena handen, uppbyggande sitt frihetstempel, sitt
socialistiska sambä,lle och med svärdet i den andra handen,
värnande sin revolution med sina liv. Den arbetare och S:l('ialist skall vara ett förblindat och förött väsen, ett stenhjärta, som icke i sitt innersta känner alla. strängar vibrera·
idör denna strid, den må av den överklOke och efterkloke
amt's hutu oklok l}orn helst. När vi nu från det röda Finland
höra huru t. o. m. arbetarkvinnorna deltagit i den hetast(!
stridf'n, huru proletä.rbarnen mitt i kulregnen sprungit med
m?t till sina stridande föräldrar, hur gamla. orkeslösa gum·
mcr fått ny kraft och tjänat dag och nstt vid arbetarnes
an·bullinser, mot vilka de vita även skjöto, så kunna vi no~
r ll r~tå -.:ad Finlands arbet.are inlagt i sin strid och vad den
för Gf'Dl gällde. Det gällde för dem friheten och ljuset efter
m!logllundraårigt slaveri eller en tillbakagång tiJl benrang,·ls.~:l.b··na. till (le Grottes hemska blyksmrar, -dit ingen s:J1
skiur>r yA dem kring vilka bojorna. rassla.. Därför kämpade
de iII i döden, dessa bleka proletärer, utsvultna och i trasor.
S~~.m1 df' hånfullt skildras i korrespondenser till Allehanda.
där man skriver:
Fllr Ilvrigt Ar hela trakten omkring stridsplatsemIl. nAllot
ohyggligt. ö,..erallt ligga högar nv lik av röda, som man icke halt ...
tid att begrav",. De äro ofta utrustade på. det mest ynkliga sätt.
Många sakna. fullständigt skor och ha benen bekllldda endast med
lll.nga dan:strumpor. N!stan alla Aro kll.dda endast l trasiga, tunna
kavajer utan ytterplagg, som kunna .kydda mot kölden. Mu f4 r
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Intrycket att de röda icke sky nägra offer för att i det llngsta
bjuda motstånd vid Tammerfors. Det måste ju ocks! för dem var.l
on fråga om Ii., och död.

Ja, de gingo icke till död en som de varmt klädda, välrustade, med fyllda tornistrar försedda. herrarne av den svenska brigad som Karl-Erik F orsslund, W alter Htllphers och
greve Mörner besjungit. Nej, de gingo till döden för sin
klass' frigörelse, för sitt la.nds oberoende, (ör sin sociala. revolution i sina trasor och paltor. Såsom Runeberg sjungit
att arbetaren och torparen i Finland en gång förut gjorde:
Där stod han glad, var han sig ställt,
i eld, i blod , i frost, i svält.
Nu vila. de bleka proletärerna. från Tammerfors' textilfabriker liksom tusenden andra. av Finlands proletärer, av
Finlands totl1are i den blödande finska jorden. De som fallit i
öppen strid hava fallit, bundna. och försvarslösa, för de vita
kulturmännens jaktlod, efter att ha fått gräva sina egna gravar. I massor arkebuseras nu de finska arbetarne, både män
och ....ikvinnor, häde gamla och unga enligt den Mannerheim·
Renvallska oder om en pariaklass, som står utom lagen. Man
skjuter dem icke med gevär längre, man har gjort till och m ~d
arkebuseringar till industri. Man avlivar med kulspruto!'. /'"
Hell den finska kulturen, Ellen Key!
Men en gå n ~ skola. skeletten vid Tammerfors resa sig ur
sina gravar och döma sina förtryckare, utsugare och mördar!'!,
så sant som det finnes rättfärdighet i livet och historien.
Det tredje minnet jag har från T ammerfors var en rundtur
genom Folk ets Hus. En stor monumental byggnad av mäktig arkitektonisk verkan liksolI! dess majestätiska systerbyggnad i Helsingfors. I det lilla Finland fann s över 800 Fol, kets Hus, resta av arbetarne själva, som öre för öre, sten på
sten, bjälke vid bjälke släpat dem samman och rest dem under möda och försakelser. Ifrån de konstnärliga smidena på
portarne till de av utmärkta. konstnärer utförda friserna, takL
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målningarna och fonddekorationerna vittnade de båda Folk
husen i Tammerfors och Helsingfors om en strävan efter
smak och hög kultur, 'Som jRg knappast annorstädes ,funnit i
samma. grad. I alla Finlands iolkhus finns ett obligatoriskt bibliotek. I Tammerforsbibliotelket, som jag besökte
fann jag iiästan alla världslitteraturens mästerverk, särskilt
en utmärkt samling ,*öq1itterära och sociala skrifter. I läsesalen till biblioteket satt på aftonen vid mitt besök en man
vid varje bord med böcker framför sig; jag erinrar mig framför allt en ljus, blek yngling, som just hade beställt en av
Shakespeares dramer och en gråhårig gubbe som kom och visade OS8 en luggsliten Lassalle, sA nött av hundradens läsning, att många. sidor voro tämligen svårtolkade. I den stora
festsalen spelade på aftonen till kongressens öppflingsdag av
ett gQtt teatersällskap ett av Ibsens eller Björnsons skåde.
spel - jag erinrar mig ej vilket, ty en konferens hindrade
vär närvaro - och en afton gavs en utmärkt konsert eftur
ett program av förtjusande finska folkvisor, fyllda av de fin.
ska skogarnes susande djupa vemod 'OCh de tusen sjöarnas och
älvarnas mäktiga brus. Violiner och orgel. Det teatersäll·
skap som spelade Ibsen och det kapell som gav konserten
voro båda ur arbetarnes egna led under konstnärlig ledning.
Se där en bild av den "huligankultur", vars -seger skulle
betytt. Asiens barbari över en västerlandets utpost. Det är
denna kultur, mot vilken våra. svenska intellektuella i hyck·
lande upprop manat att även sända svenska vapen, det är
denna arbetarkultur, <som nu mördas av tsargeneraler, kej·
sarhorder och svenska överklass-brigader i skönt samCör.stånd. Det är denna kulturs bärare, de bleka männeu
och kvinnorna från de blygrå. grottekvarnarne, som nu
med kulsprutor nedmejas i ändlösa rader, nedmejas, ehuru
vä.rnlösa få~gar, av - ja, av vilka? Jo, av bärarne av den
sanna, den av de rlkla hotade, "västerländska bildningen",
denna dyrbara. kultur, som byggde sitt gyllne tempel på. en
grund a.v arbetarskelett, denna kultur för några få. Vad

-.-.-

,

'I

30

deDDB. kultur innerst var värd, det 116 vi nu av det industriella
ma.samördandet av de fångna, vapenlösa., uthungrade arbe·
tarne och arbetarkvinnorna. Ioke ens de tyska hordernas
gräsliga framfart i Belgien och Serbien, icke eD.! turkarnes
massakrer i det olyckliga Armenien kan tävla i blodtörst, d.·
bet och cynism med den segrande finska överklassens hämnd
på de finska arbetare, 80m reste sig till frihetsstrid, till värn
för sin demokrati och sin organisation. Ellen Key, Karl·Erik
Forsslund, Walter HUlphers, Ruben Berg kunna vara nöjda.
Deras hjärtevän, den fiuska överklasskulturen, är räddad och
firar på ett värdigt sätt sin seger över revolutionens trasiga
och utsvultna arbetare och torpare. Och högt i skyn över se·
gerherrarna svävar deras helige ande. Potsdamll dubbelörn,
världsbödeln.
När våra svenska. andsaristokrater i dessa. dagar hylla
segrarna i det finska kriget, så. torde likvä.l leveropen stodka.
sig i halsen. Ty de skola kanske minnas, a.tt da själva varit
med om att sända till Finlands hunner de maskingevä.r och
mauserkulor som nu som bäst fysiljerar Finlands ädla arbe·
tarkultur, det stolta villebrådet på. Mannerbeims jakt.
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Vid de 8tor& möten i Stockholm. Folkets Hus den 28
april, varvid förestående anföranden höllos av Z. Höglund och
Fredrili; Ström, antogs enhä.lligt följande resolution:
Stockholmsarbetare, samlade till stora möten i Folkets
Hus tör att protestera mot den finska överklass'-ns våldf(j
raNde av Finlands oberoende, Finlands demokrati och Fi \~·
lands arbetareklass, göra följande uttalande:
Mötena uttala sin lulla solidaritet och sin odelade sytl, ·
pati för Finlands proletariat, och med dess heroiska kamp lör
den sociala revolutionen;
mötena fastsid, att delt finska revolutionen framtvungiTs
geumn den finska borgarklassens politiska ränket', statskuPJ'sförsök och uthungring av den finska arbetarklassen;
mötena stämpla det br1ltala massavrättandet av fdngna
'inska och ryska arbetare, män som kvinnor, sdsom en skänd·
lighet utan motstycke i Nordens historia och jiimnsliillda me·1
Nikolau, den Blodiges hämnd pd de ryska revolut1onärer<1a
genom mass hängningar och getlwal Gulifets massmord på de
franska kommunarderna,'
mötena stämpla inkallandet till Finland av de tyska truPr
pwna sdsom ett fÖFTiideri mot Finlands obwoende och eU
skamligt bortsäljatlde av landets frihet dt EuroplU bödel;
mötena förklara att den finska borgarklassens reaktionära planer på monarkins infärande, den allmänna rösträt·
tens avskaffande, militarismens införande och tryckfriheletls
upphiivande samt arbetar klassens förvandlande till en rälbWs
pariasklass. mdate uppkalla all världens demokrati och arbe·
tarwörelse till en internationell kamp mot den- skamlösa fin ska bourgeoisin och dess tyranner. vilken kamp icke skall sluta
förr än Finlatul dter blivit befriat frdn sina bödlar och d?t
finska arbetarklassens alla rättigheter helt och fullt dtwställ
·da och gottgörelse vederfarits densamma.
Leve Finlands kämpande vroletariatl
Ned med Finlands bödlar och tJ/ratlner!
"
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