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Rädsla ocb tvekan inlör revolulionen. 
De proletariska revolutionerna - säger Marx -

kritisera ständigt sig själv. Vi deltagare äro skyldiga 
att medvetet underlätta denna revolutionens självkritik, 
utan att därför söka undgå det historiska ansvaret för 
vår tidigare verksamhet. 

. Den finska revolutionen började i januari detta år. 
Dess felsteg började redan föregående år. 

Liksom kriget överraskade de stora europeiska län-
dernas flesta sodalistpartier och blottade huru {öga de 

I voro vuxna sin historiska uppgift, överraskade den 
ryska revolutionen våren 1911 finlands socialdemokrati. 
Den vårliga fri heten tillföll oss som en gåva från him-
melen och värt parti överväldigades av mars månads 
berusande safter. Partiets officiella ståndpunkt ,hade va-
rit den »självständiga kla.sskampens» ständpunkt, den-
samma sam t. ex. den tyska sodaldemokratin repre-
senterat före kriget. Under reaktionsperioden hade den-
na ståndpunkt varit lätt att bevara; den rAkade icke 
då ut för allvarligare prövning och de medvetet höger-
sinnade socialisternas motstånd kunde icke då fA luft 
under vingarna. I mars råkade partiets proletära 
sedlighet ut för frestelsen och syndafallet. Vår so-
cialdemokrati förföll faktiskt tili skörlevnad sAväl med 
finlands borgare som tili en början också med Ryss· 
~nds borgare (som frestare uppträdde även RyssJands 
mencheviker). finlands koali tionsregering var detla 
osedliga samlivs bädd. Då den bildades i mars var 
lIngefär hälften av partirådets (representantskapets) med-
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lemmar däremot, och endast högersocialisterna ingingo 
i regeringen. Värt, de övrigas, motstånd var dock så 
passivt, att det icke föt en dag störde vårt samarbete 
med de socialister, som närmast sysslade med de fin-
ska och ryska herrarna. Och mycket betecknande är. 
att vid värt partimöte i juni - (där vi även i förbigå-
ende anslöto oss till Zimmervald-intemationalen!) -
inte en enda röst- fordrade boskillnacHrån soCialistema 
i koalitionsregeringen. 

Vad som framför allt förvillade 055, var den par-
lamentariska demokratins fåfängliga vanbild. Hade vi icke 
haft enkammarlantdag, proportione1!a vai och relativt vid-
sträckt rösträtt, och om icke partiet vid valen (sommaren 
1916) fätt majoritet i lantdagen, så hade det möjligen 
varit för oss lättare att vid den värliga freste lsen se 
oss för. Men nu tycktes den parlamentariska demo· 
kratins väg oväntat slät och bred öppnas för vår ar-
betarrörelse. Våra borgare hade 'icke militär, icke ens 
en tillförlitlig polis och kunde icke fa en sAdan pa lag-
lig väg, då därtill hade erfordrats soeialdemokratemas 
bifall i lantdagen. Socialdemokratin tycktes hava alla 
skäl för att hålla sig pA' den parlamentariska laglighe-
tens väg; pä den vägen tycktes den kUJlna avpressa 
borgarna den ena segern efter den andrcr. 

För att den parlamentariska demokratin skuHe kun-
na slå ut isin fulla blomning, äterstod blott att den 
ryska interimsregeringens redan svaga hand drags bort. 
Efter denna grepo de finska borgarna som den drunk-
nande eHer halmstrået. Socialdemokraterna ville stöta 
bart den eiler åtminstone lugränsa dess inblandnings· 
möjligheter inom lagbestämda gränser, så att den ei 
kunde störa lalldets , inre angelägenheteu, det vili säga 
skydda de finska borgarnes intressen. På detta sätt 
tycktes trära ansträngningar för finlands självständig-
het, ' var foster ländskhet, vara på det vackraste säU 
motiverade: det var ju en direkt kamp för demokratisk 
frihet, en organisk del av vår proletariska klasskamp. 

De lagstiftningsresultat, som uppnåddes i lantda-
gen under sommaren, gjorde ännu sitt tili för att full-
komligt invagga oss i parlamentarismens iIIusioner. 
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Lagen om åttatimmars normalarbetsdag, viJken 
arbetarmassoma redan tidigt på vären i de ne-
sta yrken genomdrivit, stiftades; näppeligen har i 
något- parlament en längre gående lag i detta äm-
ne antagits. för kommunalförvaltningens demokra-
tisering genomdrevs Iikaledes en reform som betydde 
en övergång fTä" kapitalistcrnas fullkomliga monopol-
välde tili den allmänna rÖsträttens plattform - även 
detta ett steg större än nägon tidigare lagstiftni ng kän-
oer tili. Väl sågo vi, aft dessa iagars emående inga-
lunda varit fruktcn enbart av det parlamentariska 5{Ö' 
ket utan att en utanför blAsande stormil hjälpte dem, 
lättare äri vanligt, lö~ frän parlamentarismens blind· 
skär. Denna stofmil framträdde som en lantdagens 
plenum kraftigt ackompagnerande massdemonstratiol1 
i vilken kändes en mer än vanligt våldsam ande, fram-
förallt på grund av de ryska soldatkamraternas delta-
gande. För oss själva var detta icke något nytt; så 
hade vi ju alltid förut förklarat parlamentarismen, att 
den bringar de bästa resultaten dä fo lket utanför ut-
övar påtryckning. 

Ett sämre teeken på den parlamentariska demo· 
kratins förmåga att emä resultat, var oförmågan att 
stävja det på livsmedelsomlådet rådande skinneriet. 
DeUa exempel var ägnat att anthda det även de ovan-
rtämnda parlamerttariska resultaten enbart voro - -
pappersresultat. Ty även den för begränsning av livs-' 
medelsjobberiet erforderliga lagen bley skriven' oeh an-
tagen, men därvid stannade begränsningen. Koalitions-
regeringen gjorde över huvud taget ingenting. Den 
var som en lat oxe vii ken socialisterna syntes draga i 
hornen oeh borgarne frän svan sen, så att den icke 
rörde s.ig frän fläckcn. Jobberiet fick "orera i fred. 

De hungrande arbetarmassoma förlorade snart full -
komligt förtroendet tili koalitionsrcgeringen oeh där-
jämte synbarligen även delvis tili det socialdemokrati-
ska partiets ledning. I Helsingfors strävade förbitfrade 
arbetannassor tili att själv inventera oeh fördela smör-
förråden, på sensommaren utbröt redan i huvudstaden 
rent automatiskt en generalstrejk, som varade två da-
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gar, tills det organiserade proletariatet avslutade den. 
lufttrycket steg i störande grad för vår parlamentarism. 
Det var demokratins verklighet: klasskampens lria 
tillskärpning. Men vi socialdemokratiska representan-
ter sågo icke demokratins verklighet utan hade dess 
hägrande bild för ögonen. 

Denna för vära ögon skimrallde hägring fick sin 
första knäck från Kerenskis Interimsregerings hand. lant-
dagen hade oaktat den borgerliga minoritetens häftiga 
mots1ånd godkänt ett grundlagsstadgande om Finlands 
inre demokratiska frihet och lantdagens Tält att ione-
hava högsta statsmakten i landet, vilket stadgande av-
fattats i enlighet med al1ryska arbetar- och soldatrådens 
representantmötes beslut. ,Från Petrograd ankom en 
halvofficiell menshevik-deputation (Tscheidse, Lieber, 
Dan) för att förh indra den ~ . k. :.maktlagens> anta- . 
gande, men för sent. Dä, i slutet av juB mänad, upp-
löste Rysslands Interimsregering lantdagen och förord-
nade om förrättande ay nyval. Vär socialdemokratiska 
lantdagsgrupp försökte tvä gånger Jå den upplösta lant-
dagen tili pienum. Den första gängen stodo av Ke-
renski sända husarer för lantdagshusets dörrar. Den 
andra gängen fanns där endast »Kerenskis sigill:t ; lant-
dagens talman kamrat Manner Iät öppna dörrarna och 
plenum hölls, men däri deltog endast socialdemokra-
tiska gruppens medlemmar. 

Värt parti vägrade ej att deltaga i nyvalen som 
förrättades i början av oktober. Vid dessa förlorade 
väri parti, oaktat antalet soc.-dem. röstandes avsevärda 
tiJIvåxt, sin majoritetsställning i lantdagen. Borgarpar-

. tiernas huvudsakliga hjälp vid dessa vai var uppenbar-
ligen - valfusket. Omedelbart eHer valen berättades 
i tidningspressen om hur i sädana röstningsomräden, 
där valnämnden bestod av enbart borgare, de borger-
liga partierna fätt flere röster än hela antalet röstbe-
rättigade i norra omrädet. Senare, under revolutionell, 
fann man här och där frän valnämndsordförandens 
gömmor massvis socialdemokratiska, felfritt ifyllda val-
sedlar. Genom ömsesidiga va1förbund vid valen vunno 
de bOfe-erliga även några mandat. Mea även oaktat 
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detla är det min åsikt att den bland proletariatets mas· 
spr redan begynnande ledsnaden vid parlamentarismen 
bidrog tili valets resultat. l antdagens maktJöshet, osä-
kerheten av lantdagsarbetets resultat, dröjsmålen och 
förslappningen samt socialdemokratins poliliska verk-
samhets avmattning i koalitionsregeringens kölvaUell 

_ inverkade otvivelaktigt därhän att valentusiasmen bland 
proletariatet icke pä längt när var så stor, sam mao på 
grund av den rådande politiska högspänningen hade 
kunnat vänta. Denna andra slöt fick synbarl igen vår 
parlamentariska demokratis sköna ilIusian, icke numera 
enbart genom ulifrAn kommande orsaker, ulan tili en 
del tili följd av vår inre svaghet o.ch vAra felsteg. 

Nu löpte historiens ström med rykande fart mot 
sin första skummande virvelpunkt. Bourgeoisin för· 
sökte, såsom genast kunde förutses, använda det vid 
valet erhål1na försprånget tili att bemäktiga sig dikta-
turmakten och degradera lantdagen tili blott och bart 
ett fikonalöv för denna diktatur. Arbetarklassen åter 
hade förlorat alH omedelbart hopp om hjälp från lant-
dagen och strävade medvetet eiler omedvetet tili revo-
lutionen. Koalitionsregeringen hade redan före valen 
upplösts. Klasskampens tillskärpning kunde intet för· 
hindra. 

ytterligare kändes tili och med redan i Finland att 
R,vss/and snabbt gick mot en ny, djupare revolvtion, 
vars utbroU kunde väntas inom en kort tid . Kerens-
kis Interirnsregering darrade som en murken asp för 
stormen. Bolschevikernas styrka växte som ett lsk· 
moln. 

Vår socialdemokrati, som vid denna situation hade 
bort använda hela sin styrka att förbereda revolu-
tionen, inväntade i största lugn - Iantdagens,samman-
träden. De borgerliga gruppernas förbund Iät i bör-
jan på november i lantdagen beslut faUas om att ao-
förtro landets inre högsta makt - monarkens förra 
vidsträkta myndighet - åt ett tremannadir.ektorum, men 
vågade icke sätta dett'a beslut i verkställighet. Samti-
digt köpslog det om fördelning av makten med den 
ryska Interimsregeringen. Den kerenskianske general-

• 
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gtlvemören Nekrasov reste redall med äverenskommel· 
seförslaget i fickan tili Petrograd för underskrift. 
. Men han återvånde icke mera tili Helsingfors. Ryss-
lands proletariat hade i dessa dagar, under ledning av 
sitt bolschevikparti, störtat borgarne och deras hejdu-
kar frän rnakten och själv tagit hand om tyglarna. 

I'I.ven hos oss gick då revoltens genius över "Ian-
det, Men vi stego icke på hennes vingar utan böjde 
våra huvuden och läto henne flyga över 055. För OSS 
blev så november en kapitulationens åminnelsefest. 

Hade revolutionen då kunnat leda tili olgan se-j ger i . finland? Det är en annan fräga än den om pro 
letariatets revolution kunnat direkt segra såsom i Ryss-
land? Det förra synes mig nu efterät sannolikt, det 
senare, såsom även dä, osannolikt. 

De allmänna förutsättningarna för revolutionen 
voro ingalunda hopplösa. Proletariatets iver och kamp-
lust var i allmänhet hög. Bourgeoisin var relativt dä-
ligt rustadj den led stor brist pä vapen, om den ock-
iä redan börjat anskaffa sådana frän Tyskland. Väl 
var också proletariatet utan vapen. Några hl,mdra ge-
vär fingo vi Jåna av ryska soldatgrupper i Helsingfors 
- det var egentligen allt som kunde nämnas om va-
pen på den tiden. Otvivelaktigt hade dock redan dä 
av de ryska kamratema vid trängande behov kunnat er-
hållas mera, ätminstode i någon män. Och vad som 
måhända var mycket viktigare: de ryska soldaterna ha-
de då förmått giva den finska revolutionen en mycket 
effektivare direkt militärisk hjälp än senare på vi ntern, 
dA upplösningen i den ryska armen och flotian nädde 
sin kulmen. I vårt land fanns nog då även sådan rysk 
rriilitär ..()m vilken man kunde frukta att den hellre ät-
Iydde sina svartsotn ieofficerares kommando än den pro-
letäriska ~olid~ritetens bud; men näppeligen hade irån 
iletta elements sida ändå under 'revolutionsstormen ut-
vecklats något nämnvärt aktivt motstånd. _ 

(nför dessa teeken vacklade nu vi »på klasskam-
pens grund stående socialdemokrater», åt den ena och 
2I.ndra sidan, vacklade först i början kraftigt åt revolu-
tionens sida - tili dess vi ryggade tiIIbaka. De egent-

• 
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liga högersocialisterna, som inom partiet ute-iorde un-
gefär hälften, delade sig i två grupper, av vilka den 
ena klart motsatte sig revolutionen, den andra ford rade 
den. 1 den socialdemokratiska lantdagsgruppen var 
uppenbart majoriteten sä fientJigt sinnad mot revolutio-
nära strömningar aU man kunde säga den hällre vara 
med borgarne än med proletariatet. Landsorganisatio-
nens högersocialistiska ledning åter önskade gå tili nå-
gon slags revolution, något slags revolutionär strejk-
kamp, vars praktiska och egentligen cnda mäl dem syo-
tes vara att erhålla majoriteten i regeringen, senaten. 
TiIIsammans med dem bildade vår partistyrelse (arbets-
utskoit) det :trevolutionära centralrådeb sam, isynnet-
het sedan däri ingått representanter för soc.·dem. tant-
da~sgruppcn, vitka f~ån början voro i ktar opposition 
mot revolutionan, dugde tili att bruka mun om revo-
tutionen, men itke tili verklig revolutjonär verksamhet. 
Denna vår kommitte bEislöt tili en början understöda 
- proklamerandet av storstrejk. Vid elt dä som bäst 
sammanträdande landsorganisationens representan tmöte 
beslö~s en hela landet omfattande storstrejk. Betydde 
detla revolution eiler enbart demonstration för de i 

, storstrejksmanifestet framställda fordringarna, därom 
kunde var och en tänka vad han ville. Beslut därom 
fattades ej - ·ty härom voro vi oeniga. 

Slorstrejken .ulbredde sig över hela landet. Värt 
~ Revolutionära centralräd~ diskuterade: fortsätta längre 
eiler ej. , Vi, som man utan skäl kallat ~ marxister~ ville 
icke gä längre. Ulan oss ville äterigen Landsorganisa-
tionens dåvarande »revolulionärer« icke fortsätla. 

Att vi center-socialdemokrater icke gingo tili revo-
Iulion, däri förblevo vi på sätt och vis konsekventa tili 
vär egen under mängärig verksamhel inwodda ständ· 
punkt. Vi voro ju sodalåemokrater och Icke marxister. 
Vär socialdemokratiska ständpunkt var: 1) en fredlig 
och succesiv men icke revolutionär klasskampsständ-
punkt, men pä samma gäng 2) själVständig klasskamps-
ständpunkt utan strävande tili förbund med de borger-
liga. Båda dessa sidor tillsammans bestämde vår taktik. 

1) Vi VQro utan tro på revolutionenj vi litade itke 
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på den oeh strävade icke tili den. DeUa är överhuvud 
kara~täris~iskt för socialdemokratin. 

Socialdemokratin är ju tili sitt grundväsen just en 
5Man arbetarrörelse sam organi serar oen utbildar ar~ 
betarne för den borgerligt-tagliga (parlamentariska) klass-
knmpen. I dess program ingår nog sodalismen sam 
slutmäl oeh i nägon män bestänuner det också social-
demokratin s verkliga eiler s. k. :t n,ärmastc:t programs 
riktn ing. Men i huvudsak ingår den i dess program 
endast sam en utopistisk prydnad, SOtt) en fö ljd därav 
att man icke ens kan tänka sig socialismen förve rkli-
gad inom det borgerliga samhället, inom vars ram 50-
ciaidemokratins praktiska verksamhet dock avpassats. 
Den historiskt oundvikliga vägen fär övergångcn frän 
den borgerliga staten tili det socialistiska samhäll"et, den 
proletariska beväpnade revolutionens och diktaturens 
vag, den befinner sig helt och hället utom socialdemo-
kratins rnedvetna och praktiska verksamhetsfältj den 
börjar Jörst där varest socialdemokratins egentliga verk-
samhet slutar. 

En konsekvent socialdemokratis förhällande ti li re-
volutionen är på sin höjd lika passivt som en toleran! 
historikers förhållande tili .gångna tiders revolutionärer. 
:> Revolutionen födes, den göres ej :> är .socialdemokra-
tins älsklingsuttryck, ty den anser icke det vara dess 
sak att nrlJeta tili revolutionens förmän. Snarare är 
den av sin natur fallen tili att bromsa revolutionens ut· 
brott (likasom storstrejker och andra halft revolutionära 
massrörelser). Detta är lätt att förstä, sett frän syn-
punkten för socialdemokratins egentliga praktiska syfte-
mål : den revolutionära rörelsen stör lätt dess syflemål 
och hotar att avbryta detsamma. Dä man i fråga om 
revolution Ic~e med absolut säkerhet kan avgöra huru-
vida den redan vid det första försöket leder tili seger 
och ej tili nederlag tyckes a1l1id möjligt att vid revolu-
tionen fara hotar socialdemokratins organisationsverk-
samhets och politiska vinningar, organisationer, hus, 
bibliotek, tidningar, reformlagar, demokratiska institu-
tioner och rättigheter o. s. v. På dessas grundval är 
hela Siocialdemoktratins praktiska verksamhet fotad. Dels 
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ha de övergått tili dess Jivs självändamål; tili sin vik· 
tigaste del åro de oumbärliga för dess framtids utveck-
Jing och fortbestånd pä borgerligt laglig grund. Där-
för strävar socialdemokratin pä alla sätt att skydda och 
uppehålla sina vinningar, även om faran hof,ar frä" den 
proletariska revolutionens sida. 

Visserligen förkJaras i socialdemokratins doktriner, 
under åberopande av Marx, organisationsverksamhetens ' 
vinningar, deras ökande och bevarande, säsom behöv-
tiga även och frärnst för den proletariska ~evolutionen 
och för dess befrämjande. Och otvivelaktigt bli de 
ävell slutligen tili nytta för denna ravolution. Men 
detta sker icke tac~ vare socialdemokratin, utan trois 
socialdemokratin. (Av!'o den borgerliga statens mili-
tära organisation kommer otvivelaktigt att vara tili stor 
nytta för den prolctariska revolntionen, om ocksä emot 
den militära organisationens ändamål). Orq socialde-
mokratin alltid eHer behag kunde leda arbernrrriassor-
nas verksamhet, komme arbetarklassen med si na orga-
nisationer knappast aldrig in i ett så vågat förelag som 
en revo1ution och därför aldrig heller tilI socialismens 
slutändamål. Atminstone om icke borgarklassen med 
vapen i hand provocerade arbetarne tili revolution. I 
deUa enda fa l1 går följdriktigt även socialdemokratin 
- säkert är detta dock icke - tili revolutionär kamp 
iör skyddandet av sina bor~erligt-Iagliga vinningar och 
framtida" bestånd. Såsom VI gjorde i slutet av januari. 
... I november däremot beslöto vi undvika den revo-
lutionära kampcn, delvis för att skydda våra demokra-
liska vinningar, delvis även för det vi hoppades om 
att medels parlamentariska medel kanske kunna kringgå 
historiens virvelströmmar, kanske även fatalistiskt tän-
kande: om revolutionen kommer. nu cl1ersenare, kom-
mer den värt motständ oaktat och då visar den 1ust 
sin fulla kraft . . . 

Vad var resultatet av deUa historiska misstag? 
Kunde vi undvika den väpnade sammanstötningen? 
Nej. Den blev endast uppskjuten - tili en tid då bor-
garne redan voro bättre beredda än i november. 80r-
garne få alltid en samman~tötning med arbetarnt l iU 
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stånd. naf den &t önskar. för ar~tarklassens kamp 
är en endast en fara, om borgarne fA pestämma tid-
punktcn för revolutioncns börjatl. När arbel?rne bör-
jar revolutionen iiro borgarne ännu överallt icke bered-
da därför) utan kunna delvis bli överraskade ; särskilt 
om en reaktionär statsmakt under längre t id gjort sig 
hatåd i vAra vida lager av befolkningen, kao den av 
arbetarne påbörjade revolutionen draga med, sig miss-
nöjda mellanlager eiler ätminstonc driva isär och ned· 
51! madet .bland statsmaktens anhängare. Särskilt i sä· 
dana fall sam t. ex. I1U i de krigförande länderna, då 
proletiirmassorna ännu äro i besittning av vapctl, är 
det av största I viki att klasskriget icke fAf vidtaga på 
regeringens initiativ, cmedai1 en regering allt\d, även 
eHer en kori fris!, har maki 30tt avväpna massoma, kan 
häkia revolutionens fö rkämpar, metodiskt plåcera pålit· 
liga trupper för anfal1 och defensiv mot ~den inre fi-
enden ~ samt överhuvud· sam la alla sina krafter för ak· 
tivt eiler passivt kontrarevolutionärt motstånd. Dcss· 
utom kan mao vara övertygad om aU regeringen vid 
tidpunkten för klasskrigets utbrott har sökt ordna den 
utrikespolitiska situationen så ..E)'nnsamt som möjligt 
för sina beilov, fö rsäkra sig om möjl ig utländsk hjälp. 
eiler ålminstone skydda sin rygg O)ot hugg bakom grän· 
sen. I november hade den finska ' borgarklassen haft 
svårare att få hjälp av den tyska regeringen, än om 
vintern, då de Iyska trupperna blevo befriadet frän ry· 
ska fronten - dctta var dock fö r oss svAri att föru tse 
i november eller ens j januari. 

2) Vi centersocialdemokrater ville icke bilda något 
block med de borgerligt >frisinnade .. , eh"unl högerso-
cialdemokraterna, såväl de som voro fÖT, · li ksom ock 
de, vilka voro emot revolution, ynsågo det önskvärt. 
U1tn en dylik överenskommelse kunde. man knappast 
tänka sig nåendet av det måJ som hägrade· fär de re· 
volut ionära högersocialdemokratemas ögon ~ d. v. s. å-
stadkommandet av en fri sinnad regering, av vars med· 
lemmar ätm instone en stor del vo·re social ister och vars 
program vore lindrandet aVi livsmedelsnöden samt en 
del reformers åstadkommande på parlamentarisk väg 

• , 



Att tili den på revolutionär väg ästadkomna Hödal> se~ 
naten ,komme att höra ätminstone nägra agrarer som 
ett slags förstärkning. ansågs av dessa högerdemokra-
ter som en välbehövlig förstärkning. Med detta för 
ögonen' }tade den soc.-dem. lantdagsfraktionen under 
storstrejksveckan konfereris~r med agrarpartiet och san-
nolikt även med vissa andra fris innade grupper och 
"kamrah- Tokoi gjorde sig underkunnig om senatens 
tjänstemän komme att bliva kvar i sina tjänster under 
"den röda senaten "l. .. AlItsä. de :r. revolutionära> so· 
cialdemokraternas revolutionära mål var egenUigen äter-
uppväckandet av värens koal itionssenat i ännu .... helare 
form än förr. d. v. s. med en socialdemokratisk majo-
ritet samt möjligen . bortlämnarldet ~av de värsta reak-
tionärerna. ' • 

Detta resultat > skulle även i bästa fall vunnits ge-
nom novemberrevolutionen. Icke mera. Mera kun de 
itke den .finska ', socialdemokratin ännu ej ernå. En del 
av de organ iserade arbeta ' ne hade otvivelaktjg1 nog 
genast fo rdrat !ängre gäende ätgärder, men denna tor ... 

" dran och proletq.riatets verkliga revolutionära röst skulle\ 
värt arbetarpartis majoritet, som nöjde sig med sä litet, 
dä kunnat nedtystn , i det den sedan om den fätt sin for-
dran uppfylld, vänt sig emot alla revolutionära dikta-
turfordringar. Sitt eget· m"ål. åtminstone tili största de-

;r len, hade ' den dA ernätt. Nu efterät tyckes detta t, o . .... 
I m. antagligare än d1\:. Sä mycket hade åtminstone den 

finska borgarklassen sannolikl, åtminstone för tillfället 
varit tvungen alt giva efter för revol utionsrörelsen för 
att desto bättre kunna skydda' si na huvudintressen, 
vilka icke hotades av högersocialdemokraternas revotu-
tionsröre!se. Den finska novemberrevolutionen hade \ 
således efter all 'sannolikhet blivit en borgerlig revolu-
tion i frisinnad riktning. Bland de organiserade arbe-
tarne hade då resu ltatet varit en delning: högerfraktio-
nen hade anslutit sig tili den :>samhällsbevarande, fron-
ten med borgarne, vänsterfraktionen åter varit den te· 
volutlonära socjalismens eiler kommunismens egenftiga 
bärare och . den som fortfarande skulle angripi'i d~ 

.borgeriga staten, dess maktinnehavare och anhäng31le. 

/ 

\ 
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Ungefär pä detta sätt, om också icke fullt klart, 
föreställde vi oss s. k. »marxister» inom partistyrelsen 
redan under storstrejksveckan i november resultaten av 
en då fullföljd revolution. Men just därför hade vi två 
vägande' skäl tili alt rno'tsätta oss revolutionen:' 1) vi 
ville icke förhjälpa högersoaialisternas och de borger-
ligas fö.renande och 2) vi ville undvika en delning av 
socialdemokratin i tvä mot varandra stridande Jäger. 
rtven i detta avsecnde gingo vAra tankar i för social-
demokratin, icke marxismen betecknande gängor. fak-
tiskt bromsade vi den Ilistoriska utvecklingen genom 
att hindra uppdeln inget:J av arbetarrörelsen, ehuru för· 
utsäHningarna för en dylik 'delning redati varo ett nöd· 
vändigt vil1kor fÖIj aU. arbetarrörelsen ginge framät mot 
ett medvetet revQlutionärt mä\. • Genom att på konst-
la! sätt hAlla ihop mot varandra -stridande fraktioner 
blev rörelsen totalt oduglig tili aktion. En delning 
kundc vara tili skada för den sodaldemokratiska verk-
samheten, d. v. s. för framgång. i det parlamentariska 

.(och fackliga) arbetet. Förhoppningarna om valsegrar 
däremot kunde bli sämre. M-en för arbelarrörelsens 
verkliga framätskridande och för slärkandet av arbetar-
nas klasskamp hade denna inre brislning endast kun-
nat vara tili nytla. Det hade ju betytt den egentliga 
arbetarfrontens befriam:le frAn skadliga och jördunk-
larzde (tvetydiga) element, vilka placerade å den bor· \ 
gerliga sidan varit mindre tili skada för arbetarnas revo- ./'" 
lutionära klasskamp än inom arbetarnes egna [ed. 

Visserligen, revolutionens omedelbara vinningar hade 
vi sannolikt icke, oak lat de mest intensiva al1 strängn in-
gar kunnat diktera . fram. Det l hade historien själv 

I skött om. Men vi hade bort försöka, bort strida och 
anfalla - för att såvilt möjligt komma det historiska 
framätskridandet tili hjälp. Inte ens historien kunde ar· 
beta med tamma handskar - den behöver stridande 
Iländer. Och även om den stora islossningen i Fin-
lands klasskamps hi storia då ej ännu skulle kunnat ske, 
utan med all sannolikhet begrlj.nsats tili sprängning av 
det .borgerligt fri sin nade blocket, sä hade även denna 
sprangning varit ett framsteg. Isskorpans motstånds-. 
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kraft hade rörsvagats; den frambrytande .slrömmens 
tryck hade icke mera brutit sig mot eli enhetligt istak, 
utan kunnat koncentrera ali sin mäktiga styrka för att 
prässa I?ä stockningspunkten, liIls denna komme att 
brista. De11a är ju den naturligaste oeh snabba~te pro-
cessen vid islossning. Sä g ick det även tili i Ryssland. 
Pä sä sätt går det Jätlast att komma i god början. 80r-
garstatens motståndskraft sätles härigenom tili star del 
ur aktion vid 'det avgörande ögonblicket. Däremot kan 
islossniftgen dröja veckor över sin tid, om isskorpan 
är jämnstark ända tili 5Iufe!, om icke här oeh där virv-
lar oeh revar uppstå före den slutriga bristningen. ~ 

Vi hindrade virvlarnas uppkomst genom storstrej-
kens avbläsande cfter en vecka samt överlämnandet av 
revolutionsbeslutet til) partikongressen! Missnöje, ja 
ren förbiUring var tili föl jd därav allmän inom arbetar-
massoma. Missnöjet gick icke tili ren revoll mot par-
tiledningen, mt;:n verkade på ett sätt, sam kanske var I 

än farligard för arbetarnas framtida klasskamp: rörtro· 
endet tili de ledande inom partiet gick därigenom tili 
sin bästa del förlorad . Ledningen, som hade behövt 
full fyr mot den allt mer stärkta fienden, stannade vid 
a11 blåsa på misstänksamhetens kaila glöd. Den väckta 
misstänksamheten och avogheten kändes sedermera som 
en mara under hela revol ulionstiden. I november såd-
des sålunda frö~t tili upplösningcn i apri!. - Partimö-
tet, vil ket sammanfrääde några veckor etter storstrejken, 
kände redan atl den högsta revollltionära vågkammen 
häll på atf dala inför de olika korsvindarnc. I?ar!imö-
tets representa nler voro valda redan undcr våren, i an-
dra förhållanden. Cirka hälften av dem tycktes vara 
mer eiler mindre på det klara för den revolutionära vä-
gen; den andra hälften emo!. Vi inom cenlern ville 
framförallt hålla partiet enig t och vi :t lyckades .. däq.lti. 
I den samlande resolutionen utlalades icke etl klart ord 
för eiler emo! revol utionen, däremot framlyste den fÖTra 
självständiga klasskampens anda; därtiJl en massa from-
ma reformfordringar ei! borgarne, samt At arbetarne en 
uppmaning tili beväpning - icke för en revolutionär 
offensiv, men för nödvändigt själfförswr. 

• 
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Behovet av själfförsvar syntes nu bliva stundens 
viktigaste uppgift. Ty bourgeoism, som denna gång 

~ såg sig ha undgått revolutionsfaran, beredde sig nu tili 
medvetet aofal!. Off~ntligt underhöllo borgartidnirlgar-
na: en vild hetsjakt mot sodaldemokratin och mera i 
s!cYmundan beredde den sig tili krig, anskaffade vapen, 
ordnade oeh inövade s,laktararmen. samt.,utsände agen-
ter i brådskande ärenden tili ,utlanaet. Aven arbetare-
gardet inövades, t. o. m. parti styrelsen tpg del i detta 
arbete. Men arbetet gick trögt, utan nödig 'igtensitet 
och mAlmedvetenh'et. Automatiskt hotade här oeh där 
.Iakala revolutionsungar med sina anarkistiska sidoin-
flytanden; ' i Åbo kom en dylik till utbroU: 

Det parlamentariska arbetet var oeh ,kunde numera 
icke vara tili annat än skada för arbetarrärelsen. I on5-
dan band det endast våra krafter, vilka alla hade be-
höfts i. färberedelserna fär den revolutionära kampen. 
Det endast bedrog och bidrog tili att undanskymma 
det som komma skulle, vad borgarne förbe redde och 
vad arbetarne bort förbereda. När r:evolutionen hotade 
i november hade i lantdngen fåtts tili stånd ett demo-
kratiskt majorib~tsbeslut, att lantdagen - icke något 
regeringsblock - tillsvidare vore innehavare av högsta 
makten .i iandet. Detta säg redan ut som ett verkligt 
om ock svagt steg mot den rena demokratin. I grund-
lagsutskottet utritade vi redan grundlinjer för delta häg- '" 
rande vackra statsskicket samt beslöts utlysa tävlan för 
det va~kraste projektet tili fana ä F,inlands demokratiska 
stats tmnar... ..: 

'Då "hördes ur hr Svinhufvuds mun kapitalets stats· 
fö rfattning, sam. inneh.öll endast en paragraf: .En stark 
ordningsmakt! . 

Det var en svinaktig och blodtörstig statsförfatt· 
niog. Men den aoslöt sig tili klasSkampens historiska 
verklighet, massvåldet, allt under det mången social-
demokrat ilnnu drämde om en genQm 'valsegrar upp· 
stånden demokratisk statsförfattning . 

• 

\ 
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II. 

För demokratin . 
Under den revolution, som senaste vinler övergick 

P'inland, strävade den fin ländska socialdemokratin icke 
ui över gränserna för den all männa fQlkre p resentations-
ordningen. T värtom sökte den att i gö rli gaste män 

! up pbära en ,allmän folkrepr~ent9.n OIl, att skapa en i 
högsla grad demokralisk statsform. I dcnna riktning 
siktade folkkommissariatets förslag til t stt\fsförfattn ing, 
vilket redan Hdi gt på våren var avsedd aU gcnO!il folk-
omröslning"" godkännas. Enligt detsamma' skulle den~ 
demokraliskt vald a lan tdagen 1,l tgöra högsta lJ]akten; 
regeringen skulle utgöra bloU dess vcrkst;i!lande ut-
skolt; en prcsident utan räti lilI självständig verksam-
hei, underkastad lantdage'ns regelbu ndna och direk ta 
kon trolI; folkets initiati vrätt sk uHe vara synnerligcn om-
fattande, refercndum blotl i frågor gäUandc stalsordnin-
gen; ämbetsrnännen skullc liIIsätlas för bcslämda ter-
miner, de högsla skulle ulscs av lantdagen . 

Naturllgtvis var denna stalsfonn ej för folkkom-
mi ssariatet etl slutmål, ulan endast et! slatligt medel 
iör förverkli gande av social ekonomiska strävanden. Ge-
nom detstlmrna ville man fra mskapa beli ngelscr för vi-
dare utveckling i riklning mot socialis men, gf!"nOmdriva 

. refarmer, ur vilka ·sist det socialisli ska samhället skulle . 
uppkomma. . . 

Denna ide syntes ganska naturlig unde r de rådan-
de förhållandena i Finland. En demokrat isk statsord-
ning hade1 synbarligen i Finlan<;l garanterat folkrepre-
sentationell ' en majoritel, varav en stai" del dire kt fram-
stäHI krav på en socialistisk ordning, och sannolikt 
had e icke heller den återstående delcn lIlolsatt sig i 
denna riktning gående, stegvis roch försikl igt genom-
förda reformer. Socialismens motstå ndare hade i lanl-
dagen avgjort suttit Ii minoritel och sam sådan varit 
ma ktlösa och lamslagna. Så Irodde man, 

I betraktande av !.Finlands, ekonomiska liv föreföll 
en sådan tankegång långtifrån amöjlig, Obe ~oende där-
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av att den kapit",lisliska utvecklingen icke framskridit 
långt i Finlan~, vore det synncrii gen lätt på grund av 
produktionsförhållandenas enkla sfruktur att åtminstone 
statligt överl~ga störsla delen av dem,lättare än i mån-
get land mcd längre ulvecklad folkhushållning. Trä-
varu- oell pappersindustrin behärska mcd hänsyn tili 
produklionsvärdet Finlands kapitalistiska induslrL . En 
förhållandcvis stor del (ungefär två Iredjcdelar) av sko-
garua tillilör redan ·s.talen . Pappcrsinduslrin ,är tämli-
den centraliserad; bcslagtagandet av ett iiolal av de 
största företagcn VOTe uppenbarligen liklydlgl med aU 
övertaga näsla ll hela dcnna illduslri. Också inom såg-
industrin Ii~ger den · störsla delcn av produktionen i 
händerna pa ctt tämligen begränsat fålal större bolag, 
vilka dessu.toJIl belraktadcs IIlcd tämligen oblida blic-
kar av de jordägande böndcrna. Med fulll skäl skulle 
ett beslaglagallde av sammalllagt clt par hu ndra firmor 
ha förskaffat slaten fullsländig övervikt på dcssa 0111-
råden och därigenom indirekt clt omfatt:mde inflytande 
på kapitalismens övriga områden. Dcssutom hade stats-
bankens utvidgning tilI enda, eiler ålminstone förhär-
skande affärsbank, saml ulrikeshandelns centralisering 
f statens hand, vilkct allt hade varit Iäti alt genomföra 
på basen av de förhållanden som kristiden tiJ!skapat, 
på ett avgörande sält bidragit alt göra staten tili den 
bestämmande faktorn på folkhushållningens område. 
På så sätl hade staten blivit den härskande kapitali-
sten, men ieke mera såsom en siat, styrd av privalka-
pitalet oeh .bourgcoisicn, ieke Som deras klassapparat, 
ulan Sam "folkstat", i vilken ae sellare som minoritet 
ej mera innchaft den beslämmand,e maklen. · Avgöran-
d et hade hclt ·kommit i händcrna på den arbctande 
fo lkmajoritctcn; som tili sin cgcn fördcl hadc använt 
delsamma för alt ändra slalens ekonomiska vcrksamhel 
så atl det kommit aft alltmera lillgodose dess intressen 
oeh på della vis småningom förvandlat staten tili elt 
socialisliskt samhällc. 

En soeialpolitik enligt dessa riktlinjer var tydligen 
det fin.,ländska folkkomlllissariatels avsikt att förvcrk-
Ii&;a. Atminstone en del av dess medlemmar väntade 

. , 

.' 
" , 
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att den demokratiska lantdagens majorilel sk ulle god-
känna statsbeslag av de slö rre Irä- och pappcrsfabri-
kerna j den omfallning som ovan anlylts, lik som äve n 
utri kesha nd elns slällande und er slatens uppsik t, vilket 
naturiiglvis haft tili följd alt stalsbankens ställuing bli-
vii en aA·nan än t id igare. Svårt och för övrigt lönlösl 
ä r det aU ou uUala sig om, vad som skulle ha skett, 
ifall den tyska impcrialismen icke hadc kommit Fi n-
lands kapitalisler til i hjäl p, ulan arbctarna hade hcm-
burit segcr i stridcn . Men utan aft hä nge sig tili dy- , 
lika osä kra s pekulationer, kan mall i alla fall redan se, 
aU den av folkkommissariatct u.ppburna d emokr~liskå 
stalside n var his/oriskt orikLig. 

Den vill e bygga en bro, hilda öve rgången mellan ' 
kapitalism och socialism. Men demokrali n är oförmö-
gen a lt uppbä ra en sådan uppgift. 

Dess hisloriska karaktär gjorde sig fö rni mbar rr· 
dan und er revoluti onc ns gång. Den lil1fredsställde var-
ken borgarna eiler arbelarna - Illan kiinde del, ehuru 
ingendera yttrade sig emo! dcnsamma. Borgarna an-
såg del inte fÖ T klokt alt uppträda mot demokrati n, 
och arbelarna åter, samma arbetare, som åren 1904, 
1905 och 1906 med brin nande hänförc lse hade kämpat 
fÖT dcmokratin , förhöll sig IIn lämligen likgiltigt gent-
emo! dcnsamma. För vardera parien dugde nu blott 
diktaLur, för borgarna den vita, fö r a rbe!arna den röda, 
Vardera lorde ha känt för sig själv, atl det demokra:" . 
liska förslagel i sjä lva verket var bloU ett kompromiss-
förslag. Men ingendera ville kompromiss, eile r förso-
ning. Egen. makt syntes vardera bäUre än all folk-
makl eiler demokrati. , 

' Demokralin va r del !öregående drt/s sl alsform i 
Finland. Den ryska borgerliga revolutioncn i mars ha-
de begävat väri land dl1r med. Den fanns inle pä pap-
peTel, id:e säsom all mll nt erkä uq g rund lag, men fak-
tiski fO refanns den i alla fa l!. Det va r pä inl el vis en 
full sHlndig demokrali - icke pä lä ngl nil. r ens så god 
som senare fol kkomm issariatets fOrsJag - mell den var 
så fOrträfflig, som demokratin Over hu vudtaget kao vara 
i en borgerlig siat. Ali kOl]1ma vidare framåt på dE'.n 

, 
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• demokratiska vttgen, med andra ord via -fredlig· klass-
kamp, ulan anlitande av väldsamma medel, vaf bisto-
riskt omöjligt. 

Nu eHerät af det läU aU gora d enna viktiga upp-
tack!. Me n det vaf åtSkill igt svårar~ att kUll na gO ra 
den ; F in land lInder det sistförflut na året. Den fin-
'Iändska bourg,€oisiens relati va svaghet, gess orörmåg'a" 
att röra parlam entar isk ka mp oeh -det fal<lum att den 
stod liian mililär, v:lt betingelser, som predestinerade 
oss -socialdemokrakr tilI en demokratisk synvilla , i det vi 
ville nå fram tili socia lismen genom kamp i lantdagen, 
g enom en demokratisk folkrepre:ienlation . . Det vaf att 
ge sig io p'å eli v.1lg, som icke kunde Overensslämma 
med hisloriens verkI.ga keav - aft (örsOka undvika en 
SOLialislisk revolutioll, alt söka kringgå bryggan meI-
lan kapitalism oclt socialis m, proldariatets diklatur. 
som är en historisk il(fdvändighel. 

för oss tedde sig det förfhllna äre'ts demokrati icke 
blott som en gången tids, utan även 50/11 fra mt idens 
riktiga program. Den visade sig blott aHlför bristjäl-
fig och sl'ag fÖf aU kun na utgöra g fundv lI l för en 50-

. cialistiskt sa mhä ltsbygge. Därför bo rde den ful1stå ndj.. (j 
gas oclt stärkas. - Den var svag, oerhört svag. Vi 
märkte icke. att den var sd svag. aft det va! omöjligt 
att förstärka dem.amm a. Svaghet var de.;s frä msta e( 
genskap, svaghet vartill demokratin nödvändigtvis ar 
d'ö md i varje bOFger!igt samhälle. Den vat i san ning 
tili och m\!d svag såsom stM fÖf bourgeoisien, men 
ännu svagare så~om ett tJjälpmedel i arbetarklassens 

. kalUp . Dess enda värde'fulla, histpriska fördel - en 
fördel fOr vardera parte n och således be främjan d e stri· 
diga ilLlressen - var densamma, som aUtid källneteck· 
nat demokrati n, näm ligen att .... den t illa! klasskampen att 
utveckla sig tam ligen fritt. Den tillat denn3 utveckla 
sig till det stadlum, ~ä r avgörande måste ske med va· 
pen. Så blev denna demokratis 'historiska uppgift a tt ~ 
själv till ·först falla tili marken , såsom onödig, efter aU 
ha fyllt sitt värv att ulgöra en fö räldrad murken vaU 
mellan de tvä sammandrabbande fronterna. 
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NI. 

Med ett natlvardsprogram i revolutions-
. kamp. , 

När den finska bourgeoisien i slutet av januari 
kommenderade sina slaktare att gl till anfall, vart so-
cialdemokratin uppbragt·.- för demokratins skull. Bor-
gerskapet vå.ldför och ~mintetgör def{l~.kr~~in . ropades> 
det från socialdemokratiskt håll: e1ded',ar los, demokra:. 
tin ä~ j livsfara! Så var det också. Borgarna ville en 
gång för alla komma ur sitt 'svaghetstillstånd, befria sig 
från alla detT)okratins skrankor, som för c1em utgjorde 
åtminstone ett hinder, om ock icke någon fara. De 
ville upprätta ett ohöljt klassvälde, en fri roHarmakt, 
en Jstark ordningsmakt» som det sades, en slaktarre-

. publik, eller som vi " .u ser en slaktarmonarkL 
Detta ville , bourgeoisien. Socialdemokratin, gav sitt 

svar i revolution. Men under vilken lösen? För ar-
betarnas makt? Nej, utan Jör demokratin, för en de-
mokrati, som ej kunde våldföras. 

Denna vår ställning var icke sociali stiskt klar, och 
historiskt 'sett utgjorde den en utopi. En slik demo· 
krati, som inte kunde våldföras var på sin höjd möjlig 
att skapa på pappret. Någonting dyl ikt har aldrig ex i-
sterat i klassamhället och kan aldrig uppkomma ino~ 
detsamma. Inom demokratin har alltid en roffarklass 
rövat makten av folket. Om nu framdeles det kapita-
listiska utsugarsys le met skulle fö rbli gällande på det 
ekonomiska området, så var en sådan demokrati omöj-
lig, inom vilken prol~tariatet hade utgjort den i staten 
härskande klassen och via statsmakten sökt komma åt 
den kapitalistiska utsugningens urkrafter. Om åter ka-
pitali smens ekonorpiska system redan var moget att 
störtas, så var demokratin onödig för det arbetet, odug-
lig och omöjlig. I förra falle! hade den demokratiska 
statsformen, om den i alla fall kommit iii) stånd på pap-
peret, blivit ett skY!1ke för ett borgerligt klassvälde och 
på siA höjd kanske varit densamma till ett visst fe::.--

• 
• 

• 
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"-ng och hind,er. I senare fallet hade den bilda! ctt 
skynkc och ett hinder för arbetarnas kl,assvälde. En 
verklig demokrali hade i ingendera fallet kunnat uppstå . 
Inom klassamhällei kan blott tvenne slag av kraftför-
hål1anden mellan klasserna fö rekomma : det ena är elt 
j örlrycksti/lsldnd, sam upprätthålles med våld (vapen, 
lagar. domstolar o. s. v.), varvid de undertryckla klas-
scrnas befrielsekamp är hänvjsad tili tämligen ·fr.edliga 
medel (underjordjska eiler offcntliga, anarki ska, parla-
mentari ska eiler fackVga o. s. v.), medan det andra är 
ett lillstånd av ö ppen kamp mellan klasserna, revolu-
tionen, varvid genom en vålds3m kraftmälning avgöres 
vilken klass •• som framdeles skall vara den fö rtryckan-
de, vilken den förlryckta. 

Då Finlands borgerskap utmanade arbetama tili öp-
pen kamp om klassöVerväldet, sä maste arbetarparliet 
välja anlingen den ena " eHer den andra klara ståndpu nk-
ten : antingen att antaga utmani"ngen och resa sig tili 
revolutionär kamp för arbetarnas klass llälde, eiler att 
ulan slrid underkas la s ig bourgeoisill, erkännande si n 
svaghel och svikande sin klas.s' sak. Fin lands arbetar-
parti ställde sig på ingendera av dessa ståndpunk ler. 
Den fyl1de sin plik! atl gå ui tili strid , det "reste sig 
tili kamp, men tili Jörs llarskamp, icke tili medveten re-
volutionär strid . Man talade nog 0 111 revolution och i 
verklig heten tog man del i en san n revolutionär kamp, 
men med slutlla ögon, ulan aU vara medveten om den-
na sociala revolul ions innebörd. Man lalade näml igen 
i samma andedrag även om demokrati, om en demo-
krali, som ovillkorligcn illnebar, aft en väpll ad social 
revolution mäsle undvikas. Sdlrdrs htJjdes rellolufio~ 
nens Jana egrntli~fn - Jör att undvika rellofutionen! 

Detta var et! oerhört organiskt fel i .vår ståndpunkt. 
Nu dä vi lärt oss Jn se detta, bör vi även öppel erkan-
na delsamma, även om vi icke i tid kommi! tili ln sikl 
därom. Vi fattade icke, att jämväl arbelarna, när revo-
lulionen ulbröt, med IIdld IIräkle demokratin dt sida". 
strök den sam en värdelös ach hindrande punk! ba rt 
frAn sitt pragram. Om Finlands arbetare icke hade an-
tagll borgarnas .utmaning, ulan med uppgivande avallt 

• 

I 
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motstånd lätit sig kuvas, fängslas och slaktas, sku l1e 
förvisso ett demokratiskt skyddsprogram varit på sin 
·plats. Men på· den januaridag, naf arbetaren höjde si n 
hand mot sin dödsfiende, s'ä 51et denna hand bart de 
d.emokratins trasor, SOIll stod i vägen. Efter den da-
gcn betydde hävdan dct av ett dem okratiskt program 
ett historiskt baksteg; och samma var fÖ:\!lå!1andet med 

, en dylik .rör arbe.tarna fördelaktig:a demokrati, som folk-
kommissariatels fö rs lag tili statsförfattning innebar. 

Den omsländig hcten, a1l nägon klass' representan-
tcr i revolulioncn, eiler i annan klasskam p, icke är med-
vetna om kampcns vcrkliga syfte, det belyder ingalun-
da annu 311 karnpen bör uppges, cHer att det hela slu-
taf med skeppsbrofl; ar alls icke lihtydigt med att be-
kämpa si n egen klass, eiler med mcdvelet eiler omed- . 
velet bedrägeri. Kampen i sig själv är ett histori skt 
faktum, den är huvudsaken, som avgör och bestämmer 
det verkliga - resultatet, och var och en som eHer' sin 
förmäga (ar del i den sig uppresande.klassens revolu-
tions~mp, underslöder därnred denna klass, om han 
också på sina läppar eiler 1 sina tankar bär vilka ohi-
stariska fantasier som helst. Så uppbar i själva verket 
Finlands socialdemokrati, dä. den fyllde sin plikt alt 
kämpa, och icke genom stridsvägran bedrog sin klass, 
just gcnom denna sin kamp den socialisliska revolu-
tionens program, även om den liU fana hade den gam-
la, utslitna demokratins program. 

Det var lnle första gängen i världshlslorien som 
nägonting dylikt skcdde, att den stridande klassens 
främsta kämpar formade en . lösen, som icke det ringa-
sle molsvarade deras kamps verkliga, hisloriska inne-
börd, Tvärtom, oklara lösenord har i regel uppburils 
av de gängna seklernas revolutioner, emedan man sak-
naI social medvelenhet. Oft asl har de revolulionära 
lösenorden funnit sin uppkomsl ur rena tillfäl1igheler, 
eiler bestätt av ylliga, kortsynta politiska slagord, tili 
vilka ofta räkat foga sig besynnerliga utlryck för en 
förvriden , symboilk. Vi erinr?,r oss t. ex. shersiterrörel-
sen i Böhmen, sam i verkligheten utgjorde en kamp 
om de pålagligaste, ekonomiska klassfördelar, men i 

.L. ________ ~ __________ .. __________________ ___ 



trämsta rummet stäl1de en teologisk tvist om - huru-
vida vid nattvarden, utom hostian, även vinet skulle av 
alla . förtäras. Under den finska revolutlonen var det 
demokratiska programmet för Fin lands sociaidemokra-
ter deras - nattvardsvin. D eUa program hindrade icke 
socialdemokratin att delta i den revolutionära striden, 
meo det gagriade icke heller som program själva kam-
pen. Om en okunnig sjöman 5tyr orätt kurs, sam för 
honom tilI undergång eiler fjärran från hans destina-
tlonsoft, men en bistl:;f stOfm omärkligt kastar honom 
in i den rätta kursen igen, så är utgången sannerligen 
itke sjömannens, utan stormens förtjänst . Låt vara att 
sjömannen under resan fyllt sin plikt frimod igt och trä-
get, men han begrcp sig itke J1l de sjökort oeh kom.-
passer, som man givit honom för att han skulle kunna 
hAlla den rätta ku rsen. 

Det moderna soeialdemokraiiska arbelarpartiet, vars 
politiska verksamhet borde ha 'fotats på marxistisk -
således vetensknplig -. skolning, har minst av all'l or-
sak eller ära att bära fram tili barrikaden någ~ som 
helst nattvardsvin-symboler. Ty vad värre är.: detta 
blev oss tili hinder oeh svaghet i kampen. Medvetan-
det om att kämpa för ett klart mäl är redan i oeh för 
sig ägnat att stegra krigarnas kra(t oeh ulhAlIighet -
aysaknaden av etl dylikt framkallar däremot osäkerhet, 
vankelmod oeh svaghet. Sä var fallet under revol utio-
uen i Finland. Vi upprätthöll icke en tillräckligt kraf· ' I 
tig ordning. Så lämnade vi t. eJ. i Helsingfors alltför 
fria Iyglar ät borgarna, vilket tilfät dem att driva moi 
oss riktad konspirativ pol itik. Husundersökningar och 
de skyldigas fängslande verkställdes icke med tillräck· 
fig energi. Överbevisade, skyldiga motrevolutionärer 
bestraffades a!ltför mil1. . Arbetsplikt infördes icke till-
räckligt tidigt för de sysslolösa .herrarna. Mer målmed-
vetet hade man helt viss t gått tili väga, om vi genast 
i början ställ1 som revolutionens uppenbara mäl: ar-
betskiassens diktatur. Oå sä icke gjorts, blev följden 
den att vår verksamhet slog in på en farlig tnedelväg, 
vilket faktum var' ägnat alt göra borgama djärvare i 
sM1a Hinker, oeh samtidi2"t å andra sidan uppmunlrade 
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de anarkistiska element, sam inniistlat sig i röda gar· 
del, at1 på egen hand verkslälla enskilda blodsdåd, 
plundringar oel! mera dylikt, vilken bris( pä discipliR 
~sladkom förv irring i revolutionsfolkets egna leder. 

Den finska revo[u tionen's utgäng kom dock icke 
att bero p~ dcssa onlständigheter. Det var omöjligt 
aft undgå nederlaget, när den tyska regeringen slöt upp 
vid sidan av de öyriga bödlarna. Men om den tyska 
regeringen ick~,..inblal1dat sig i leken, vad hade då in-
träffat ? Det kan vi icke \lela med säkcrhet, men det 
är mycket möjligt iltI·j sä fall stridcns utgång Ilade 
kommil alt bero på, huruvida den revoluttonära ordJ 

ningen skulJe ha upprätthåll'its strängt och under en 
... längre lid som avsiktlig qiktatur, eiler bJolt kommit aft 

utgöra t!n human elapp .pä vägen lillllärmasle demo-
kratiska rredshamn. Alminstone indirekt hade del i så 
fall berott på, vilken fana eiler symbol , som hissats av 
den socialdemokratiska ledningen. I varje fa).1 hade doek 
frågan om seger eiler nedeflag varil ovi ss. 

En sak, som i viss män bidrog tili al! ge karak-
lär åt folkkommissariatets oeh den fi nska socialdemo-
kratins verksamhet och program, var ulan lvi vei den 
hänsyn, man ansåg sig böra ta tili de arbctarna när-
stående folkskikl, som utgjordes av småborgare oeh 
bönder, så atf man icke jagade dem åt sidan genom 
aU skräm ma dem med socialism oel! prolelarialets dik-
talu r, utan lugnade cern med demokrati oen human be-
handling. Detta var parlamenlariskt valfiske, men icke 
revorutionär taktik. Under revolutioneri visade sig den-
na klokskap var;t et! farligt missgrepp. De småborger-
liga elernenlens lugn eiler osäkra sympati hade ieke oeh 
kun~e ieke. ha någon nämnvärd inverkan på slridens 
gång. Kampens kraft berodde hc~ oeh hället på ar-
beta~na, pä deras hlinförelse, energt oel1 djärvhet saInt 
'på deras förlroende för den revolutionära ledningen. 
Men de demokrati ska formlerna snarare nedslog än 
hOjde arbetarnas hänförelse. Otvivelaktigt belraktade 
de desamma mera som en missräkning, än sC'm det 
s.lutmå.l för vars uppnäende arbetaren med glädje off-
rade, där det så gällde, sitt liv. Klassdiktaturens oeh , 

-
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sodalismens klara signaler hade på ett alJdeles annat 
sätt kunnat elda arbetarna. Då hade de k\art kunnat 
känna, aft slriden i verklighet fö rde dem jramdt, rakt 
mot förverkligandet av deras slörsla historiska ideaL 
Och när de skulle ha sett, aU rcyolutionens ledning 
hade beh:lI1d lat bourgcoisien med sådan stränghet, var-
med man under ett blodigt k!as~krig bör behandla fien-
der och förtryckarc, som fQrljänat att isin tur bli un~ 
dertryckta, ' skul1e illom arbetararmen ovillkorligen ha 
befästs en öppen tilli! tiU de kamrater, som stod i 
spetsen. . 

För varje arbefarparti, som leder en revolution, är 
arbetarnas hänförda fört~oende dyrbarare än aili annat. 
Det får icke i ringaste män politiseras bart, om man 
viii se rcvolutionen segra och icke gå under." 

IV. 
( 

Stormens logik. 
Proletariatets revolution är framförallt ett stort or-

ganisalionsarbete. Den styrande makten bör arganise-
ras sam den prolelära klassmaktens maskineri; prole-
tärarmen bör organiseras sa m maktens säkra stöd och 
klasskriget ordnas på socialistisk grund. 

Mänga erfarenheter, som ernåddes un der den fin -
ska revolutionen vid utförandet av dessa orgatiisations-
arbeten, larva sin specialbehandling, på vilken här ei, 
är avsikt alt ingA. liär är endast avsikten att betona 
de riktlinjer, vilka erfarenheten visade oss böra instA 
vid organiserandet av revolu tionen. 1, 

Vid det praktiska ord nandet av styrelsen kommo 
vi på rätt väg främst genom den allmänna tjänsteman-
nastrejken. Oaktat all vär frisinnade villomening kom 
hela statens och kortl munernas styrelse i händerna p'å 
de organiserade arbetarne, dA tjänstemännen en häHib 
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förklararle strejk .. På vissa häll kvarstodo en del i sina 
tjänster, men i allmänhet endast i saboteringssyfle eI-
ler för att i hemlighet hjälpa slaktarna i krigföringen, 
1. ex. vid järnvägen, pasten eiler telegrafväsendet. Vid 
det sistnämnda 'verket hade det kanske varit rejälast att 
fösa bart alla sorp borgerljgt kända funktionärer, även 
om det haft tili följd störing och inskränkning av tra-
fiken och t. ex. telegrafen til1svidare nästan helt och 

. hållet avstannat. Alminstone så länge det egentliga 
frontkriget räcker, är det farligt att låta övcrlöpare och 
motståndare stå kvar i tjänst vid järnvägen ocll telegra-
fen j fri telefonering kan av den bakom frontens rygg 
stående borgarklassen begagnas tili militärt spioneri, 
varför dess brukande under den öppna kampens tid 
borde inskränkas tili det möjligast minsta, emedan en 
fullt effektiv kontroll ändock icke kan fås tili ständ. 

Vid produktionens anordnande övergick, likaledes 
genom arbetsledningens och teknikernas allmänna strejk, 
produktionen delvis i den av arbetarne önska'de riktnin-
gen, moi socialiseringen, mycket snabbare och längre 
än vår socialdemokrati annars varit färdig att övertaga. 
Främst kommo naturligtvis statens och de kommunala 
affärsföretagen i de organiserade arbetames händer, men 
snart även flere storkapitalistiska företag, bland dem lan-
dets största kapitalistiska företag Kymmene aktiebolags 
pappersbruk och pappersför~dlingsanstaller. I allmän-
het beredde igängsä~tandet av de av kapitalisterna stop-
pade fabrikerna för arbetarna inga oövervinneliga svå-
righeter. Visserligen hade bristen på tekniskt skolade 
ledare inom industrin senare gjort sig ännu kännbarare 
än i början; .men hur bristfäijiga i deUa avseende de 
tili arbetames disposition varande krajtema än voro, 
utvisade erfarenheten dock glädjande klarl att Finlands 
arbetare skulle gätt i land med produktionens ordnan-
de. Inom de flesta av på arbetarmaktens iniliativ igång-
satta industriema rapporterades snart om lramgäng i 
större män än man kunnat vänta sig. 

Däremot förekommo i själva klasskriget och ord-
aandet av den röda armen fel, oegentligheter och bri-
ster, tili star del visserligen beroende pä brist averfa-
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renhet och teknisk skicklighet, men liven tili f61jd där· 
av att vid organiserandet av själva striden ej fästes till-
börligt avseende. förberedelsema före kampens upp-
tagande varo ej omsorgsfulla, genomtänkta samt sak-
nad'e energi, Icke ens häktandet av de borgerliga le-
darna hade på förhand förberetts, oeh under klasskri-
get vanns icke ens nägon planmässighet härutinnan. 
Den röda armen rekrylerades tili en början enbart av 
frivilliga organiserade arbetare, sedan 3J}togs även OOT-
ganiseracte, på sina ställen beordrades de tili armen, på 
vissa orter åter förverkligades den allmänna värnplikten, 
med sändande av även borgare med gevär i hand, tili 
fronteo. Det ändamålsenligaste hade synbarligen varit 
ett allmänt genomförande av värnplikten inom arbetar-
klassen med inkallande av alla vapenföra eiler tili vissa 
årsklasser hörande vapenföra män. Lönen i armen, som 
uppgick tilI ungefär samma belopp som för en bättre 
avlönad arbetares, hade icke behävt vara sä hög. (Ali-
männa arbeten hade i al1mänhet icke behävt anordnas 
s1\ länge det röda gardet behövde folk.) Armens pro-

,viantering torde varit nöjaktigt ordnad, dock var beho-
vet av skodon stort, delvis även i fräga om kläder. 
forslingen och lagrandet av ammunition så att den vid 
behov fanns tili hands var i början däligt ordnad och 
·hann . aldrig bli ordnad pä ett tiilfredsstäl1ande sätt. 
Sämst lär det militära kunskaparväsendet varit ordnat. 
Orundandet av spanareavdelningar bakom armens rygg 
var däremot ett felgrepp -ei dessa avdclningars verksam-
het var endast tili skada och fara för krigsoperationer-
Att icke inom själva armen vid fronterna kunde fAs tili 
stAnd ens de mAttligaste fordringar motsvarande spa-
nareavdelningar, sammanhängde väl med 1Iet näst stör-
sta felet varav den röda armen led, nämligen bristen 
pä dugande, tillförlitliga, punktliga och skolade office-
rare. Tidigare skolade krafter fanns ej att tillgA, eme-
dan landet redån en längre tid varit utan militär; en-
dast en minflre del gamla underofficerare stod arbetame 
tili buds. Aven den underhaltigaste föregäende offi· 
cerskunskap hade säkert varit tili stor nytta, men fanns 
ei att tillgå och förblev oordnad under revolutionstiden. 
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Det var i rent betänklig grad beroende' på slump, vem 
sam kom att övertaga den ena eiler andra chefsposten. 
Delvis varo männen på sin plats, flere alldeles utmärkta, 
vilka inom kori tid genom samlad erfarenhet höjde sig 
tili jämnbredd med 5in uppgift och utbildade sina 501-
dater tili mönstertrupper. Men det inkom även många 
olä01pliga och oskickliga clement i befälskåren och j . 
staberna, knappast mänga bedragare, me" i stället stora 
skrävlare, vilka aldrig tidigare gAtt i laod med något 
dugligt organisationsarbete eiler en ledadde post och. 
icke helJer Inu d~gde därtill, ehuru de i den allmänna 
uppbrusningen stego tili ytan. Om dc i arhelarrörel· 
seu skolade prövade organisatörerna allmännare och vii· 
ligare sökt inträda i den 'Inilitära led ningen och orga-
nisationsarbetet och icke dragit sig undan såsom ofta 
var fallet, hade otvivelaktigt klasskrigets ledning å vru-
sida ojämförligt förbättrats. Då hade även det provo-
katoriska uppviglingsarbetet mot vår mililära ledning, 
som inom våra leder bedrevs av borgarnas avlönade 
redskap, burit m.indre frukt. Ett dylikt mullvadsarbete 
är i ett klasskrig ett av borgarnas bedrägligaste och 
farligaste motdrag och ju mer det finnes under Sj'älva 
revol utionen tili ytan uppflutna element med okänt öre-
gående, desto lättare uppstår vid fall av motgångar tvi · 
vei mot ledarnas renhårighet. 

Den allmänna ledningen av klasstriden å vår sida 
lamnar även mycket rum fOr kritik. Orsaken tili alt 
en mera energisk och längre utford offensiv i bOrjait 
ej kom tili stånd, berodde väsentligen på vapenbrist, 
dock endasl delvis. Sedan vapen anskaffats var det 
brist på Ovat folk; de gångna veckorna hade icke ene[-
giskt utnyftjats fOr utbildandet och inOvandet av nya 
trupper enär man icke i början tänkt sig ett längre, 
f1ere månader räckande klasskrig. En ordnad arbets-
fOrdelning mellan trupperna ficks icke tili stånd. Tili 
stOrsta delen stredo vAra trupper hela tiden utan .re-
server, vilket 50art nog blev ytter5t betungande och far-
ligt. Visserligen motstod vår front i allmånhet fiendelY:i 
anfall, men i brist på reserver och särskilda anfallsba-
taljoner voro vi ur stånd att företaga kraftigare anfaUs-
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stötar. Oå vlle framryckning på den norra fronten un-
der en !öngre tid fortsattes, hade detta tili följd 3tt nOCT 
om Tammerfors uppstod en större farlig bukt, vars flan-
ker voro nastan helt och hället oskyddade. Denna 
bukt fordrade 5 a 6 gånger mer folk än en utrAtad 
st:uk defensivfront nocr om Tammerfors hade erfordrat. 
S03ft hamnade sig detta taktiska felgrepp. De vitas 
flankangrepp åstadkom förvirring ioam de i bukten V3-
rande, uttröttade trupperna tili en reträtt i en sMan 
oordning, att fienden med lätthet va~ i tiIHalle att om· 
ringa Tammerfors och fOrflytla sin Jront söder om staden. 

Otvivelaktigt varo sinnena inom våra trupper re-
dan nedstämda genom k!lnnedomen om att Tysklancts 
rege ring uUovat hjälp åt borgarna, tili en början ge-
nom avsändandet av en flottexpedition tili Åland i och 
för underlältandet av vapen- ocb trupptransporter tili 
Finland, På Åland planerades även tyskarnes och slak-
ta rtruppernas landstign ing i Hangö, i ryggen pä 055. 
De ryska officerarna hade å sin sida sörjt för att vid 
de yttre befästningarna utanför Hangö - lika Iitet som 
å Åland - ae anryckande ej möttes av något mot· 
stånd. De ryska försvararna hade avlägsnats, men be· 
fitstningarna hade ej överl.1l.mnats tili de revolutionära 
finska trupperna. Landstigningen i Hangö, tilI vars 
fö rhindrande vi icke mera hade trupper, hotade ome-
delbart huvudstaden samt gjorde försva ret av bela syd-
v.1l.slra Finland hopplöst. Utrymmandet av sydväStra 
Finland vidtog genast i avsikt att retirera HU östra Fin-
land, 1. ex, Kymmene älvdalens Hnje, Men nu visade 
det sig att frän orter, där fienden icke anfallit, var det 
svärt att fA vAra trupper tillbakactragna. Medan vår 
evakuering och reträtt dröjde, samlade fienden i östra 
Finland starka anfallsstyrkor för att omintetgOra vär re-
tratt tili Ryssland. Dessa internationeIla slaktarstyrkors 
anfall blev i slutet av aprit IOr OSS omöjligt att mot· 
stA, Och n.1l.r vär front i Karelen genombrots, var stör-
$ta deJen av vAr arme kringrånd. Endast fyra eiler 
fem tusen man av vära revolutionära trupper torde ha 
Iyckats tränga fram tili Ryssland, 

Pinlands regering hade tilI en bOrjan begärt den 
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svenska regeringens bjälp. FrAn Sverge anlände äveil 
hela tiden vapen och ammunition, men ifråga om di -
reki mililär inblandning förde icke underhandlingarna 
tili resultat, av en eiler annan orsak. Däremot sökte 
den svenska regeringen undeT revolutionstiden Ulgga 
embargo pä Åland, vilket tillhOrde Finland. Dl reVQ -
lutionsarmens undergång redan, även frAn Sverge set!, 
kunde anses given och endast det egentliga bOdels· 
görat återstod, sände Sverge sin "svaTla brigad~ tili 
Tammerfors fOr att dricka de revolutionära arbetarnas 
blod. Vilken omständighet icke det ringaste hindrat 
de svenska regeringssocialdemokraterna att fOrbliva sin 
regerings och sina borgarepartiers trogna lakejer. FOre 
den $vaTla brigadens ankoOlst anlände tili Helsingfors 
de svenska hOgersocialisternas hallt officiella delegc-
tion, å vars vägnar partisekreterare MOller fOrklarade, 
att den finska revolutionens vinst skulle vara tili stor 
skada rör den internationeIla demokratins sak . .. De 
internationeUa social istbedragarna voro alltså redan 
rädda för vår revolution, de fruktade fOr att den skulle 
sprida vidare den löpeld, som hotade bränna dunen i 
deras av borgarna tillredda bädd. För oss synes nu 
efteråt däremot fruktansvärt den möjlighet att vår re-
volution med sitt demokratiska program avgå.tt med 
seger, och sålunda tili en bOrjan skulle kunnat förvirra 
grannländernas arbetares uppfattning av"l;ien proleta-
riska revolulionens stora uppgift. 

Men segern tillföll även denna gång det kapit;."\ 
Iistiska vAIdet. Den tyska imperialismen hörde vår:l 

I borgares båner och var färdig att sluka deras lands ny-
vunna självständighet, aom pA de finska socialdemo-
kraternas yrkan kort förut hade fåtts som gAva av R}'S5-
lallds socialistiska rådsrepublik. De finska borgarnas 
nationalkänsla led därvid icke det ringaste och det 
främmande imperialistiska oket skrämde dem ej nu, d ll. 
deras fädernesland var pA väg att bliva det arbetande 
folkets fadernesland. Hellre HUo de allt folket tili of-
ter M den tyska storrövaren. bloU de själva !ingo den 
blygsamma platsen sam slavfogdar. 

De fingo platsen och piskan i band. Dd. alckig 
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i väriden hac den blodiga slavpiskan blivit svängd sä 
djuriskt bestialiskt än under Svh.huvuds fogdeskap i 
Finland utao avbrott, frän dag tili dag under sju mä· 
f1aders tid. De finska borgarnas hämdJystnad har ef-
ter revolutionen fordrat mångfalt flere död'ioffer bland 
de försva rslösa fänslade än klasskriget under tre mä· 
naders lid kostade Finlands arbeJarklass. Genom sy-
stematiskt fortsatt masslaktning av vära kamrater har 
den vita finska ;;laktarernakten liksom velat med en 
nervskakande tydllgbet visa alla lands arbetare, 'vilken 
tygellös hämnd de kuona råka ut för, om de icke ge-
nast vid tilltradet tili makten pressa sitt lands borgare 
under en järnhård diktatur, utao gentemot såväl fångna 
sam fria klassmotståndare besjälas av lika omsint 
mAnsklighetskä.nsla, som den revolutionära makten i 
Finland iakttog. Vid sidan av massarkebuseringarna 
företogo sig bor{arna också genast att hilmnas ge-
nom att döda fAng\{na i svält Tydligen ilr detta det 
gudfruktiga-monarkisliska-aWebolagskapita~ets väUusti-
gaste lorm av masshäind: när arbetarna, vilka med 
stolthet kant sig vara skapa ren av all rikedom och 
dess ratia ägare, nu i fAngenskap och av hunger pi-
nade vrida sig, blAna tili ocb den ena elter den andra 
IAta sina liv, då njuter den tina aktionären vid åsynen 
därav desto mer, stimulerar därvid sin aptit och kän-
neT sin övermänskliga makt. Njuter t. o. m. fOr myc-
ket, så att ban nästan glOmmer - såsom alla skojare 
- att levande arbetskraft alls äf nödvändig, tills någon 
enskild kapitalist, säsom friherre Linder, vaknar från 
ruset viä åsynen av de folktomma egendomarna och 
fab,rikerna och uttalar i bakruset sanningen: ·det~a är 
skamligt", samt uppmanar silta svinhuvudska yrkesbrO-
der att nOja sig med större måttlighet i hämdfOrlustelsen. 

Kapitalismens paradis i Finlaod var ou något sä 
när fullständigt. Blott den gyllene kronan faUades. .,.-
Men den rekvirerades. Vanligt tyskt arbete ... frän 
Hohenzollerns filia l i Hessen, efter mäster Wilhelms 
ritningar. - Dagelt innan sJaktarnas lantdag skulle 
välja sin kung, lyfte historiens nemesis varnande sitt 
fjnger - i Bulgarien och vid deh franska fronten kläm· 

, 
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tade fOr den tyska imperialismen olycksbådande kloc· 
kOT. Finlands berrstollar fOrstodo ännu icke vikten av 
ett l'IterUg. De ' ville springa sitt huvud i väggen. 
Sn~rt få vi väl se dem ligga på magtn fOr den engel· 
ska imperialismen. Tms arbetarna kör bort även den 
engelska rövarell. Då falla de finska !lerrarna på sin baJr.'J 

• • • • 

Den finska arbetarrörelsen splittrades i vAras oCh 
kommer ick~ aU uppstå isin förra skepnad. Den 51ö· 
vordna yxan kastades i historiens assja tor 3U omsmäl· , 
tas och 011 se vi därav urpstå ett klart kommunistiskt 
stå!. Rost och slagg simm3f på ylan såväl j Finland 
sam i Ryssland. I Finland ha socialistbedragarnas hop 
uoder ledning av f. d. senator Tanner visat sig å sce-
nen IOr att ofOrblommerat bjuda ut Sill3 slitna ideal 
tili det "framåtskridandew borgerskapets förnöjelse. 
wKamrat w Tokoi har i sällskap med skådespelaren Or-
jatsalo . oeh en del andra flyttat till marknaden i Ar-
kangel, varest denna turne nu uppför en sorglustig fars 
för att kvarhA11a den vilsefOrda finska legionen i den 
engelska imperialismens led. Med tjilnstemännen i den 
gamla landsorganisationen gjorde vi slutlig vidräkning 
vid mötet i Moskva i slutel av augusti, varvid Finlands 
kommunistiska parti grundades på fOljande principiella 
grunder: 
1. Arbetarklassen bör energiskt bereda sig fOr en be-

väpnad revolution oeh ieke sträva tillbaka tilI den 
gamla ståndpunkten med parlament, faekliga oel! 

. kooperativa föreningar. 
2. Endast en sAdan arbetarrörelse, som ve rk.n för kom-

munismens ulbredande oeh den kommande soeia-
)istiska revolutionens fr3mgång, bör godkannas oeb ' 
understödjas, a11 annan verksamhet bör avgjorl fOr-
dömas, avslöjas oeh motarbetas. 

3. Genom revolutionen Mr arbetarklassen övertaga all 
makl oeh grundlägga en jarnhård arbetardiktatur, 
strllvandet bOr alltså gå ui på avskaffande av den 
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borgerliga staten ocb icke att grunda en demokrali, 
varken fOre eller eltd revolutionen. 

-4. Genom arbelarnas diktatoriska makt bör den kom-
munistiska samhällsordningen skapas genom expro-
priation av all jord och kapitaltstisk egendom och 
genom produkti.onens och fOrdelningens I'll1händer-
tagande av de organiserade arbetarna. Alltså bör 
varken fOre eiler genom revolutionen sådana Algar-
der vidtagas, vilka endast aro ägnacte aU göra det 
kapitalistiska expropriationssystemet drägligare. 

5. Utbrottet av proletariatets internationella revolution 
och dess seger Mr så energiskt som mOjligt befar-
dras, och det ryska proletariatets socialistiska råds-
republik Mr på alla sätt understödjas. 

Detta äf de Ia.rdom:u, vilka vi erbållit genom vår 
egen härda. kamp oeh av det ryska proletariatets stora 
exempeJ. Vi fatta nu, att den marxistiska taktikens 
huvuaregel är: Först en riktig uppskattning av den hi-, 
st..:>riska situationen oeh sedan ett energiskt framstor-
mande sä långt sam möjligt inom de av utveeklin· 
gen givna grunderna. 

Under en tid, dä historiska förutsättninga~ ieke Iin-
nas, ilr utbrottet av en revolution emot den marxistiska 
uppfattningen. Särskilt ha flyktingar efter en misslye-
kad revolution ofta Jallit för frestelsen aU med ögonen 
slutna tillställa nya revolutionara anslag å tider, då hi-
storien slopat förutsättningar därför I Dylika revolu-
tionsimprovisatörer oeh dylikt revolutionsfåneri bränn-
märkles av Marx på det skarpaste. Men åter, när hi-
storien räkat 1 en revolutionär period, när förulsättnin-
gar för en revolutiolls utbrytande synes vara fö r han-
den, nar den synes "n!lrma" sig - säsom nu i Eu-
ropa ar fallet '- då bör overksamhet eiler bromsning I 
gentcmot den kommande tevolutionen frän marxistisk 

\ ståndpunkt på det skarpaste fördöm as. Dä bör arbe· 
tarrörelsen sträva tili revolution, aJlvarligt bereda sig 
därtilJ oeh avstå frän att med annan verksamhet söka 
undvika densamma. 

f denna anda vilja vi uu verka såväl i Finland 
sam Ryssland oeh överaUt där vAra unga krafter kun· 
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.. vara behövliga tor den proleta:iska j·:terndtionella 
revolutionen. I Ryssland gälh~r det fOr värt paTti nAr-
mast att "organisera och på bästa siitt inöva tiJIförlit-
liga avdelningar av röda gardet. 1 deUa avseende aro 
vAra gossar redan i fullt arbete. 

1 ett tili kamrat Lenin adresserat öppet brev be-
fitllmäktigade värt partimöte , honom att tili de ryska 
partivännerna framföra: 

"också de finska .. kommunisterna gå med glädje i 
elden - vi vil/'a vara med då mao går tili storms mot 
kapitalismens ästen och jämnar dem med jorden.-
de fiuska kommunisterna bli icke bakom fronten. dl 
proletärerna i alla länder erövra världen·. 

TYÖVÄENLIIKKEEN 
KIRJASTO 
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FrAn FRAMS F6RLA O, 
Stockbolm, säljes tili 

Torsgatan 10, 
nedsatta pris: 

Viktor Larssons skrifter 
P RI$ KR. 2:25. 

Viktor Larsson, Hallandsposkns frejdade redaklör, som JOr 10 
Af sedan gick ur Uden, var en :IV den svenska dCllIokratlcns basta 
och tapprastc förkllmpar. frams förlag utgav på sin tld hans yp-
persIa artiklar i poliliska och soclala !lmnen Jamte hans fAngslande 
liller!lra uppsalser och briljanta kAserier i eli stone arbelc, betitlat 
Viktor Larssons $krlfler, inledda av en levnadsieck-
ning av Z. HOgl und saml mirmcsruna av Bengt Lidfors. Detta ar· 
bele, $Om ulgor en prydnad fOr varjc arbetares bibliotck, omfaltar 
512 sido saml kosladc dA del Mrs! ulkom 4 kronor. FOrlaget in-
nehar en rcstupplaga, $Om det nu slutsäljer fOr kr. 2: 25, elt i lör-
h~llandc tili Ilrhclcls vardc ocrhOrl bi11igt pris. Vld kOp av mlnst 
5 ex, lämnas dc tili kommission!lreroa fOr kr. 1: 75 - fraklfri tt, 
när mins! JO eJ. tages. 

"1 kampcn fOr folkets frihel forde V. L. en klinga. smidd av 
unkens adlasle malm och sklmrande av ordkons!ens vackraste 

slingor, eli bart huggande sv3rd. som gjorde bonom 
batad och friJklad och fOrbannad, men 

också tlskad och saknad 
som tA. ' 

Ben g t Lldforss. 

Från samma fOrJa~ kan rekvireras: 
AJlan W allenius 

Röda brott och vita 
PRIS 75 Ore. 

Eli flamm:m de fOrsvar fOr den !inska revolutlonen av en av 
dess deltagare. 

Öppet brev tili kamrat Lenin i, . , 
._""",,'=V=_=fl=".'k",,_a~ komn:unis~~ I ~~land. P R 1 S l~ o~c. . .J 


	1783526_01
	1783526_03
	1783526_04
	1783526_05
	1783526_06
	1783526_07
	1783526_08
	1783526_09
	1783526_10
	1783526_11
	1783526_12
	1783526_13
	1783526_14
	1783526_15
	1783526_16
	1783526_17
	1783526_18
	1783526_19
	1783526_20
	1783526_21
	1783526_22
	1783526_23
	1783526_24
	1783526_25
	1783526_26
	1783526_27
	1783526_28
	1783526_29
	1783526_30
	1783526_31
	1783526_32
	1783526_33
	1783526_34
	1783526_35
	1783526_36
	1783526_37
	1783526_38
	1783526_39
	1783526_40

