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INL E DNING. 
, 

Redan med hänsyn till socialismens fundamentala grundsatser är 
det indiska problemet av speciellt intresse för alla, som bekänna sig 
Iii! denna riktning och företräda densamma. Det är därför naturligt, 
att den orätt, som inderna, utgörande en femtedel av jordens be-
folkning, sedan hundrafemtio år ha alt utstå av engelska kapitalister 
och imperialister, framkallat hela del inttlrnalionella proletariatets och 
alla länders socialisters deltagande uppmärksamhet. Särskilt engelska 
socialister ha det bästa tillfälle att på mycket nära håll studera Indiens 
tillstånd under engelskt herravälde, och de ha gjort rättvisan och 
mänskligheten betydande tjänster genom sina talrika yttranden och 
skrifter, i vilka de upplyst Europa om den politiska orättvisa och 
ekonomiska nöd, som tillfogats det indiska folket. 

Enligt vår åsikt beror del i försia rummet pä mr H. Hy~dmans 
stora iver och energi, att de internationella sodalistkongresserna all-
varligt börjat befatta sig med den indiska frågan. Redan år 1891 
mottog den internationella socialistkongressen i Brussel en indier vid 
namn Sallyal som delegerad och godtog ett beslut, vilket fördömde 
det, engelska utplundrandet av Indien. 1910 före lade Van Kol den 
i Paris sammanträdande internationella kongre<;sen en resolution över 
"Kolon ialfråganu . Delta var ett förslag av vittgående betydelse, ty 
del analyserade de europeiska krigens sanna orsaker och tillskrev dem 
med rälta stormakternas begär efter kolonibesitiningar. 

Då Hyndman senare talade till förmån för Van Kols förslag 
skildrade han ingående det indiskå folkets gränslösa armod och or-
sakerna till den hungersnöd vilken nästan v~rje år rasar i Indien. 
och som helt och hållet är att tillskriva den utländska regeringens 



utplundringssystem. På kongressen i Amsterdam hade Indien lyckan 
all. representeras aven av dess välbekanta folkledare, Dadabhai 
Naoroji, som påpekade det engelska herradömets självviskhet och 
framhöll nödvändigheten av sitt lands autonomi. Kongressen antog 
-enhälligt den av Naoroji i skarp lon avfattade resolutionen. Är 1907 
bereddes en indisk dam, fru Bhikaiji Cama, tillfälle att vädja till den 
inlernationelIa socialistkongressen i Stuttgart angående Indiens befriande 
ur främmande våld. Vid den internationella socialistkongressen i 
Köpenhamn år 1910 fäste Keir Hardie slutligen uppmärksamheten 
på det uppenbara våldförandet av asylrätten, begånget mol den in-
-diska patrioten och flyktingen Vinayak Savarkar. 

Vi stå nu mitt i händelser, som skola omskapa många nationers 
-öden. Men enligt vår åsikt kan dd icke givas någon världsfred, så 
länge makterna få fortsätta alt besätta och utnyttja stora områden, 
bebodda av civiliserade folk. l alla folks intresse fordra vi därför, 
alt Indien befrias från utländskt herradöme och kommer i åtnjutande 
aven nationell regerings välsignelser, och i det vi härmed framlägga 
-t:n samling av de ovannämnda talen och besluten, hoppas vi upp-
riktigt, att den nu i Stockholm sammanträdande internationella kon-
ferensen även denna gång måtte ägna sin uppmärksamhet åt den in-
-diska frågan och vid de kommande fredsförhandlingarna insätta den 
jnternalionella socialismens hela makt för Indi ens befriande. 



Internationella socialistkongressen i Paris. 
23 till 27 September 1900. 

Fjärde förhandlingsdagcIl. E. m. s:lmmantrådet. 

Van Kol motiverar . under livligt bifall i korthet resolutionen an~ 
gående kolonialpolitiken, vilken lyder: 

" I betraktande av, alt kapitalismens utbredning nödtvunget leder 
till kolonial expansion, som förorsakar konflikter mellan regeringarna ; 

alt imperialismen, som blir en naturlig följd därav, alstrar chau-
vinism i alla länder och tvingar till alltjämt större utgifter för mili-
tarismen; 

och med hänsyn till, att bourgeoisiens kolonialpolitik) icke har 
något annat ändamål än att stegra kapitalisiklassens profit och alt 
upprätthålla del kapilalistiska systemet, under det alt den ödelägger 
.alla ' värden, som proletariatet skapat med sitt liv och blod, och fö r-
övar ta llösa förbrytelser och väldshandJingar emot infödingarna i de 
med vapenmakt erövrade kolonierna, . 

förklarar kongressen: 

att det organiserade proletariatet lanvänder alla till buds stlende 
medel för alt motarbeta utbredningen av det kapitalistiska kolonibe-
sittandet, för att fördöma bourgeoisieklassens kolonial politik och för 
att under alla förhållanden och med all kraft bekämpa de orättvisor 
och grymheter, som begås i alla de delar av -världen, som under-
kastats en äre- och hänsynslös kapitalism. 

Kongressen förordar därför särskilt följande måll och steg: 



I) alt de olika socialistiska partierna överallt ingående befatta sig 
med studiet av kolonialfrägan ; 

2) att varest de ekonomiska förhållandena det tillåta, allt göres 
för att främja socialistiska partiorganisationers grundläggande i kolo-
nierna, vilka organisationer stå i förbindelse med moderländerna; och 

3) och at! de mest intima förbindelser upprätthållas me!!an de 
olika koloniernas socialistiska partier." 

Hyndman : "Som engelsk socialist, alltså tillhörande världens stör-
sta kolonialrike, lägger jag mycket stor ,vikt därpå alt här tillsammans 
med det internationella proletariatet protestera emot kolonialpolitiken. 
Jag ansluter mig så mycket hellre till resolutionen, som den även 
fördömer den skamlösa politik, som England för emot Transvaal, och 
vilken uppfyller oss engelska socialister med sorg och skam." 

Hyndman lämnar sedan en ingående skildring .angående Englands 
rövarsystem gentemot Indien och orsakerna till den där periodiskt 
återkommande hungersnöden. Därvid mäste man beakta, a!t England 
icke alls skapat en högre kultur i Indien utan tvärtom förstört en 
gammal kultur, som var mycket bättre än vår. 

Samma skädespel upprepar sig nu i Kina. Vill proletariatet icke 
göra sig medbrottslig till dessa förbrytelser, måste det handla i den 
förelagda resolutionens syfte. 

Quelch ansluter sig till Hyndman. 
Curran (gasarbetare i London): På uppdrag av de 5,000 fack-

föreningsmedlemmar, vilka jag representerar, instämmer jag i de fö-
regående talarnas protest och resolution . 

Van Kol bemärker till slut, alt icke någon röst höjts mot resolu-
Iionen. Det internationella proletariatet bjuder ~ därmed på d~t upp-
lyftande skådespelet att enhälligt ha brännmärkt den kapitalistiska 
kolonialpolitiken. 

Resolutionen antogs enhälligt. 
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Internationella socialistkongressen 
i Amsterdam. 

17 Augusti 1904. 

Fjärde förhandlingsdagen. E. m. sammanträdet. 

Kongressen borjade behandlingen av den engelska resolutionen 
ö ver de indiska grymheterna, vilken inlämnats av kommissionen för 
kolonialpolitik, och som berör den indiska befolkningens läge och 
<len engelska regeringens hållning till densamma. Resolutionen lyder: 

"Kongressen erkänner rälten för de civiliserade ländernas invånare 
all bosätta sig i del land, vars befolkning befinner sig på ett lägre 
utvecklingsstadium, men fördömer på det skarpaste det nuvarande 
kapitalistiska kolonialsystemet och uppfordrar alla länders socialister 
att störta detsamma. Resultatet av delta system är ,Europas kultur~ 
folks - frankrike, England, Tyskland, Belgien, Holland m. fl. -
underkuvande av Afrika, Asien o. s. v. England har alltid haft fram-
gång, då det gällt underkuvande av främmande nationer, och följ-
derna för brittiska Indien äro därför så mycket större och förskräck-
ligare. 

"ArbetareförsamHngens representanter för hela den civiliserade 
-världen har av Englands och Indiens delegerade erhållit upplysning 
om, alt folket i .Indien liksom över allt annorstädes genom England 
oupphörligt berövas sina förvärvskällor, alt det utnyttjas och bestjäles, 
att 200 miljoner människor på indiskt område utsällas för den stör-
sta fattigdom, elände och hungersnöd. Kongressen uppmanar därför 
Storbritanniens arbetare alt tvinga sin regering att upphöra med det 
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nuvarande grymma och van~rande kolonialsystemet och att införa 
självstyrelse i Indien under engelsk överkontroll, vilket lått kan genom-
föras". 

I den engelska delegationens namn motiverar Hobson (Fabian 
Society) densamma: "Genom vårt förslag åsyfta vi alt understödja 
de indiska representanternas protest och visa, alt icke hela England 
godkänner denna utplundring av Indien, utan alt en de.l på del efter· 
tryckligaste protesterar mot Englands skamliga regemente i Indien. 
Ser man på inkomsterna, som den engelska staten och kapitalistklas-
sen draga från Indien, måste Indien till synes vara ett av de rikaste 
och lyckligaste land i världen. Men de miljoner och åter miljoner, 
vilka strömma från Indien till England, äro frukten av exempellöst 
underkuvande och utsugning av det indiska folket. Däremot mlste 
alla länders arbetare höja den skarpaste protest" . (Livligt bifall). 

Ordföranden Van Kol ber kongressen alt med religiös uppmärk-
samhet följa den indiske representantens anföranden, en gubbe om 
80 år, vilken offrat 55 år av sitt liv i kampen för sitt folks frihet 
och lycka. Han har kommit hit för alt företräda 200 miljoner män-
niskors intressen. 

Såsom uttryck av medkänsla för det indiska folkets lidanden reste 
sig församlingen. Hälsad av stormande, minutlänga bravorop och 
applåder erhäller Dadabhai Naoroji ordet: 

"Beskyllningen gentemot England för utplundring kan bevisas 
med fakta. England har offrat ringa blod för Indien. De olyckliga 
indiska folken ha själva mäst bringa de blodsoffer, som deras under-
kuvande har kostat. Av de 200 miljoner rupier, som Indien årligen 
inbringar i skatter, användas 100 miljoner till pensioner åt engelska 
tjänsteman, som varit i Indien, och dessa pengar förbrukas utom lan-
det. I engelsmannens händer befinna sig landets gruvor och stora 
naturliga rikedomar. 200 miljoner dragas årligen genom engelska 
kapitalister och köpmän ur landet. Följden är, alt rikedomens källor 
utsi na. Enligt statistiska uppgifter äro av 200 miljoner indier icke 
en miljon i ständ att dagligen äta sig mälla. På grund härav rasa 
pest och kolera. Den engelska regeringen har upprepade gänger la-
val lindra indiernas lidanden, men det har stannat vid blotta löftet. 
Likaberättigandet förvägrades dem. Man anser det skymfligt, när en 
starkare överfaller en svagare, och lika skymfligt är det, när en star-
kare nation överfaller en svagare och utsuger den. Det mäste göras 
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et! slut på detta barbariska system och denna rövarpolilik genom in-
förande av självstyrelse i likhet med vad varje an nan engelsk koloni 
har. - - Jag har kom,mit hit för all anropa det internationella pro-
letariatet om dess sympati och 1.mderslÖd för de undertryckta indierna. 
Del bör icke göras mindre för befriande! av den indiska Tasen än 
för befriande! av slavarne. Indien har en tusenårig kultur. Så myc-
ket hårdare känner dct sitt slaveris skam och lidande. Den, som har 
känsla för mänskligheten och dess utveckling, måste göra Indiens sak 
till sin egen"! (Stormande långvarigt bifall). 

Resolutionen antages härefter enhälligt ulan diskussion. 
Van Kol tillfogar: " Jag konstaterar, alt kongressen i Amsterdam 

outplånligt brännmärkt den engelska rövarkolonialpolitiken". (Slor~ 

mande bifall). 

• 
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Internationella socialistkongressen 
i Stuttgart. 

18 till 24 Augusti 1907. 

Torsdagen den 22 Augusti. E. lU. sammanträdet. 

President Singer: I enlighet med överenskommelse med interna-
tionella byrån giver\ jag partivännen Cama tillfälle aU hälsa kongres-
sen. Hon önskar säga några få ord angAende den resolution, som 
förelagts kommitteen, med anledning av Storbritanniens besättande 
av Indien. 

Fru Cama: "Från tusenden och åter tusenden av indier, som 
sucka under det engelska våldsherradömel, framför jag de varmaste 
broderhälsningar. Indien lider hårl under den engelska kapitalismen. 
Mycket har här diskuterats angående ekonomiska frågor. Hur är då 
Indiens verkliga ekonomiska ställning? Indien måste årligen till Eng-
land lämna 35 miljoner pund sterling, varav ~ icke ett enda öre kom~ 
mer tillbaka till Indien. följderna härav äro ett jättefolks hungerkval 
och gränslösa elände, en dödlighetssiffra. som stegras i det oerhörda, 
och tallösa epidemier, som kroniskt övergå Indien. jag träder här 
inför den mänskliga rättvisans tribun. Vad är socialism, om den icke 
lir rättvisa? Och när det finns en rättvisa, varför måste då miljoner 
av olyckliga indier försmäkta? (Livligt bifall). I Indien är en fem~ 
.Iedel av jordens hela defolkning sammanförd. Indien år engelskt 
kronland, alltså undertryckt land, despotiskt styrt land. Där härskar 
eU outhärdligt tyranni. Jag ber kongressen höja en protest mot detta 
skamliga tyranni. (Bifall). Den indiska frågan år också en ekonomisk 
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fråga. Lås ' de dokument, som partivännen Hyndrytan samlat under 
de 35 år, han ingäende befatta! sig med den indiska frågan. Han 
har sänt dem till mr. John Modey och andra engelska ministrar för 
att göra dem uppmärksamma på eländet i; Indien. Tyvärr utan re-
sultat! Indien kan icke sända delegerade till den internationella kon-
gressen. Därtill år det för fattigt. Ryssland mlste man tvivelsutan 
beklaga, och vi bringa de ryska frihetskämparna vär brodershälsning. 
(Stormande bifall). Men där kunna ni hjälpa. I Indien kunna ni 
icke ulr.ltta någonting. Jag ber eder, antag vår resolution. (Bifall). 
Indierna begära sina människorättigheter, si n självständighet. Vi 
fordra vår självbestämmanderätt samt begära rättvisa och rått till 
självstyre". (Livligt bifall och applåder). 

Ordförande Singer: "Resolutionen angående det engelska herra-
väldet i Indien kan icke upptagas till förhandling, emedan den icke 
varit förelagd den internationella byrån. Men jag tror mig kunna 
säga, att denna resolutions tendens godtages av såväl byrå som kon-
gress. (Bravo!) för övrigt har ju redan tidigare internationella kon-
gresser, såväl i Bryssel som i Amsterdam, i sina beslut protesterat 
mot del engels~a våldsherradömet i Indien. Denna dags beslut skulle 
alltså icke betyda annat än ett bekräftande av de förut fallade be-
sluten." \ 

• 



Internationella socialistkongressen 
i Köpenhamn. 

28 Augusti till 3 September 1910. 

Fjärde förhnndlingsdagen. 

Resolution angående 1lsylriitten. 

På sista tiden ha i olika stater fall hopa! sig, varvid del under 
allehanda förevändningar brutits mol asylrätten för politiska flyktingar. 
Särskilt är det Rysslands inflytande, som också i denna fråga gjort 
sig ogynnsamt gällande. Det var at! vänta. Men det är beklagans-
värt, att sådana reaktionära åtgärder även understödjas och främjas i 
fr ia länder. Så hände sist i fallet letten Wezosal, vilken häktades i 
Förenia Staterna, men som numera skall utlämnas. M~n även Eng-
land förnekar sina goda gamla traditioner såsom beträffande den 
indiske politiske fly ktingen Savarkar, som undkom fin franskt område, 
men genast återlämnades till England, varest han nu med våld kvar-
hålles i strid mot bestående internationell sedvänja. Kongressen pro-
testerar på det bestämdaste mot dessa brottsliga åsidosättanden av 
asylrätten och uppmanar det internationella proletariatet alt med alla 
agitationsmedel motsätta sig delta attentat mot det egna landets 
värdighet och oavhängighet såväl som mol själva proletariatets rörel-
sefrihet inom dess internationella sammanslutning. 

Keir Hardie (England) erhåller ordet i och för motivering : "Den 
brittiska sektionen har inlämnat resolutionen och ber om antagande 
av densamma. förhistorien till Savarkars· häktning är bekant. Han 



f lydde från del engelska fartyget i Marseille, då han skulle föras från 
Indi en till England , men blev på fransk mark häktad av franska po-
liser och ulan vidare äterullämnad till de brittiska myndigheterna. 
Jaures har interpellerat därom i franska kammaren och med sitt stora 
personliga inflytande i folkrättsliga frågor hänvisat till olagligheten av 
,detta förfarande under framhållande av precedensfall. Dcn brittiska 
~ektionen vill tillbakavisa alla försök at! rubba asylrätten , slsom va-
r ande deras lands ärorika tradition. Ha inte Garibaldi, Mazzini, 
l<ossuth och Karl Marx såsom landsflyktiga levat obehindrat i Eng-
land? Om Savarkar blir stä lld inför en indisk domstol, är del att 
befara, alt förhan\1lingarna mot honom icke ens bliva offentliga. Ty 
lndien intager en undantagsställning, indiernas egna tidningar äro 
Iförbjudna. Den engelska sekjionen giltar icke allt, vad de indiska 
revolutionärerna ha sagt och gjort, men är bestämd motståndare till 
alla underkuvningsåtgärder, med vilka regeringen nu bekämpar dem, 
<Ich vill under alla förh Il lIanden säkra dem ordets frihet. Därför 
måste hela internationalen här avgiva si n protest och ford ra, alt Sa-
varkar åler överlämnas ti ll de franska myndigheterna. (Livligt bifall.) 

Ordförande Branti ng: På förslag av Keir Hardie erhlller resolu-
t ionen en liten ändring. Det skall där icke talas om revolutionären 
Savarkar utan om den politiske flyktingen. 

Med denna ändring blir resolutionen under livligt bifall enhälligt 
antagen . 
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