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DAGSORDENEN

Paa sit Mode den 7. November 1909 har Bureauet 
fastsat folgende Dagsorden:

1. Forholdet mellem de kooperative Organisatio- 
ner og de politiske Parder;

2. Arbejdsloshedssporgsmaalet;
3. Voldgiftsretten og Afrustningen;
4. Den internationale Arbejderlovgivnings Resul

taten ;
5. Organisering af en international Tilkende- 

givelse imod Dodsstraffen;
6. Fremgangsmaaden til en hurtig Udforelse af 

de internationale Kongressers Beslutninger;
7. Organisering af den internationale Solidaritet.



I. Forholdet mellem de kooperative Organisationer 
og de politiske Partien

a )  Beretning fra  det S. d. P. Tyskland.
(H ovedbesty reisen).

Paa Grund af Forhindringer fra Lovens Side kan 
de kooperative Organisationer i Tyskland ikke vsere 
tilsluttet Partiet. De maa overhovedet ikke befatte sig 
med nogen politisk Virksomhed. Alligevel har de 
klassebevidste Arbejdere vist en levende Interesse for 
die politisk neutrale Arbejderbrugsforeninger. Den 
ved Toldlovgivningen og ved Forogelsen af de indirekte 
Skatter fremkaldte Fordyrelse af Livsfornodenhederne 
og af mange uundvaerlige Forbrugsartikler henviser 
Arbejdermasserne uvilkaarligt til Fordelene ved de 
kooperative Foretagender. Da Arbejderne for en halv 
Snes Aar siden som Folge af disse Forhold i mange 
Byer udfoldede en omfattende Propaganda for Tilslut- 
ning til disse Organisationer, udforte de smaaborger- 
lig-liberale Forere for „Almindeligt Forbund for de 
tyske Erhvervs- og Okonomiorganisationer“ et Stats- 
kup og udelukkede paa Forbundsdagen i Kreuznach i 
Aaret 1902 99 af disse Foreninger af Forbundet. 
Under Anforsel af de saaledes udelukkede Foreninger 
oprettedes derefter den 17. og 18. Maj 1903 i Dresden 
Centralforbundet for de tyske Brugsforeninger, hvis 
Bestraebelser vore Meningsfseller staar venlige overfor.

Om disse Arbejderbrugsforeningers Styrke og 
Arbejdsomraade har vi i Beretningen om vor Vi,rk- 
somhed allerede gjort talmsessige Angivelser til Kon
gressen i Kobenhavn, som vi herved henviser til.
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Brugsforeningernes Egen-Produktion gor fra Aar til 
Aar storre Fremskridt. Den 1. Januar 1910 indlemme- 
des efter 19 Aars selvsisendig Virksomhed Tobaks- 
arbejdernes Produktivorganisation i de tyske Brugs- 
foreningers Storindkobsselskab. 3. Maj d. A. blev en 
Saebefabrik i Gröba-Riesa sat i Virksomhed.

Med Sporgsmaalet om Afslutningen af Lon- og 
Arbejdstarifer imellem de kooperative Organisationer 
og Fagorganisationerne beskaeftigede sig i 1908 Brugs
foreningernes Kongres i Eisenach og Fagforeningskon- 
gressen i Hamborg. Der afsluttedes Tarifer med 
Bagernes Forbund og med Transportarbejderforbundet. 
Til Bilaeggelse af mulige Stridigheder er oprettet en 
Voldgiftsret, der er sammensat af Repraesentanter for 
Fagorganisationerne og for de kooperative Organisa
tioner.

De Partifaeller, der er Medlemmar af Arbejder- 
brugsforeningerne, har Forpligtelse til at virke hen til, 
at Lon- og Arbejdsbetingelserne i de Brugsforeninger, 
som de tilhorer, kan danne et Forbillede for Privat
industrien.

b ) Beretning fra  A. P. iBelgien Bertrand).
Den kooperative Bevaegelse vokser og udvikler sig 

kräftigt i visse Lande; paa den Maade opstaar Sporgs- 
maalet om Forholdet mellem denne Bevaegelse og de 
politiske Partier af sig selv.

Det Internationale socialistiske Bureau har sam- 
menfattet det omtalte Sporgsmaal paa folgende Maade: 
„Skai de kooperative Foretagender vaere neutrale, uaf- 
haengige af de politiske Organisationer, eller skal de 
vaere sammenknyttet med disse ved et personligt Baand, 
eher skal de vaere tilsluttet Partiet?“

Forinden jeg gaar over til Provelsen af dette saa- 
ledes opkastede Problem, synes det mig formaalstjen- 
ligt at betragte det socialistiske Partis Stilling til Koope
rationen i Fortiden.



I.
De socialistiske Theoretikere i den forste Halvdel 

af forrige Aarhundrede: Buchez, Pecqueur, Louis
Blanc, Proudhon, sastter i forste Raskke Pris paa 
Produktivassoeiationerne.

Philippe Buchez  vilde fra Aaret 1831 lose det so
ciale Sporgsmaat ved Udviklingen af Produktivasso- 
ciationerne, hvis Driftskapital skulde vaere uangribelig 
og livert Aar foroges ved en Femtedel af den opnaae- 
de Gevinst; Kapitalen skulde tilhore Foretagendet, og 
dette paa sin Side skulde erklseres for uoploseligt.

Louis Blanc forsvarede i sin Bog „Organisation du 
travail“ (Arbejdefs Organisation) ligeledes Arbejder- 
Produktivassociationerne som et Middel til at lose 
Elendighedens Problem, men han ansaa dem kun for 
livskraftige, naar de blev understottede af Staten.

Lassalle og Marx delte, om end med nogle Afvi- 
gelser, disse Anskuelser.

Paa den af den forste Internationale i Aaret 1866 
i Genf afholdte Kongres vedtoges folgende Beslutning: 
„Vi anbefaler Arbejderne, hellere at deltage i Produk
tions- end i Forbrugsforetagender. Sidstnaevnte bero- 
rer kun Overfladen i det nuvaerende okonomiske Sy
stem, de ferstnsevnte derimod angriber det i sin Grund- 
vold.“

I lange Tider var saaledes Stillingen folgende :
Produktivorganisationen blev anset som et Middel 

til Losningen af Sporgsmaalet ang. Lonarbejdet, hvor- 
imod Forbrugsforetagender i de mest dannede og op- 
lyste Socialisters 0 jn e  endnu kun havde Vaerdien af 
en mindrebetydende Storrelse.

Disse Anskuelser var fremkald't ved en Fejl i Me- 
toden, men ikke ved nogen falsk Forestilling om Pro- 
duktivassociationernes Vaesen. I vor Tid erklaerer vi 
os for Produktionsforetagender, men vi indrommer 
dem fra et socialistisk Synspunkt kun en besternt Vaer- 
di, og dette kun i det Tilfaelde, at de stotter sig paa 
Forbrugsorganisationer, naar disse organiseres af de 
forenede Forbrugere og ti! Fordel for Almenheden.

—  5 —
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Senere tilspidsede sig Socialisternes Fjendskab 

imod Forbrugsorganisationerne endnu mere.
I Tyskland erklaerede en af vore Venner, og dette 

ingen af de ringeste, i Aaret 1870, at „Socialisteme 
aldeles ikke havde Hastvaerk med Oprettelsen af For- 
brugsorganisationer“. Senere hen, i Aaret 1893, for- 
nyede han i Rigsdagen sin nedsaettende Dom med fol
gende Udtryk: „Vi laegger aldeles ingen Vaegt paa
de Fordele, som Forbrugsorganisationerne tilbyder 
deres Medlemmer.“

I sit Vaerk: „Teoretisk Socialisme og praktisk
Socialdemokrati“ skriver Eduard Bernstein  i den 
samme Tankefoige:

„Jeg husker endnu, med hvilken Folelse af Teo- 
retiker-Medlidenhed jeg horte paa min Ven Louis 
Bertrand  fra Bryssel, da han paa den Internationale 
Kongres i Chur paatog sig at tale om kooperative Fore- 
tagender. Hvorledes kundle et fornuftigt Menneske 
endnu vente sig noget af et saadant Middel?“

Bernstein  tilfojede rigtignok: „Men da jeg i 1883 
besogte „Vooruit“ i Gent, da tillod Bageriet mig alle
rede et noget klarere Indblik.“

I Frankrig beherskede den kooperative Tanke de 
forste Arbejderkongresser, der fulgte ovenpaa Pariser 
Kommunen. Og bereiter bekaempede visse af vore 
politiske Venner Kooperationen, idet de hsevdede, at 
naar Forbrugsorganisationerne var naaet til at tilveje- 
bringe en billigere Pris for Naeringsmidlerne, vilde der 
som en umiddelbar Folge deraf indtrsede en Forrin- 
gelse af Lonnen. De genoptog saaledes for deres Ved- 
kommende Lassalles Tanke om den „jsernhaarde Lon- 
ningslov“.

Man ser, i lange Tider bekaempede Socialismens 
aandelige Forere Forbrugsorganisationerne ved doktri- 
naere Bevisgrunde, der hver Gang blev modbevist af 
Kendsgaemingerne.

Imidlertidi havde nogle unge socialistiske Arbej- 
dere i Belgien startet en Forbrugsorganisation. De 
havde i Forvejen forsogt at organisere Arbejdterne i 
politiske og faglige Foreninger, men ikke opnaaet
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noget som helst Resultat derved. De lovede sig rnere 
af en Forbrugsorganisation, som de betragtede som et 
virksomt Baand1 og som vilde bringe Arbejderne umid- 
delbare Fordele.

Selvfolgelig har de belgiske Forbrugsforenings- 
maend aldrig betragtet Forbrugsorggnisationeme som 
Maalet, men udelukkende som Middel.

Er nu Socialismens Fjendskab imod Forbrugsfor- 
eningerne retfserdig?

Ja, dersom Forbrugsorganisationerne folte sig 
kaldt til at beksempe eher til at forsinke den socialisti- 
ske Losning. Nej, i det Tilfselde, hvor Forbrugsfor- 
eningernes Maal er overensstemmende med den inter
nationale Socialismes Maal.

Man vil göre rigtig i at tilfeje, at der hos visse 
socialisfiske Kooperationer for Tiden hersker en Ten- 
dens til at se noget andet i Kooperationsbevaegelsen, 
end et simpelt Middel til Proletariatets Organisering 
og som en Indtaegtskilde for Agitationen.

II.
Hvilket er Socialismens Endemaal?
Produktions- og Samfaerdselsmidlernes Socialise- 

ring ved Arbejderklassens internationale Forstaaelse 
paa Grundlag af Klassekampen.

For at komme til dette Maal, maa man afskaffe det 
nuvaerende kapitalistiske System.

Men der er Nogen, som har udtalt, at man „kun 
kan undertrykke det, som man erstatter“.

Som Produoent kraever Lonarbejderen det fulde 
Udbytte af sit Arbejde.

Som Forbruger begaerer han en Levemaade med 
de ringest mulige Ddgifter.

Befolkningens störe Masse har dog virkelig en 
Interesse af at se dette dobbelte Maal virkeliggjort.

Det staar fast, at man ved Hjaelp af Forbrugernes 
Organisering og ved at afskaffe de unyttige Mellem- 
maend kan komme til at formindske Omkostningerne 
for Livets Ophold. Det staar ligeled'es fast, at man 
ved Forbrugernes Organisering i Foreninger, i forste
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Raekke ved faelles Inkob, derefler ved Fremstillingen 
af Produkterne, kan komme til i Faellesskab at frem- 
stille Naeringsmidler, Klaeder og ligeledes Boliger.

Her fremkommer nu de bekendte Indvendinger.
I Folge den „jaernhaarde Lonningslov“, siger 

man, maa Formindskelsen af Omkostningerne for 
Livets Ophold ved Forbrugsforeningerne med Nodven- 
dighed fore til en Lonreduktion, og hos Arbejderne for- 
bliver som hidtil Smalhans at vaere Kokkenmester.

Sikkert nok er den Tendens fremherskende, at 
ville reducere Lonnen til det allernodvendigsie. Imid- 
leriid kan Arbejderen ved Sammensilutning med sine 
Kammerater yde Modstand imod denne Tendens. Og 
denne Modstand yder han ved Hjaelp af Fagorganisa- 
tionen og ved Hjaelp af Strejker. Han yder denne 
Modstand saa meget virkningsfuldere, jo mere Arbej- 
derbeskyttelseslovgivningen udbygges, saerlig hvad 
Maksimalarbejdsdagen angaar.

Er det desuden ikke en Kendsgaerning, at der af 
alle Lande i Europa findes de hojeste Lonninger netop 
i England, altsaa det Land, hvor Kooperationen er 
mest udviklet?

Denne Indvending holder altsaa ikke Stik.
Vi mener, at den kooperative Bevaegelse i sin 

mest enkle Form, d. v. s. Forbrugsforetagender, saa 
langt fra modarbejder den socialistiske Bevaegelse, 
som den netop er kaldt til at begünstige denne sidste.

Og naermer man sig i Virkeligheden ikke det 
socialistiske Ideal, naar man mere og mere indsnaev- 
rer Omraadet for den kapitalistiske Udbytning?

Og naar man saaledes formindsker Kapitalismens 
Magt, styrker man da ikke paa den anden Side Arbej- 
dets Magt?

Og saaledes kan man forstaa, at Forbrugernes 
Organisering for Indkob og Saig, og ligeledes for Fabri
kation af visse almindelige Forbrugsgenstande, betyder 
et Trin paa Vejen henimod Produktionens Socialise- 
ring.

Desuden har den nuvaerende kooperative Bevae
gelse, i Lighed med Socialismen, en international Ka-
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rakter. Den arbejder saaledes ogsaa paa sin Side med 
paa Folkeslagenes Solidaritet, paa Fredstanken, paa 
Hnigheden mellem Nationerne.

Storindkebet sker eher Nationen I Morgen vil 
man ved en Overenskomst mellem de internationale 
Storindkobs-Organisationer komme til at regulere den 
internationale Ombytningstrafik.

Der findes ingen, som vil kunne paastaa, at So
cialismen kan naa sit Endemaal paa en Gang.

Paa det politiske Gebet vil den ved Erobring af 
Statsmagten gennemfore Socialiseringen af de störe 
Industrier, af Samfaerdselen, af Bjaergvaerksdriften, 
af Bankerne, af Forsikringsvaesenet o. s. v. Paa det 
kommunale Gebet vil den ved Udviklingen af Kommu- 
nal-Socialismen afskaffe de kapitalistiske Monopole? 
og erstatte dem ved Selvdrift.

Paa det faglige Omraade vil den ved Organise- 
ringen af alle Branchers Lonarb'ejdere forringe Kapi
ta len  Magt ved Opnaaelsen af forbedrede Arbejds- 
og Livsbetingelser.

Endelig vil den paa det kooperative Gebet svsekke 
den private Handels Magt ved Afskaffelsen af Mellem- 
handelen.

Det er klart, at Kapitalismen, naar den paa alle 
disse Omraader angribes samtidig, vil se sin Magt for- 
ringes mere og mere; dens Magtmidler vil blive mindre, 
medens de organiserede Arbejderes Magt i Kämpen 
for Virkeliggorelsen af deres Idealer foroges.

Man kan derfor paastaa, at der hersker en intim 
Forbindelse mellem den socialistiske og den koopera- 
tive Bevaegelse.

Saaledes er de Rammer, som de forste socialisti
ske Koopsrationsmaend har opstillet, idet de fandt et 
Middel i den kooperative Ide, bleven udvidede..

Den kooperative Bevaegelse befragtes ikke laen- 
gere som et blot og bart Kampmiddel imod den nuvae- 
rende Organisation af Arbejdet og Ejendommen. Den 
har en dyberegaaende “virkning. Den betyder Udar- 
bejdelsen af et nyt samfundsmaessigt Regime, som til 
Slut maa fore til en ny Form for Samfundet, fra hvil-
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ken er afskaffet enhver Art af Udbytning, enhver Ge- 
vinst uden personligt Arbejde.

III.
Fra et praktisk Synspunkt kan den kooperative 

Organisation befragtes som et vaerdifuldt Hjaelpemid- 
del til Organiseringen af Arbejderklassen. Den angaar 
samtidig Arbejderens Hustru ved de umiddelbare 
materielle Fordele, som hun derigennem forskaffer 
Familien.

Den tillader med Sikkerhed at fremme Arbejderens 
ekonomiske og kobmandsmaessige Opdragelse eller i 
alt Fald af en saerligt begavet Del af Proletariatet; 
vore Kooperationer er et slaaende Bevis herfor.

Den lofter Arbejderen ogsaa i moralsk Henseende 
ved Organisering af, paa Solidaritet og Gensidighed 
opbyggede, Indretninger i Sygdomstilfaelde, vedl Ar- 
bejdsloshed, Arbejdsudygtighed og Alderdom.

Den tillader ligeledes at arbejde hen til at lofte 
Befolkningens aandelige Kraefter. Saaledes har den 
socialistiske Dagspresse i Belgien kun kunnet oprettes 
og opretholdes ved Understottelsen fra de kooperative 
Foretagender. Er det 'ikke et smukt og oploftende 
Skuespil, som de fattige Arbejdere giver, naar de paa- 
tager sig at understotte den Presse, der virker til 
Forsvar for deres Rettigheder? 1 Tilfaelde af en 
Kamp mod Arbejdskoberne, af en Strejke, understotter 
Kooperationerne meget ofte med Pengemidler, og denne 
Hjaelp medforer mange Gange en Sejr for Arbej- 
derne.

Desuden tjener de kooperative Foretagender som 
Eksempel ved de Arbejdsbetingelser, som de byder 
deres Personale.

De belgiske socialistiske Kooperationer udbetaler 
hojere Lonninger til deres Arbejdere og Funktionaerer, 
end den private Industri.

Arbejdstiden er kortere; mange lader kun arbejde 
i 8 Timer daglig.

I Sygdomstilfaelde erholder Vedkommende 50 °/0 
af Lonnen udbetalt.
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Personalst har Ret til en aarlig Ferie med Udbe- 
taling af Lonnen. Det deltager i Udbyttet. Det faar 
en Alderdomsforsorgelse.

Dette er samtidig de Bevisgrunde, som Journa- 
listerne, Talerne og Organisationerne forer i Marken, 
for at overbevise Arbejdernes störe Masse.

En anden Betragtning fortjener vor Opmaerksom- 
hed. Man kender de störe Vanskeligheder, naar man 
vil udbrede de socialistiske Ideer paa Landet, hoved- 
sagelig i Egne, hvor den mindre Ejendomsbesiddelse og 
den mindre Agerdyrkning endnu er fremherskende.

Forbrugsorganisationerne danner et fortrinligt 
Middel til at organisere den agerdyrkende Befolkning.

Denne forholder sig i Regien afvisende overfor 
nye Ideer. 1 Almindelighed ynder den ikke Bybefolk- 
ningen. At organisere Landboerne i störe Indkobs- 
organisationer for de Varer, som de behover til sig 
selv og deres Kreaturer, at organisere dem til et faelles 
Saig af deres Produkter, til Smorfabrikationen, til Til- 
vejebringelsen af den til deres Drift nodvendige Kredit, 
alt dette er smukke Opgaver, til hvis Losning man 
kun kan naa ved kooperative Sammenslutninger.

Er disse ferst bleven oprettet, kan der knyttes et 
Handelssamkvem mellem Forbrugsforeningerne i Byen 
og paa Landet.

I Aarsberetningen for de saksiske Forbrugsforenin- 
ger paa Landet for Aaret 1906 er der Tale om det 
Forhold, der er skabt mellem Forbrugsforeningerne i 
Byen og paa Landet:

„Disse By-Forbrugsforeninger“, siger Beretningen, 
„kober hos os for 0jeblikket for 75 Millioner Ager- 
brugs-Produkter.

De ser, at det er let at fordomme Arbejder-For- 
brugsforeningerne som et Sted, hvor der opdrsettes 
socialistiske Ideer, men derfor bliver det ikke mindre 
sandt —  Beretningen anerkender dette utrykkeligt— , 
at de fra et „Forretnings-Standpunkt“ kan gaelde 
som Monster-Indretninger paa den Maade, at „vore 
landlige Forbrugsforeninger kan laere meget af disse“.

Den störe mekaniske Molle, der tilhorer Forbrugs-
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foreningen i Leipzig-Plagwitz, kobe: omtrent hele sit 
Behov hos de landlige Kooperationen

Stor-indkßbsselskaberne i Manchester og Glasgow 
ejer deres egne Skibe, med hvilke de henter Landbrugs- 
produkter fra Andels-Foretagenderne i Danmark.

1 Frankrig kober det störe socialistiske Indkobs- 
Silskab hele sin Beholdning af Vine hos Sydfrankrigs 
Vin-Andelsselskaber.

Det, der indtil nu er opnaaet paa det kooperative 
Omraade, maa naermest befragtes som en Begyndelse. 
Alligevel beviser det allerede opnaaede tilstraekkeligt, 
hvorledes det intime Samarbejde mellem den socialisti
ske Bevaegelse og den kooperative Bevaegelse kan 
baere Frugter og hidfore den nodvendige Enighed mel
lem Proletariatet i Byen og paa Landet.

Er det nodvendigt at tilfoje, at de kooperative Or- 
ganisationer, saaledes som vi forstaar dem og som de 
haandhaeves af de belgiske Socialister, maa staa aabne 
for alle, og i forste Raekke for de allerfattigste?

Herved er det nodvendigt, at det bliver gjort let 
at optage nye Medlemmer, idet man hverken forlanger 
Indtraedelsespenge eller en alt for stör Indskudskapital. 
Det, der bidrager til, at et kooperativt Foretagende 
kan blomstre, er snarere et stört Medlemsantal, end 
den af disse tegnede Kapital.

De fleste af vore kooperative Foretagender for
langer kun et Indskud af 10 Frcs. Og selv denne 
Andel behover ikke at indbetales fuldtud ved Indtrae- 
ddsen i Foretagendet. Som oftest tilbageholdes denne 
af Gevinsten eher af det aarlige Overskud.

Den simple Arbejder kan altsaa, uden at aabne 
sin Pengepung, blive Medejer af störe Bygninger og 
Indretninger, der tilhorer Selskabet og har en Vaerdi 
af flere Millioner. Disse repraesenteirer i Virkelig- 
heden en faelles Ejendom.

IV.
Lad os nu undersoge Sporgsmaalet om Forholdet 

mellem de kooperative Foretagender og Partiet.
Skai de kooperative Foretagender vaere neutrale,
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uafhængige ai de politiske Organisationen? Skal de 
være sammenknytlede med disse ved et personligt 
Baand, eller skal de være tilsluttet Partiet?

Teoretisk sét maa man antage, at en neutral koope
rativ Organisation, der kan optage Enhver som Med- 
lem, maa have mere Udsigt til at opnaa gode Resul
taten, end en Organisation, der har et politisk Pro
gram eller stotter sig til et besternt politisk Parti.

Man maa ligeledes kunne antage, at en neutral 
Organisation, der ikke skal bære Udgifterne ved 
Udgivelsen af Aviser, vekl Deltagelse i Strejker, ved 
Valgagitationen, kan lilbyde deres Medlemmer storre 
Fordele, og lettere drage Befolkningens store Masse 
til sig.

Men forholder det sig saaledes i Virkeligheden?
Hvad forstaas der nu forst og fremmest ved Neu

tra list?
Hvilken Neutralist drejer det sig om?
Om den religiose og den filosofîske eller den poli

tiske Neutralitet?
Hvad den religiose Neutralitet angaar, tillader vi 

denne ikke alene i vore kooperative Organisationen 
men ogsaa i vort politiske Parti.

Til Rest bliver den politiske Neutralitet. Herom 
hersker ingefa Uoverensstemmelse hos Kooperations- 
mænde'ne og Socialisterne i Tyskland, Osterrig og 
Danmark. Etter vor Opfattelse stammer denne Me- 
ningsforskel derfra, at mange forstaar Ordet „politisk“ 
som énsbetydende med at „tilhore et besternt Parti“, 
derfra at de under „Politik“ ikke forstaar Indvirknin- 
gen paa de offentlige Magter med det Formaal at 
fremkalde okonomiske, politiske og sociale Reformer. 
Kan det kaldes at drive Politik, naar de kooperative 
Organisationer protesterer imod de fiskalske Forslag, 
der gaar ud paa at drive Priserne for Livsfornoden- 
hederne tilvejrs?

Den politiske Neutralitet maa altsaa opfattes i den 
Forstand, at det drejer sig om Ikke-Tilslutning til 
noget besternt politisk Parti.

Hvad Belgien angaar, har den nuværende koope



rative Bevaegelse f0rst taget sin Begyndelse henimod 
Aaret 1880. Dens Grundlaeggere forfulgte et ganske 
besternt Maal. De vilde betjene sig af denne Organi
sationsform, for at skabe og udvikle et socialistisk 
Parti. Deres Ledestjaerne var ikke Tilvejebringelsen 
af det billigst mulige Bred til dem og deres Klasse, de 
vilde tvaertimod söge at virkeliggere et politisk og 
socialt Ideal ved Organiseringen af Proletariatet igen- 
nem kooperative Foretagender og ved andre Midier. 
Uden dette Ideal vilde disse Maend ikke have befattet 
sig med Bagning af Brod og Saig af Urtekramvarer, de 
vilde ikke have aabnet Huse for at udskaenke 01 og 
for at forskaffe Arbejderforeningerne, der var i Faerd 
med at blive oprettet, Lokaler. Og denne Bevaegelse 
har antaget et maegtigt Omfang.

De neutrale Organisationer i Belgien taeller kun 
faa Foreninger, der i Almindelighed ikke kan göre 
naevnevaerdige Fremskridt. Vi taler ikke om de koope
rative Foretagender, der er oprettet for Arbejderne og 
Funktionaererne ved de offentlige Forvaltninger, og 
der med Nodvendighed er tvungne til at forblive neu
trale og som kun kan henvende sig til de naevnte An
satte, uden hvilken som helst andre Elementer.

Man maa ikke overse, at netop Belgiens Eksempel 
og dets kooperative Organisationer paa det socialistiske 
Grundlag har dannet Forbilledet for den tilsvarende 
Bevaegelse i Frankrig, i Tyskland og i Holland blandt 
det dervaerende socialistiske Proletariat.

I Frankrig eksisterer ligeledes saakaldte neutrale 
kooperative Organisationer. Er disse staerke? Er 
de mere kräftige end de socialistiske Foretagender, der 
forst er nogle Aar gamle? Ingen vil vove at paastaa 
dette, og det synes sikkert, at naar den kooperative 
Bevaegelse i Frankrig i Lebet af de sidste 6 Aar har 
gjort Fremskridt, skyldes dette de saakaldte socialisti
ske. Og man tor paastaa, at denne Bevaegelse hver- 
ken vilde vaere opstaaet eher havde udviklet sig, der- 
som dens Grundlaeggere havde ladet sig lede af det 
eneste Formaal, at forskaffe sine Faeller eller sig selv 
Varer til billigere Priser. Det, der har gjort Udsla-
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get for dem, at betraede den kooperative Vej, er Eks- 
emplet fra Belgien, og det er ligeledes den aldeles be
sternte Hensigt, derved at styrke den socialistiske 
Organisation.

Eksemplet fra Tyskland herer ikke herhen, thi 
i dette Land forbyder Loven de kooperative Foreta- 
gender, hverken at befatte sigi mad Politik eller at 
anvende en Del af dens Hjaelpekilder, og selv om disse 
skulde vaere nok saa smaa, til andre Formaal.

Ikke desto mindre tor man sige, at storste Delen 
af Tysklands kooperative Organisationer horer til det 
socialistiske Parti. Den kooperative Bevaegelse i dette 
Land er temmelig ung og har antaget en mere haand- 
gribelig Skikkelse i det vaesentlige efter Udgivelsen af 
en Pjece af Fru Adele Gerhard, der meddelte, hvad 
hun havde set og erfaret om den kooperative Bevae
gelse i Belgien.

I England gaelder Andelsbevaegelsen som neutral. 
Faktisk henregner den sig ikke til noget politisk Parti. 
Af denne Grund er den temmelig eklektisk (betyder 
her saa meget som uden Standpunkt. O. A .). Faktisk 
holdes der hvert Aar paa dens Kongresser en Aab- 
ningstald om Kooperationen; det ene Aar kan man 
here en Kirkefyrste, et andet Aar en liberal Taler 
eller en Tilhaenger af Arbejderpartiet.

Selv om den kooperative Bevaegelse i England 
ikke har nogen Forkaerlighed for noget som heist poli
tisk Parti, lader den sig dog lede af et socialt Ideal. 
Den har sin Oprindelse fra Pionerernes Skole i Roch
dale, der uden TvivI tilstraeber en social Omformning.

„Saa snart det vil vaere muligt“, udtalte i 1843 
Stifterne af den beromte kooperative Organisation 
„Equitable Pioneers of Rochdale“, „vil Samfundet 
gaa over til at tilvejebringe den Harmoni, der maa op- 
rettes mellem Produktionen og Fordelingen af Rig- 
dommene, mellem Borgernes Dannelse og den politi- 
ske Indflydelse. Den vil i Moderlandet kalde en B e
vaegelse tillive, der vil vaere „gründet paa Faellesska- 
bet i Interesserne".

Man kan altsaa faktisk sige, at den engelske ko-
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operative Bevaegeise er neutral i politisk, men ikke 
i social Heneseende.

I de senere Aar har den nsermet sig den faglige 
Bevaegeise, og unaer den sidste politiske Krise, hvis 
Skueplads var Stor-Britannien, har den kooperative 
Bevsegelses Forere i mange Egne af Landet understot- 
tet Labour-Party.

En Del af den af de engelske Kooperationen op- 
naaede Gevinst anvendes for ßvrigt til den kooperative 
Opdragelse og Propaganda, dette Formaal forstaaet i 
en meget udvidet Betydning.

Desuden, hvis den omtalte Udvikling i den engel
ske kooperative Bevaegeise varer ved —  og alt tyder 
i denne R'etning — , tor man forudsige, at denne taei 
sammenfojede Masse af flere Millioner Kooperations- 
maend ret snart vil komme til at spille en Rolle i Lan- 
dets politiske og sociale Liv.

For at komme tilbage til dette Sporgsmaal i Bel
gien, maa jeg bemaerke, at den paa Landet blandt den 
agerdyrkende Befolkning oprettede Andelsbevaegelse 
er de katolske Politikeres og den katolske Gejstligheds 
Vaerk, og disse gor ingen Hemmelighed af, at de for- 
folger politiske FormaaL

Det bliver heller ikke bestridt, at den belgiske ko
operative Bevaegelses politiske og socialistiske Karak- 
ter fra sin forste Begyndelse har foranlediget de andre 
Partier til ligeledes at oprette kooperative Organisatio
nen, hvilket de sikkert ikke vilde have gjort, om vor 
Bevaegeise havde forholdt sig neutral.

Teoretisk set kan Oprettelsen af kooperative 
Foretagender, der konkurrerer mod hverandre: socia
listiske, katolske, neutrale o. s. v., fore nogle Ube- 
hageligheder med sig.

I Virkeligheäen har denne Konkurrence indtil nu, 
i hvert Faid i Belgien, medfort günstige Resultaten. 
Dette har vist sig ved Oprettelsen og Forbedringer af 
Anstalter, der er sluttet til de kooperative Fore
tagender, t. Eks. Sygekasser, Alderdomsunderstottel- 
seskasser o. s. v., hvilket heller ikke er til at foragte.

Efter Afbalanceringen af de Bevisgrunde, der
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taler for de kooperative Organisationers Neutralitet, 
og dem, der taler imod en saadan Neutralitet, kan 
man slutte', at selv om Neutraliteten synes at frem- 
byde en mere overlegen Form for Kooperationen, 
idet denne tillader at bringe Folk af alle Anskuelse: 
derind under, forholder Sagen sig i Virkelighed dog 
ikke saaledes.

V.
Efter at Thesen om Neutraliteten paa denne Maade 

er bleven opgivet, staar tilbage at undersoge, igennem 
hvilke; Forbindelser den kooperative Bevaegelse ska! 
ksedes til de socialistiske Organisationer.

Man er i Almindelighed iilbojelig til at finde netop 
det, hvis Virkeliggorelse man selv har arbejdet paa, og 
Ugeledes det, som eksisterer i ens eget Land. Man kan 
rigtignok sige, at det, der er muligt her, ikke derfor 
med Nodvendghed ogsaa maa eksistere andet Steds.

Hvordan dette nu end forholder sig, ligger Sagen 
i Belgien med Hensyn til Forholdet mellem den ko
operative Bevaegelse og Partibevaegelsen saaledes:

De socialistiske kooperative Foretagender er direk- 
:e tilsluttet det socialistiske Parti. Deres Love
tager Sigte paa denne Tilslutning til Arbejderpartiets 
Grundsaetninger og Organisation.

Paa lignende Maade forholder det sig med de fag- 
lige Organisationer. De enkelte Fagorganisationer er 
paa samme Maade tilsluttet Partiet, og en Del af dem 
har oprettet nationale Forbund: Metalarbejderne, Trae- 
arbejderne, Bjaergvaerksarbejderne, Bogindustrien
o. s. v. Disse Fagforbund har i lige Maade Ret til at 
have en Repraesentant i Partiets Hovedbestyrelse, der 
saaledes danner en Helhed og indenfor sine Rammer 
forener alle politiske, faglige og Gensidighedsorganisa- 
tioner, der samlet danner Arbejderklassens agiterende 
og forende Del i Kämpen for en bedre Fremtid og 
for Erobringen af Samfundet.

Denne Sammenslutning af alle proletariske Krsef- 
ter i en eneste Organisation synes os at vaere nyttig og 
tilstraebelsesvaerdig for alle Lande.
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Vil man lade enhver af disse störe politiske, fag- 
lige og kooperative ürganisationer bestaa uafhaengigt 
fra hverandre, maa man befrygte, at man derigennem 
hidforer en Tilstand, der befordrer Partikularismen 
og Disciplinlßsheden, der künde virke skadeligt for 
den for den proletariske Bevaegelse saa nodvendige 
Enhed.

I visse Egne af Belgien har det ikke manglet paa 
Forsog paa a't give Fagbevsegelsen en neutral, selv- 
staendig Karakter. De belgiske Arbejdere har bekaem- 
pet denne efter deres Mening uheldige Stromning og 
derved opnaaet, at man har opgivet disse Forsog.

Ganske vist bestaar der hos os ved Siden af den 
til Arbejderpartiet hörende socialistiske Fagbevsegelse 
Iigeledes katolske og neutrale Fagorganisationer; 
men overfor den organiserede Arbejderklasse dan- 
ner de en Minorität. Ikke desto mindre har man i 
Tilfaelde af Strejke eher Lock-outer ofte iagttaget en 
Forstaaelse imellem de enkelte Grupper, der ellers 
bestaar adskilt fra hverandre.

Den Dag vil maaske komme, da de forskellige 
kooperative Grupper vil gaa frem paa samme Maade, 
hvad enten det drejer sig om at organiserej Forsvars- 
midler, eher at indkobe de for dens Medlemmer ned- 
vendige Produkter i det Store, hvorved enhver af 
disse Grupper i ovrigt kan bibeholde sine Idealer og 
saerlige Anskuelser.

Af Hensyn til de i det foregaaende nedlagte Be- 
tragtninger mener vi, at Kongressen vilde göre rigtigt 
i at ophoje folgende Forslag til en Resolution som Be- 
slutning:

„Kongressen
„Advarer de socialistiske Arbejdere mod de Folks 

„Teorier, der paastaar, at de kooperative Foretagen- 
„der er sig selv nok, og som i denna Form for Sam- 
„menslutningen Ander Midlet til Losningen af det so- 
„ciale Sporgsmaal;

„Erklaerer, at Arbejderklasson har den! storste 
„Interesse i at bruge de Vaaben, den kooperative Be- 
„vsegelse tilbyder den i Klassekampen; at den koope-
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„rative Bevaegelse ligeledes saetter Arbejderklassen i 
„Stand til, igennem Organiseringen af Arbejdernes 
„Kobeaevne:

„1. at bekaempe Arbejdernes Udbytning ved
„Mellemhandelen,

„2. at lette Arbejdernes Forsog paa Egenproduk- 
„tion,

„3. at indvirke paa Arbejdsbetingelserne hos
„Leverandorerne.

„4. at tilbyde de i de kooperative Foretagender 
„ansatte monstervaerdige Arbejdsbetingelser;

„Og i Almindelighed at styrke Proletariatets Magt 
„i sin Kamp mod Kapitalismen.

Med Hensyn til Spefgsmaalet om Forholdet mel- 
lem den kooperative Bevaegelse og de politiske 
Partier:

„Kongressen
„Ansdr det for onskeligt, at der knyttes organiske 

„Forbindelser, der kan blive mere og mere intime, 
„imellem de socialistiske Partier og de kooperative 
„Foretagender, og at, hvor Lovgivningen tillader saa- 
„dant, disse slutter sig til Partiet og derhos yder en 
„Del af deres Gevinst til Agitationen, til Arbejdernes 
„Oplysning og til Arbejderklassens Befrielseskamp;

„Udtaler 0nskeligheden af, at de kooperative Or- 
„ganisationer slutter sig sammen til et Saerforbund 
„med det Formaal at foretage et faelles Indkob eller 
„Fabrikationen af de for deres Medlemmer nodvendige 
„Produkter;

„A't de slutter sig til det internationale Forbund 
„for de kooperative Foretagender, for der at bringe 
„de socialistiske Grundsaetninger til Anerkendelse og 
„for at give den kooperative Bevaegelse en Kampkarak- 
„!er imod det for Tiden herskende kapitalistiske 
„System.“

Louis Bertrand,
Referent.
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c )  Beretning fra det S. D. A. P. i N ederlandene.
Som forste Punkt paa Dagsordenen for den In

ternationale socialistiske Kongres 1910 staar: Forhol- 
det mellem de kooperative Foretagender og de poli- 
tiske Partier.

De her folgende Udtalelser skal tjene til at laere 
at kende Omfanget af Arbejderforbrugsforeningsbe- 
vaegelsen —  noje at skselne fra den borgerlige —  og 
dens Forhold til Parti- og Fagforeningsbevaegelsen.

I Slutningen af 1909 fandtes i vort Land 31 Ar- 
bejderforbrugsforeninger, d. v. saadanne, der stillede 
en Del af deres finansielle Overskud til Raadighed for 
Arbejderbevaegelsen, nemlig saavel for den faglige 
Bevaegelss som for det politiske Parti (S . D. P. A .).

Den Del, som de paa denne Maade anvender, vari- 
erer imellem 10 og 33 pCt. af Netto-Overskudet. 
Hovedsagelig understottes de) stedlige Faellesorganisa- 
tioner, de stedlige Sektioner af S. D. A. P. og Forsam- 
lingsbygningerne.

Af disse 31 Arbejderforbrugsforeninger feiger 
nedenfor Angivelsen fra 27 ; 2 har ikke indsendt
Opgivelser og 3 er ferst for nylig bleven oprettede.

Disse 27 Foreninger tseller i alt omtrent 17,500 
Medlemmer og varige Forbrugere og de har en Total- 
Omsaetning af 1,900,000 Gylden.

Netto-0verskudef var i 1909 ca. jl 13,000 Gyl
den ; deraf er omtrent 17,000 Gylden tilflydt Arbejder- 
bevaegelsen.

Den af Medlemmerne indskudte Kapital androg 
51,000 Gylden.

I Gang var 25 Bagerier, 12 Urtekramforretnin- 
ger, 4 Brsendselsforretninger, 14 andre Forretninger 
og 6 Forsamlingsbygninger.

Til Agitationen for Forbrugsbevsegelsen blev ud- 
givet 14 stedlige Blade, hvoraf 5 Maanedsblade, me- 
dens Forbundet for de hollandske Arbejderforbrugsfor
eninger hver Maaned udgiver et teknisk Organ for Be- 
styreisesmedlemmer og Sektionscheferne.

Sidstnaevnte Forbund omfattter 24 Forbrugsfor- 
eninger med 15,700 Medlemmer og varige Forbrugere.
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I 1889 vedtog det S. D. A. P .s Kongres en Reso
lution, i hvilken anfortes, at Forbrugsforeningsbevse- 
gelsen skulde bruges som Kampmiddel, idet en Del af 
dens finansielle Overskud skulde anvendes til Under- 
stottelsen af Arbejderbevaegelsen. Denne Resolution 
gav Stodet til Arbejderforbrugsforeningsbevaegelsen, 
hvis opnaaede Resultater i de forlobne 10 Aar findes 
i ovennaevnte Tal.

Fagforeningsbevaegelsen paa sin Side tog Stilling 
til Arbejderforbrugsforeningsbevaegelsen i en Resolu
tion, der ble.v vedtaget paa den i samme Aar afholdte 
Generalforsamling for det Nederlandske Forbund for 
Fagforeningerne.

Denne Resolution har folgende Ordlyd:
„I Betragtning af, at Organiseringen af Arbejder- 

nes Forbrug er et virksomt Middel til:
1. Arbejdernes Opdragelse til en selvstsendig 

Ordning af deres samfundsmsessige Anliggender;
2. Forbedringen af Arbejdernes Livsstilling;
3. Ünderstottelsen af Arbejdernes Kampe;
At der heraf feiger Nodvendigheden af den gen- 

sidige Understottelse —  for saa vidt dette er muligt — 
af den faglige Bevaegelse og af Arbejderforbrugsfor- 
eningsbevaegelsen, for saa vidt den sidstnaevnte i Folge 
sine Love har til Formaal at anvende en Del af sit 
Netto-Överskud til Arbejderklassens Kampe, som disse 
opfattes af det S. D. A. P. og af N. V. V. (Neder- 
landsk Forbund for Fagforeningerne);

Erklserer den 5. Generalforsamling for N. V. V., 
afholdt den 9. og 10. Maj i Amsterdam, som sin Me- 
ning, at:

a )  Fagorganisationernes Medlemmer paalsegges 
den moralske Forpligtelse til at blive Medlemmer af 
den Almindelige Arbejderforbrugsforening paa deres 
Hjemsted samt at overbevise deres Hustruer om den 
störe Interesse, de har i en blomstrende Arbejderfor- 
brugsforeningsbevsegelse;

b )  Fagorganisationernes Medlemmer bor modssette 
sig Oprettelsen af saerlige Forbrugsforeninger for be
sternte Grupper af Arbejdere;
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c ) Forbrugsforeningerne er forpligtet til, saa vidt 
muligt at underst0tfe Fagorganisationernes Arbejde. 
idet de :

A) afslutter Tarif-Overenskomster til Ordning af 
Arbejds- og Retsforholdene for de af Forbrugsorgani- 
sationerne beskaeftigede Personer;

B )  ved Udforelsen af deres Byggeforetagender 
o. s. v. bor henvende deres Opmaerksomhed paa Ar- 
bejdsforholdene for de med Udforelsen beskaeftigede 
Personer;

C ) saa vidt muligt understetter Fagorganisationer
nes Kampe i deres Egenskab af Forbrugere;

D )  baerer Omsorg for, kun at beskaeftige organi- 
serede Arbejdere;

E )  bestemmer en Del af deres Netto-Overskud til 
Understßttelsen af den stedlige og nationale Fagfor- 
eni'ngsbevaegdse, og endvidere i Betragtning af, at en 
Strejkes Berettigelse kun kan bedommes fra et fag- 
organisatorisk Standpunkt, hvorfor en direkte Under- 
stottelse af de strejkende eller udelukkede Arbejdere 
eller deres Fagorganisationer ikke er onskelig;

„opfordrer Forsamlingen Forbrugsforeningerne til, 
at stille den til dette Formaal besternte Del äf Netto- 
Overskudet til Raadighed for N. V. V .“

Denne Resolution vil sikkert have en gavnlig Ind- 
flydelse paa Arbejderforbrugsforeningsbevsegelsen, 
idet den paalaegger Fagforbundenes Medlemmer en 
moralsk Forpligtelse til at blive Medlemmer af For
brugsforeningerne. Forbrugsforeningerne vil vokse 
og derved ogsaa deres finanzielle Overskud og ligele- 
des den Del af Overskudet, der skal tilfalde Fagor- 
ganisationerne og det politiske Parti. Paa denne Maa- 
de bliver Arbejderforbrugsforeningerne Midlet til at 
styrke de to andre Grene af Arbejderbevaegelsen, og 
arbejder Trefoldigfieden: Fagorganisation, Forbrugs-
foreningsbevaegelsen og det politiske Parti, henimod 
Kapitalismens Tilintetgorelse og for Indforelsen af 
Socialismen.
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d ) Resolution fra del S. P.
„Det socialistiske Parti, i Overensstemmelse med 

sine tidligere Erklaeringer, minder om, „at det aner- 
kender den store B ty r in -; a Tihejtcdngelsen og 
(Jdviklingen af Arbejder-Kamporganisationer og af 
Kollektiv-Organisationer“, og at det ud fra dette Syns- 
punkt anviser de kooperative Foretagender deres Plads 
blandt de „til Omformning af Samfundet fornodne 
Elementen“. Det Ulkender dem altsaa en Egenvaerdi 
for de omfattende Anstraengelser for Proletarernes 
Oplysning og Organisering.

Produktionsassociationerne understotter disse ved 
at forskaffe dem Subsistensmidler i Kämpen mod de 
besvaeriige Meilemhandleres Samvittighedsloshed og 
Havesyge. De tilbyder dem virksomme Midler til Til- 
vejebringelsen af bedre Livs-, Arbejds- og Kampbetin- 
gelser, samt til Losningen af den vanskelige og kom- 
plicerede Opgave af Faellesejendommens Forvaltning.

De er saa meget mere frugtbare paa nyttige Resul- 
tater, som de ved deres Organisationsform af sig selv 
udvikler sig til stedse mere omfattende Former, uop- 
horligt udvider deres Arbejdsomraade og skridtvis 
hasver sig fra Individernes Enkeltgruppering til et alt- 
omfattende Forbund for de koopefative Kraefter.

Idet de i denne Henseende leder deres Forbrugs- 
kraft, rammer Arbejderklassen med sine livskraftige 
Foretagender den snyltende Mellemhandler, skaber sig 
i Kämpen mod den kapitalistiske Konkurrence store 
og sikre Afsaetningsomraader for en af denne' selv 
organiseret Produktion, og forsyner sig med maegtige 
Forraad i Tilfaelde af tilstundende okonomiske Kriser.

Desuden er de et vaerdifuldt Middei for den land- 
okonomiske Produkfion til Forsvar mod Spekulatio
nen- og for det tekniske Fremskridt ved et faellefe Ind- 
kob og Anvendelse af Arbejdsredskaber.

Det socialistiske Parti, Arbejderklassens og den 
sociale Revolutions Parti, har altsaa som saadant den 
Forpfigtelse at begünstige den uhindrede Udvikling af 
den kooperative Bevaegelse. Det bliver Partiets Sag,
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ved sin Propaganda at bekendtgore den kooperative 
Bevsegelses ubestridelige Fordele. Men i 0nsket om 
at opfylde de Arbejderne tilherende Foretagender med 
Bevidstheden om Arbejdernes Klasse-Interesser og at 
lade Socialismens befriende Tanke lyse frem, kommer 
det til, samtidig med at det opfordrer Lonarbejderne 
til ogsaa at vaere kooperativ virksomme, at göre dem 
bekendt med de af selve den kapitalistiske Konkurrence 
trukne Graenser, for at de, underrettet om den sociale 
Kamps Vanskeligheder, ikke tilsidesaetter de uophor- 
1'ge Anstraengelser, som saa vei den faglige som den 
politiske Aktion kraever af dem.

Oprettet, for at gavne Arbejdterklassen, og ikke 
for at udbytte denne, indgaar det socialistiske Parti 
den Forpligtelse, at yde de proletariske Sammenslut- 
ninger en broderlig og kräftig Hjaelp, uden at forlange 
Gentjenester af disse. Vilde det forlange nogen som 
helst Byrder af de kooperative Foretagender til Fordel 
for Partiet, vilde dette betyde og bringe Misfornojelse 
i det kooperative Arbejde, en Misfornojelse, som 
maatte Bnde en skaebnesvanger Genklang indenfor Par- 
tiets Rammer. Det vilde desuden betyde, at berove 
sig muiige Efterkommere. Uden at ville udtale noget 
Forbud for sig selv mod at modtage mulig frivillig til- 
budte Pengemidler til Fordel for dets uafhaengige 
Virksomhed, vilde man jo nedsaette denne Virksomhed, 
dersom Partiet vilde gere Udligningen af sit Budget 
afhaengig af de kooperative Foretagenders Fremgang.

Partiet indbyder derfor alle klassebevidste Me- 
ningsfaeller til uindskraenket at medvirke ved Koope
rationen, i Bevidstheden om, at Partiet af denne Flandt- 
lemaade vilde drage vaerdifulde Fordele for sig selv, 
da dets Partimedlemmer ved de kooperative Foreta
gender er beskyttet imod Spekulanternes Udpresninger 
og saaledes fritaget for en Del Byrder, der trykker 
deres Eksistens, samt vilde opnaa en Forogelse af deres 
Kraefter for Proletariatets almindelige Kamp imod 
Kapitalistklassen.“
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II. Arbejdsl0shedssp0rgsmaalet.

a )  Beretning fra  det S. d. P. i Tyskland.
Det tyske Rige har hidindtil ikke foretaget sig 

noget til Lindring af Noden blandt de Arbejdslese. En 
Betsenkning, som Rigsregeringen i 1906 paa Foranled- 
ning af vore Partifaeller offentliggjorde, har ikke haft 
nogen som heist praktiske Konsekvenser. Den 13. 
November 1909 behandledes i den tyske Rigsdag en 
äf den socialdemokratiske Rigsdagsfraktion stillet 
Interpellation, der op fordrede Rigskansleren til at af- 
give Erklaeringer om de Foranstaltriinger. som Rege- 
ringen agtede at traeffe for at lindre Noden blandt de 
Arbejdere, der paa Grund af Krisen var bieven arbejds- 
lose. Den socialdemokratiske Fraktions Taler mente, 
at det paa Grundlag af en aarlig Udgift af 200 Mill. 
Mark var muligt at gennemfore en Arbejdsleshedsfor- 
sikring. Dette Belob vilde i Sammenligning med de 
aarlige Udgifter til Haer og Flaade vaere en meget ringe 
Sum. Interpellationen besvaredes af den nuvaerende 
Rigskansler, davaerende Indenrigsminister von Beth- 
mann-Hollweg, der henviste til en hurtigere Udforelse 
af nogle af Statens Arbejder og i ovrigt smurte de Ar- 
bejdslose om Munden med nogle velvillige Talemaader. 
Statssekretaeren erklaerede, at han ikke var overbevist 
om Muligheden af Arbejdsloshedsforsikringens Gen- 
nemforelse fra Rigets Side.

I de enkelte Forbundsstaters Landdage forsogte 
de socialdemokratiske Deputerede ligeledes at tvinge 
Regeringerne for Enkeltstaterne fremad. Arbejdslos- 
hedssporgsmaalet blev den 10. December 1908 og den 
12. og 13. Januar 1909 behandlet i den prejsiske 
Landdag. Vor Fraktions Taler forlangte, at Ministe- 
riet for de offentlige Arbejder skulde paabegynde Ud- 
ferelsen af en Raekke Kulturopgaver. Kommunerne 
skulde overlades rentefri Laan til Skolebygninger, der 
saerlig i de ostlige Provinser traenger til at forbedres 
og til at forages. Til Dsekning af de hertil nodvendige
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Mi'dler skulde der opkraeves en Skat som Tillaeg af 
Statsindkomst- og Formueskatten for Indtaegter med 
over 6000 Mark. Disse Paamindelser fandt dog hver- 
ken hos de borgerlige Partier eller hos Handelsmini- 
steren eller hos Ministeren for offentlige Arbejder 
Genklang.

Den socialdemokratiske Fraktion i den bayriske 
Landdag forlangte, at der paa Finansloven for 1910— 11 
skulde indsaettes 150,000 Mk., af hvilken Sum der 
skulde udbetales Tilskud til de Kommuner, der yder 
Pengeunderstottelser t;l deres Arbejdslose. Disse Til
skud skulde i Regien ikke overstige 50 pCt. af de af 
Kommunerne til dette Formaal udgivne Belob. Des- 
uden skulde Staten tilvejeskaffe Lejlighed til Arbejde 
efter tarifmaessige Lonninger. Dette socialdemokra
tiske Forslag blev den 5. April 1910 forkastet, hvil- 
ket Centrumspartiet baerer Skylden for. Indenrigsmini- 
steren erklaerede, at Forsorgelsen af de Arbejdslose 
endnu ikke var moden til en lovmaessig Ordning, idet 
der frem for alt manglede en Arbejdsanvisning, men 
at der dog ikke herskede Beiaenkelighedler imodi ai 
Kommunerne forsogte at indfore en Forsikring for 
Arbejdslose efter de af Regeringen foreslaaede 
Grundsaetninger. Den bayriske Regering indtager en 
afventende Floldning, men er dog i Principet for en 
Arbejdsloshedsforsikring. Grundsaetningerne i den af 
den bayriske Regerfng udarbejdede Monstervedtaegt, 
der forudsaetter saavel Forsikringskasser med frivil- 
ligt Medlemsskab, som Tilskudskasser efter Genfer 
Systemet for Kommunerne, har i deres enkelte Be
stemmelser modt en temmelig kräftig Opposition blandt 
de organiserede Arbejdere.

Medens Regeringen i Bayern i alt Faid anbefaler 
Kommunerne at beskaeftige sig med Tanken om en 
Forsikring for Arbejdslose, har den sachsiske Inden- 
rigsminister den 12. Januar 1910 i Anledning af Be- 
handlingen af et socialdemokratisk Andragende erklae- 
ret, at Regeringen for Tiden maatte tage Afstand fra 
at anbefale Kommunerne at gennemfore Arbejdslos- 
hedsforsikringen paa det Almenes Bekostning.
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Heller ikke i Württemberg var Regeringen stemt 

for en Indgriben fra Statens Side.
Regeringen i Baden har i 1909 anbefalet Byerne 

Indforelsen af en Arbejdsloshedsforsikring efter Gen
fer Systemen Saa laenge Riget ikke gaar frern m. H. t. 
dette Sp0rgsmaal, kan Forbundsstaterne i F0lge den 
badenske Regerings Anskuelse ikke ivaerksaette nogen 
lovordnet Arbejdsloshedsforsikring paa deres Omraade.

Nogle faa Kommuner i Tyskland har indfcrt 
Genfer Systeme! og derved indhostet gode Erfaringer, 
saaledes t. Eks. Köln, Strasborg, Mühlhausen i Elsas, 
Erlangen, München. En Del andre Byer har i Krisens 
Tid ladet udfore Jordarbejder og lign., samt optaget 
Summer paa deres Finanslove til Understottelse af 
saadanne Arbejdslose, der ikke egnede sig til at ud- 
fere slige Beskaeftigelser. De socialdemokratiske 
Borgerrepraesentanter har i Kriseaarene bragt Sporgs- 
maalet om Understottelse til Ärbejdslose paa Tale i 
Kommunalbestyrelserne og forlangt hurtig Fremme af 
visse Arbejder ved Kommunalforvaltningerne. Disse 
Andragender har da ogsaa medfort gode Resultater i 
mange Kommuner, idet planlagte Arbejder blev paa- 
begyndte hurtigere, medens de nodveniige Penge blev 
bevilget til andre Byggearbejder. Men disse Resuha- 
ter var lige tilstrsekkelige til at lindre Noden for et 
ringe Antal Arbejdslese. Det socialdemokratiske
Parti havde i Aaret 1909 Repraesentanter i 300 Byer 
og i 1779 Landkommuner, saaledes at der var rigelig 
Lejlighed til at göre de herskende Klasser opmaerk- 
som paa den ved den okonomiske Krise fremkaldte 
Elendighed og Nod.

Siden 1895 har_ der ikke fra Rigets Side vseret 
foretaget nogen Tselling af de ArbejdPlose. Rigets 
statistiske Bureau foretog hvert Fjerdingaar en Tael- 
ling ved Hjselp af de Fagorganisationer, der udbetalte 
Arbejdsloshedshjaelp. Men herv'ed drejer det sig dog 
kun om 42 Fagorganisationer med 1,300,995 Medlem- 
mer, medens 19 Forbund med 562,511 Medlemmer 
ikke udbetalte nogen Arbejdsloshedshjaelp, og derfor 
ikke deltog i disse Undersegelser. Bl. a. mangler
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Bygningshaandvaerkerne, Restaurationsmedhjaelperne, 
Havnearbejderne, Malerne, Skrsederne, Pottemagerne 
o. s. v. Det statistiske Bureaus Tal giver saaledes 
ikke noget udtommende Billede af Arbejdslosheden, 
som faktisk har vaeret meget storre.

De i enkelte Byer paa Foranlednmg af de social- 
demokratiske Kommunerepraesentanter foranstaltede 
Taellinger foretoges efter forskellige Systemer. De 
organiserede Arbejderes Repraesentanter ansaa den 
irivillige Melding fra de Arbejdsloses Side for uhen- 
sigtsmaessig og forlangte derfor en Taelling fra Hus 
til Hus. Fagforeningernes Medlemmer stillede sig gerne 
til Disposition for de Kommuner, i hvilke der foreto
ges Taelling fra Hus til Hus.

Med Hensyn til Taelliqgen af de Arbejdslose fra 
Kommunernes Side staar det for Tiden lige saa daar- 
ligt til, som med Udviklingen af Byernes Arbejds- 
anvisningsbureauer, af hvilke nogle ligefrem er beryg- 
tede som Anvisningsbureauer for Skruebraekkere.

De tyske Fagorganisationer har paa deres Kon- 
gres i 1902 i Stuttgart ang. Arbejdsloshedssporgsmaa- 
let opstillet folgende ledende Grundsaetninger:

„Fagforeningskongressen anser det som en Pligt 
for Riget, for Staten og for Kommunerne, at yde 
Arbejderne Understottelse i Tilfaelde af Arbejdsleshed, 
naar denne ikke er en Folge af Strejke eller personlig 
grov Forseelse; Arbejdsloshedshjaelpen maa ikke have 
Karakteren af Almisse eller Fattighjaelp, og ikke be- 
rove Arbejderne deres statsborgerlige Rettigheder.

„Som Forudsaetning for en almindelig Arbejds- 
lohedsforsikring fordrer Kongressen den uindskraen- 
kede Ret til Sammenslutning for alle Arbejdere af 
begge Kon i Haandvaerk og Industri, i Husindustrien, 
i Skibsfarten, i Landbruget, i Statstjenesten og i det 
huslige Tjenesteforhold; Anerkendelsen af de mellem 
Arbejdsgiverne og Arbejdere afsluttede Tarifer; Ind- 
remmelsen af Retten som juridisk Person til 
Fagforeningerne uden Indskraenkning af deres okono- 
miske Bevaegelsesfrihed; Indforelsen af en regelmaes- 
sig Taelling af de Arbejdslose samt Ordningen af Ar-
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bejdsanvisningen fra Rigets Side ved Organisation af 
Arbejdsborser, hvis Opforelse og Underholdning paa- 
hviler saavel Enkeltstaterne som Kommunerne.

„Kongressen forkaster ethvert System for en Ar- 
bejdsloshedsforsikring paa noget som heist andet 
Grundlag end Arbejdernes fri Selvforvaltning og Ydel- 
sen af et Rigstilskud til Fagforbund, der udbetaler Ar- 
bejdsloshedshjselp enten paa Stedet eller paa Rejse.

„Dækningen at dette Rigstilskud skér med Halv- 
delen af Rigets Midler, medens den anden Halvdel 
dækkes af „Berufsgenosssnschaften“ (Organisationer, 
der bestaar saa vel af Arbejdsgivere som Arbejdere). 
Rigsforsikringsamtet fastsætter i Forhold til de af 
hvert enkelt Fag krævede Summer de Bidrag, som 
disse Organisationer skal udrede og som af disse after 
paalignes de enkelte Arbejdsgivere.

. „Kongressen anbefaler Fagorganisationerne som 
Forudbetingelse for et saadant Rigstilskud, Indforelsen 
eller Udviidingen af Arbejdsloshedsunderstottelsen, for 
paa denne Maade at skabe det eneste brugelige forsik- 
ringstekniske og organisatoriske Grundlag for Stats- 
subvenfionen.“

Siden Vedtagelsen af denne Resolution har de fri 
Fagorganisationer udviklet deres Indretninger til Un- 
derstottelsen af de arbejdslose Medlemmer ganske be- 
tydeiigt. I 1909 udetalte 42 Fagforbund 8,134,000 
Mk. til arbejdslose Medlemmer. I de 18 Aar fra 
i« 9 l til 1908 udbetalte de fri Fagorganisationer i alt 
25,518,957 Mk. til deres Arbejdslose.

Disse Tal godtgor, hvor meget de organiserede 
Arbejdere har ydet til de Arbejdslose, medens enkelte 
Byer har ydet Iidt og Enkeltstaterne og Riget slet ingen 
Ting til dette Formaal.

b)  Beretning fra  S. d. P . i N ederlandene.
Den störe okonomiske Krise, som ligeledes har 

hjemsogt Arbejderklassen i Nederlandene, har saa vel
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hos Arbejderne som hos Bourgeoisiet henledt Op- 
maerksomheden paa Arbejdsloshedssporgsmaalet.

Tidligere var Interessen herfor kun ringe. I 
Folge officielle Opgivelser havde i Aaret 1906 kun 
13 Fagorganisationer med 11,000 Medlemmer i deres 
Programmer udtalt sig for en Arbejdsloshedsforsik- 
ring. Men i Virkeligheden var den langt overvejende 
Del af disse Fagorganisationer ude af Stand til at yde 
noget naevnevasrdigt til deres arbejdslose Medlemmer, 
saaledes at de Arbejdslose omtrent overalt var over
ladt til Noden og tvungen til at söge Hjaelp hos kom
munale eller religiöse Fattigforstandere eller hos lej- 
lighedsvise Kommissionen En Forandring i dette For- 
hold lod laenge vente paa sig, saerlig som Folge af den 
lammende Virkning fra de anarkistiske Fagorg^nisatio- 
ners Side, der „principielt“ modsatte sig alt „Kasse- 
vsesen“ og som indtil Aaret 1906 ikke forefandt nogen 
velorganiseret Fagforeningscentralisation, der künde 
have udbredt en bedre Forstaaelse af Sagen.

Siden Oprettelsen af de Nederlandske samvirkende 
Fagforbund (Nederlandsch Verbond van Vakvereeni- 
gingen, for det mes'.e antydet ved Signaiuren N. V. V.) 
er der i denne Henseende sket en heldig Forandring, 
og dette saa meget mere, som den snart derefter ind- 
traedende Krise af 1908 tilvejebragte et rigeligt Mate
riale, der künde overbevise Arbejderne om Nodvendig- 
heden af at skaenke denne grusomme Folge af Kapita
lismen en storre Opmaerksomhed.

Hvilken ringe Betydning den hidtil til de Arbejds- 
lose ydede Understottelse har haft, vil fremgaa af den 
Kendsgaerning, at der blandt de i 1907 til N. V. V. hö
rende Fagorganisationer med 37,000 Medlemmer kun 
fandtes 4, der tilsammen udbetalte knapt 5000 Gylden 
til dette Formaal, endskont Krisen allerede den Gang 
gjorde sine Virkninger gaeldende.

Det forstaar sig af sig selv, at naar Stillingen 
var saaledes hos Fagorganisationeme, -var de kommu
nale Autoriteter ikke meget tilbojelige til at gribe ind. 
Der fandtes kun et ringe Antal Ärbejdsloshedskasser, 
der var oprettet af Kommuner efter Genter Syste-
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met. Der aabenbarede sig nu en stigende Uro blandt 
det beständig voksende Antal Arbejdslose. Borger- 
lige Indsamlingskomiteer traadte sammen, men de var 
dog ikke i Stand til oaa en tilfredsstillende Maade at 
beksempe den store Nod. Arbejderorganisationerne 
henvendte sig i en Rsekke Petitioner til de offentlige 
Institutionen med Andragender om at trseffe Foran- 
s.altnirger til Nodens Bekaempelse. Dels ved direkte 
Understottelser, dels ved Paabegyndeisen af storre 
Byggeforetagender. Dels som en Folge af disse Peti
tioner og dels fordi Valgene til Generalraadene vente- 
des i 1909, indbragte det davserende liberale Kabinet 
et Lovforslag, ved hvilket stilledes 6000 Gylden til 
Raadighed for de Kommuner, der havde bragt Genter 
Systemen til Anvendelse. Dette Lovforslag blev dog 
ikke behandlet, da der i Mellerrtiden havde fundet et 
Kabinetsskifte Sted.

Kommunerne formaaede kun lidet imod den vael- 
dige Arbejdsloshed. I 1908 understottede Fagorgani- 
sationerne og andre Organisationer, der var tilsluttet 
de syv kommunale Arbejdsleshedskasser, deres ar- 
bejdslose Medlemmer med omtrent 18,000 Gylden, 
hvortil de modtog et faelles Tilskud af 15,610 Gylden. 
Desuden udbetalte fire til N. V. V. hörende Fagorgani- 
sationer til det samme Formaal 10,665 Gylden. End- 
videre understottede Typografforbundet sine arbejds- 
lose Medlemmer med 5,236 Gylden, medens enkelte 
kristelige Fagforeninger til dette Formaal besternte 
nogle temmelig smaa Bidrag. Kun Diamantarbejder- 
forbundet med 9000 Medlemmer, der i lsengere Tid 
havde en Arbejdsloshed imellem 60 og 80 pCt., under
stottede i 1908 sine Arbejdslose med 376,834 Gylden.

I ovrigt var mangfoldige Arbejdskategorier uden 
nogen som heist Understottelse, eller ogsaa henvendte 
de sig til Velgorenhedskommissioner af forskellig Art. 
Sserlig de daarligt organiserede Bygningshaandvser- 
kere i de store Byer maatte fole hele Vsegten af den 
ved Krisen fremkaldte store Nod.

Under disse Forhold maatte man forvente, at 
Arbeidslosheden vilde komme til Forhandling i Paria



—  32
mentet. Partifaelle Troelstra, Fereren for den social- 
demokratiske Kammerfraktion, malede med grelle 
Farver Nodstilstanden i Landet og bebrejdede den 
kistelige Regering dens Ligegyldighed i dette Sporgs- 
maal. Resultatet heraf var Leitet om en Undersogelse 
samt Nedsaettelsen af en Kommission i Aaret 1909, 
hvis Opgave det skulde vaere at undersoge:

a)  Hvorvidt Regeringen raader over Midler til en 
hurtig og tilstraekkelig Information om Arbejdslejlig- 
hedens Stilling i Landet, om Arbejdslosheäens Ud- 
bredelse og Beskaffenhed i de forskellige Erhvervs- 
grene samt om hvilken Udvidelse disse Midier kraever;

b )  Hvad Regeringen kan gore dels for at under- 
stotte Personer eller Korporationer, dels for selv- 
staendigt enten at forebygge eller bekaempe Arbejdslos- 
heden og dels at mildne dennes Folger.

Denne Kommission, blandt hvis 32 Medlemmer 
ogsaa Partifaelle Troelstra samt 3 andre Socialdemo
krater befinder sig, har allerede paabegvndt sit Arbejde, 
men den vil antagelig behove nogle Aar for at faa sin 
Opgave bragt til en Afslutning.

Saa vel Kommunalbestyrelserne som Fagorganisa- 
tionerne har faaet haarde Laerdomme af Krisen. I 
alle Fagforbund, for saa vidt de har nogen Betydning, 
blev Sporgsmaalet sat paa Dagsordenen, og meget ofte 
med det foronskede Resultat. Saaledes kom det, at i 
1909, da Konjunkturen^ after var opadgaaende, en 
Raekke af de til N. V. V. hörende Fagforbund kunde 
understotte deres arbejdslose Medlemmer med 13,173 
Gylden, nemlig: Diamantarbejderne, Handelsfunk-
tionaererne, Land- og Mejeriarbejderne, Litograferne, 
Blikkenslagerne, Metalarbejderne, Bjaergvaerksarbej- 
derne og Tobaksarbejderne. Bygningshaandvaerker- 
nes Forbund derimod formaaede kun at give en 
Rejseunderstottelse til et Aarsmaksimum af 8 Gylden 
pr. Medlem.

Paa Foranledning af de organiserede Arbejdere er 
ligeledes Antallet af de kommunale Arbejdsloshedskas- 
ser bleven staerkt foreget. I Aarene 1906 til 1910 be- 
maerker vi en Stigning fra 4 til 18, nemlig i :  Amers-
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foort, Amsterdam, Arnheim, Bussum, Delft, Deven
ter, Dordrecht, Haag, Groningen, Haarlem, Hilver
sum, Leyden, Middelburg, Nijmegen, Utrecht, Vlaar- 
dingen, Zaandam og Zeist, medens i andre Kommu
ner Sporgsmaalet ligeledes er blevet aktuelt.

Talrigst er Bygningsorgnisationerne tilsluttet disse 
Kommunekasser, saaledes t. Eks. Tomrerforeninger i 
10 Byer, Murerne i 6, Metalarbejderne i 5, Malerne 
i 4, andre Bygningsarbejdere i 4 Byer, endvidere 
Tobaksarbejdeme, Smedene, Stukkatorerne, Stenarbej- 
derne, Havnearbejderne, Slagterne, Bodkerne, Typo- 
graferne, Snedkerne o. s. v.

Hvor glsedeligt dette Fremskridt end er, bringer 
det dog ikke straks de foronskede Forhold. Hoved- 
parten af de kommunale Kassers Tilskud ydes kun til 
lokale Organisationen med saerskilt forvaltede Arbejds- 
loshedskasser, og saaledes kommer det, at Arbejdslos- 
hedsunderstettelsen fra en Fagorganisations centrale 
Kasse som oftest ikke giver Ret til Understottelse fra de 
kommunale Kasser, en Omstaendighed, der i en bety- 
delig Grad befordrer Decentralisationen af Fagorgani- 
sationernes Finanser. Af denne Grund har N. V. V. 
rettet en Petition til Kommunalbestyrelserne, med det 
Formaal, at faa disse uheldige Forhold forandrede, for 
at Fagorganisationerne uhindret kan udvikle sig efter 
den moderne Opfattelse. Paa samme Maade har 
Fagorganisationernes Flertal udtalt sig imod det nordi- 
ske Understottelses-System, som saarer disse Organi- 
sationers Selvstaendighed.

Udenfor vore egne Raekker stod Sporgsmaalet 
desuden paa Dagsordenen i det (liberale) „Almindelige 
Nederlandske Arbejderforbund“, der nedsatte en 
Studiekommission. Det kristelige Arbejderforbund 
„Patrimonium“ vilde udarbejde en Betaenkning over 
dette Sporgsmaal, men man undlod det under Hensyn 
til den officielle Kommissions Undersogelser.

Fra vort Partis Side er uden Tvivl praesteret et 
stort Oplysningsarbejde i dette Sporgsmaal, saa vel 
skriftligt i vor Presse og i Pjecer, som mundtligt i 
mange Agitationsforsamlinger. Dette har da ogsaa
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bevirket, at end ikke den i Mellemtiden af borgerlige 
Demokrater oprettede „Nationale Forening imod 
Arbejdslosheden“ —  som stiller sig den Opgave, „paa 
det nuvaerende Samfunds Grundlag at medarbejde til 
Bekaempelsen af Arbejdslosheden og dens skadelige 
Folger“ —  ikke har vaeret i Stand til at bortlede Ar- 
bejdernes Opmaerksomhed fra Arbejdsloshedens virke- 
lige Aarsager.

De klassebevidste hollandske Fagorganisationer, 
der staar i en god Forstaaelse med vort Parti, er over- 
beviste om, at Arbejdsloshedssporgsmaalet ikke kan 
loses ved Fijaelp af en „Forsikring“, selv om de under 
de nuvaerende Forhold anser det for deres Pligt at 
yde deres Medlemmer Hjaelp i Neden, lige som de 
ogsaa er vidende om, at denne Understottelse kan blive 
et maegtigt Middel til Udvidelse af deres Organisationer 
og disses Stabilisering og Kampdygtighed- Subventio- 
neringen af deres Arbejdsloshedskasser fra Statens og 
Kommunernes Side befragter de som en ringe Afbe- 
taling paa det store Belob, som de har at fordre hos 
Bourgeoisiet.

c) Beretning fra A. P. i Belgien (Léon Troclet).
Den 12. Juli 1897 foreslog Partifælle Henri Bury 

paa den socialistiske Gruppes Vegne at indsætte en 
forste Kredit paa 1500 Frcs. i Budgettet for Provinsen 
Lüttich til Fordel for Fagorganisationernes Arbejds- 
losheds-Kasser. Denne Kredit vedtoges den 27. i 
samme Maaned, medens selve Forslaget traadte i 
Virksomhed Aaret derefter.

Siden den Tid har Provinsen uafbrudt understot- 
tet Arbejdsloshedskasserne; for Aaret 1909 har den 
foruden den ordentlige Kredit paa 12,000 Frcs. end- 
videre bevilget 15,000 Frcs. til de af Fagorganisatio
nernes Arbejdsloshedskasser, der i særlig Grad er 
bleven hjemsogt af Industrikrisen.

Paa Foranledning af Provinsialraadets socialistisk-



radikale Flertal har Kommunerne fulgt det givne 
Eksempel; i 1909 har 46 Borgerrepraesentationer i 
Provinsen Lüttich optaget Bevillinger i deres Finans- 
love for at understotte de Fagorganisationer, der alle
rede havde oprettet Arbejdslashedskasser.

* *
*

Medens denne Bevaegelse udviklede sig i den 
walloniske Del a! Landet, blev der i Gent, efter det 
af Lüttich givne Forbillede, anvendt et andet Middel 
for at bekaempe Arbejdslashedens Virkninger. Her 
künde man ikke tasnke paa, af Borgerreprassentationen, 
der for to Tredjedeles Vedkommende bestod af aerke- 
konservative Folk, at faa en Bevilling af en Under- 
stattelse direkte til Fagorganisationerne. En over- 
maade snild Kombination, som for storste Delen 
skyldes Hr. Varley, blev funden i rette Tid. En i 
1901 oprettet og af Byen Gent understottet Fond blev 
kaldt tillive med det Formaal at forhoje Understottel- 
sen til de Arbejdslose ved Hjaelp af Forsikringskasser, 
uden Hensyn til, om disse tilhorer Fagorganisationerne 
eller ej.

# *
*

Siden den Tid har flere storre Bykommuner op
rettet rigt understottede Fonds, i Forhold til det po- 
litiske Milieu og til de politiske Tilstande, enten efter 
Genter- eller efter Lütticher-Systemet eller samtidig 
efter begge disse Systemer. I 1909 har Ministeren 
for Industrien og Arbejdet modtaget Meddelelsen om 
Eksistensen af 21 saadanne Fonds for Arbejdslose.

For naervaerende Tid bevilger aarlig over 100 
belgiske Kommuner, der repraesenterer to Tredjedele 
af hele Befolkningen, bortset fra de af Provinserne 
bevilgede Understottelser, Tilskud til Forsikring mod 
Arbejdsloshed.

De i Belgien bestaaende 21 Fonds har af Kom- 
munalbestyrelserne modtaget 138,972,10 Frcs. i Under*
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stettelser, af hvilke 116,286,96 Frcs. er udbetalt til de 
Arbejdsleses Organisationen Paa deres Side har de 
til disse Fonds tilsluttede Arbejdsloshedskasser af de
res faglige Hjaelpekilder udbetalt 233,040,85 Frcs. til 
18,000 Arbejdslose med ialt 182,000 Arbejdslosheds- 
dage, d. v. s. gennemsnitlig Frcs. 1,27 pr. Dag. De 
116,286,96 Frcs., der hidrorer fra de kommunale Fonds, 
har sat Fagorganisationerne i Stand til at ferhoje den 
daglige Understottelse med 63 cms.

De fagorganiserede Arbejdere, hvis Organisationer 
er tilsluttet Kommunernes Forsikrings-Fonds, har alt- 
saa modtaget Frcs. 1,90 for hver tabt Arbejdsdag: 
1,27 direkte fra Fagorganisationernes Kasse og 63 
cms. af Kommunekassen. Betydningen af denne 
Sammenlaegning bestaar deri, at Myndighedernes 
Understottelser uddeles ved Fagorganisationernes Hjaelp.

I Folge de ovenanforte Tal kan man altsaa sige, 
at der i 1909 for hver udbetalt Frc. af Fagorganisa
tionernes Kasse er ydet et Tilskud af 49 cms. fra 
Kommunernes Fonds.

* *
*

Resultaterne fra de belgiske Arbejdsloshedsfor- 
sikrings-Fonds kan opvise en ojeblikkelig Stilstand, 
hvilket synes saa meget mere forstaaeligt, som disse 
Fonds ikke allesammen er oprettet paa det samme 
Grundlag. Byen Lüttich — ikke at forveksle med 
Provinsen Lüttich; denne har forovrigt forst langt se- 
nere slaaet ind paa denne Vej — har kaldt et System 
tillive, som man fra et besternt Synspunkt kan be
tragte som en Slags Mellemting mellem Provinsen 
Lüttichs System og Genter Systemet. Ikke desto 
mindre bliver den af Provinsen vedtagne Grundtanke, 
d. v. s. den direkte Udbetaling af Arbejdslosheds- 
hjaelpen til Fagorganisationerne, Grundlaget for det 
af Byen Lüttich vedtagne System.

Genter Systemet er omtrent det eneste, som man 
kender i Udlandet; Lütticher Systemet, endskondt det 
er det aeldste, har vakt mindre Opmaerksomhed.
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Glemt i lange Tider, begynder det nu at blive bekendt. 
For at gaa ind paa nogle Enkeltheder: det vig- 
tigste, som Byen Lüttich har laant af Genter Systemet 
og som der ikke har vaeret taenkt paa ved Pro- 
vinsen Lüttichs System, er Oprettelsen af et forholds- 
vis uafhaengigt Administrationsudvalg, der er sammen- 
sat af Reprsesentanter for 0vrigheden og for Arbejder- 
Organisationerne samt af anerkendte Fagfolk for 
Socialvidenskaben; disse Medlemmer tilhorer ikke 
Borgerrepraesentationen.

Men i Gent vaelges Arbejdermedlemmerne ude- 
lukkende af Borgerrepraesentationen; i Lüttich er Val- 
get ved Forsamlingen indskraenket til en dobbelt 
Liste af Kandidater fra de tilsluttede Fagorganisationer.

I Lüttich saa vel som i Gent er Fonds-Udvalget 
organiseret paa den Maade, at det fungerer som Maeg- 
ler og Bindeled mellem Kommunalbestyrelsen, der 
bevilger Understottelsessummen, og Arbejderorganisa- 
tionerne eller de Arbejdslose, der modtager Under- 
stottelsen.

I Gent som i Lüttich er Fondens Opgave, bortset 
fra Sporgsmaalet om Kontrollen, yderst interessant. 
Den befatter sig med Tilvejebringelsen af alle Oplys- 
ninger, der kan vaere nyttige for de tilsluttede Orga
nisationen Den udarbejder Statistiker, indsamler tek- 
niske Angivelser samt Angivelser fra Fagorganisatio- 
nernes Side, forskaffer sig Dokumenter af enhver Art, 
der vedrorer Arbejdslosheden, og meddeler disse saa- 
vel til de offentlige Forsamlinger som til Arbejder- 
organisationerne.

* #*

Jeg  vil nu anfore nogle vigtige Punkter, med 
Hensyn til hvilke Forskellen mellem de i Belgien 
anvendte to Systemer er temmelig stör.

Medens Understottelsen ved Genter Systemet ud- 
betales paa hver enkelt Arbejders Navn, udbetaler 
Provinsen og Byen Lüttich denne til de Fagorganisa
tioner, der har oprettet Forsikringskasser for de Ar-
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bejdslose. I Folge det filantropiske Genter System 
har de enkelte Sparere en Ret til Arbejdsleshedshjael- 
pen; ved den solidariske Fremgangsmaade — Lütticher 
Systemet — er disse fuldstaendig udelukkede, fordi 
Enkeltspareren derved beviser sin Egoisme, medens 
den, der bliver forsorget af den faglige Organisation, 
opfylder en Solidaritets-Akt.

I Lüttich er Arbejder- og Fagforeningsforsikrings- 
kasserne alene berettigede til Understottelse fra 
Arbejdslosheds-Fonden, medens i Gent alle de Spare- 
foreninger, der optager Medlemmer fra de forskelligste 
Brancher, kan faa udbetalt Understottelse.

Genter Systemet griber kun ind for at forhoje 
Understottelsen for den enkelte Arbejdslose; i Byen 
Lüttich derimod beregner Arbejdslosheds-Fonden Un
derstottelsen, som den yder til Fagorganisationerne, 
paa to besternte Grundlag: 1) enten 50 pCt. paa
den forste Frcs. daglig Understottelse, som udbetales 
til enhver Arbejdslos, eller 2) 25 pCt. af hele Belobet 
af de af Arbejdslosheds-Forsikringskassen indkasserede 
Bidrag.

Genter Systemet anerkender ikke den ufrivillige 
Arbejdsloshed paa Grund af Lock-out; i Lüttich er 
dette anderledes.

Lüttich understotter ligeledes Fagorganisationer, 
der yder en Rejse-Understottelse — „Viaticum“ — til 
saadanne Medlemmer, der er nodsaget til at rejse til 
en anden By, hvor den nationale Organisation for- 
moder, at der findes passende Arbejde. At begünstige 
Ydelsen af Rejseunderstottelse paa den angivne Maade, 
er det samme som at indfore Arbejdets Regulering 
ved den organiserede Arbeiterklasse. I Gent forhojer 
Kassen ikke Understottelsen.

Ved Genter Systemet maa den Arbejdslose mod- 
tage den Plads, der tilbydes harn af Arbejdslosheds- 
Fondens Bestyrelse, medens Fagorganisationen i 
Lüttich beskaeftiger sig med den Arbejdsloses Kon
trollering og Anbringelse. Man forstaar uden videre, 
at det ligger i Fagorganisationens Interesse selv at 
anbringe sine Arbejdslose. Fagorganisationen vil
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altid gore dette med Eftertanke og derved forskaffe 
de af den selv fastsatte Lonsatser Anerkendelse.

Det fremgaar af de to Fordelingsmaader og af 
de her skitserede to Systemer, at Lütticher System et 
bedre varetager Arbejderens Uafhasngighed og Vasrdig- 
hed, og at det mindst lige saa meget, om ikke mere, 
begunstiger . Tilgangen af ny Medlemmer; det er 
langtfra, at det muligvis kan fortrylle Fagorganisatio- 
nerne.

Anvendt af Provinsen Lüttich siden 1898, har 
dette System set 88 Arbejderorganisationer opblomstre 
i Labet af 12 Aar. I 1897 har kun 356 Arbejdere 
betalt Kontingent for ufrivillig Arbejdsloshed, 1908 er 
det 17,000 fagorganiserede Arbejdere, der nyder godt 
af Provinsens Understattelse i Tilfaelde af Arbejdsloshed.

Fra Fagorganisationernes Standpunkt har man 
draget den Slutning, at saavel Lütticher som Genter 
Systemet har leveret günstige Resultater. Uden 
principielt at bekaempe Genter Systemet, har Fag
organisationernes Kongres af 1908 udtalt sig til For- 
del for den af Byen og Provinsen Lüttich anvendte 
Fremgangsmaade. Den samme Afgorelse er i 1909 
truffet af de socialistiske Borgerrepraesentanters na
tionale Kongres.

* **

Den ferste Interpellation blev den 15. Oktober 
1901 af den socialistiske parlamentariske Gruppe ind- 
bragt og motiveret i det belgiske Andet Kammer. 
Ministeren svarede under Henvisning til den famose 
Lov om Tilbud og Eftersporgsel, at det ikke var hans 
Sag at gribe ind i den lovmaessige Fastsaettelse af 
Arbejdstiden eller i Reguleringen af Produktionen. 
For ham var alt i bedste Orden, en Arbejdslosheds- 
Statistik var ham ganske ligegyldig.

Ved Begyndelsen af den industrielle Krise, den 
28. April 1908, gjorde en ny socialistisk Interpellation 
Regeringen opmaerksom paa den Fare, under hvilken 
der bl. a. blev kraevet ordentlige og overordentlige
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Bevillinger til Fordei for de Arbejdslose. Vor Gruppe 
forlangte samtidig den ojeblikkelige Bortlicitation af 
allerede vedtagne Arbejder samt Regeringens Med- 
hjaelp til at beskaäftige Arbejderne til de af Fagorgani- 
tionerne fastsatte Lonsatser. Ministeren fandt det 
klogest, for ikke at maatte göre noget, simpelthen at 
nffigte Tilstedevasrelsen af en Krise.

Man kender de derefter folgende Begivenheder.

3fr frfrfrfr

Den forenede og samtidige Virksomhed fra de 
socialistiske Rigsdagsmaends og fra Arbejder-Organisa- 
tionernes Side tvang sluttelig Regeringen og de ovrige 
Magthavere til paa en omfattende Maade at gribe ind. 
Saaledes maatte Ministeren optage forst 10,000 Frcs., 
derefter 20,000 Frcs. og for dette Aar 30,000 Frcs. 
paa Finansloven for at understotte Forsikringsselska- 
bernes Medlemmer imod den ufrivillige Arbejdsloshed. 
En Del af denne Sum tilflyder de kommunale Arbejds- 
losheds Fonds, den anden Del tilflyder de anerkendte 
Fagorganisationer (gule); 73 af disse Organisationer 
havde i 1908 udbetalt et Belob af 20,960 Frcs. til 
1335 Arbejdslose. Det er kun lidt, som man ser.

Hvert Aar foreslaar den socialstiske Gruppe at 
forhoje Bevillingen til Arbejdslosheds-Fondene. Om- 
trent paa samme Maade gaar den frem i de raadgi- 
vende Korporationen

Af Landets 9 Provinser er det kun 6, der griber 
ind, og 4 deraf kun med ringe Bidrag. Kun de soci
alistiske og radikale Provinser Lüttich og Hennegau 
(Heinaut) yder en virksom Understottelse til Arbejds- 
loshedskasserne

I Belgien eksistere for ovrigt ogsaa private An- 
stalter, der yder Understottelse igennem Arbejde, og 
ved Arbejdsborser (gratis Arbejdsanvisning); de har til 
Formaal at mildne Arbejdsloshedens Folger. Da dis
se Anstalter har et filantropisk eller religiost Grund



—  41 —

lag, ejer de kun et indskraenket Virkeomraade og frem- 
viser som Folge deraf kun ubetydelige Resultater.

Der findes for ovrigt ogsaa Arbejdsborser(Arbejds- 
anvisning) med paritetiske (ligeberettiget) Repraesenta- 
tion for Arbejdsgivere og Arbejdere, som, da de un- 
derstottes af Myndigheder, er i Stand til at kunne 
yde nogle Tjenester. Saaledes künde der i April 1910 
af 3227 mandlige og kvindelige Arbejdere, der havde 
meldt sig i de i 12 af de betydeligste Kommuner op- 
rettede og understottede Arbejdsloshedskasser, anvises 
Arbejde til 1557 Personer.

Sammenlignet med Antallet af de Arbejdslose er 
det naevnte Tal kun meget ringe og, man maa over- 
hovedet erindre, at 3/4 af de anbragte Arbejdslose var 
Tjenestefolk af begge Kon, endvidere Tjenestedrenge, 
Bybude samt Ulykkelige uden besternte Erhverv, som 
man künde anvende til de mest forskelligartede Ar- 
bejder.

Vi skal endnu tilfoje, at der for laenge siden af 
den socialistiske Rigsdagsmand H. Denis har vaeret 
indbragt et Lovforslag i Andet Kammer angaaende 
Arbejdsanvisning til Arbejderne og Uarbejdelsen af en 
Statistik.

I flere Aar har Sporgmaalet om Arbejdslosheden 
i hoj Grad beskaeftiget saavel Fagorganisationer som 
de offentlige Myndigheder. Pressen offenliggor nu 
temmelig tidt Artikler om dette Sporgmaal.

Fagorganisationernes Kongres, der i 1908 blev 
indvarslet af Arbejderpartiets Fagforeningskommisionfog 
af de uafhaengige Fagorganisationer, der staar paa 
Klassekampens Grund, har indgaaende beskaeftiget sig 
med den ufrivillige Arbejdsloshed.

Her folger de vedtagne Resolutioner:
„1. Vort Ideal er, i Overensstemmelse med Ar

tikel 4, 2. Kapitel i Arbejderpartiets Program, den 
almindelige og obligatoriske Forsikring imod den ufri
villige Arbejdslosheds Risiko, ordnet efter Brancher,
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ved Staten og med Understottelse fra de ovrige offen- 
lige Myndigheder.“

„ 2. Arbejderne maa til enhver Tid forsage paa, 
med alle de til Raadighed staaende Midler at befatte 
sig med Regulering af Produktionen og med den lov- 
maessige Fastsaettelse af Arbejdstiden.“

„3. I den Tid, at en industriel Krise hersker, skal 
der af de offenlige Myndigheder ydes ekstra-ordinaere 
Understottelser til de af Arbejderne oprettede Arbejds- 
loshedskasser, der rammes af Krisen.“

„4. Aarlige Understottelser fra de offenlige Myn- 
digheders Side til Fordel for Arbejder-Forsikringskas- 
serne mod uirivillig Arbejdsloshed, hvilke Kasser op- 
rettes og administreres fuldstaendig selvstaendig af Fag- 
organisationerne og af de regionale og nationale Fag- 
foreningsforbund. (De af Kommunerne, af Provin- 
serne og af Staten bevilgede Understottelser maa for- 
deles blandt Arbejder-Organisationerne og maa ikke 
udbetales til enkelte Personer.)“

„5. I lige Maade skal Understotfelsen komme saa- 
danne Fagorganisationer og de faglige Fasllesorganisa- 
tioner, der har indfort Rejseunderstottelsen og en gratis 
Arbejdsanvisning, tilgode“.

„6. Loven skal paalaegge samtlige Arbejdsgivere 
Forpligtelsen til, hvert Aar, enten pro rata af de udbe- 
talte Lonninger eller af det opnaaede Udbytte, at ind- 
betale et Belob til Arbejdernes Forsikringskasser mod 
ufrivillig Arbejdsloshed, hvilke Kasser er oprettet enten 
af Fagorganisationerne eller af faglige Faellesorgani- 
sationer.“

„7. Regeringen opfordres til at foranstalte en 
Enquete samt til hvert Aar at offentliggore en Statistik 
over Arbejdslosheden.“

Siden Afholdelsen af denne Kongres har det bel- 
giske Arbejderparti yderligere foroget sine Anstraen- 
gelser til Losningen af Arbejdsleshedssporgsmaalet 
saavel i faglig som i politisk Retning.

Endskont Partiet stedse med Tydelighed har fort
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de okonomîske Aarsager til Arbejdslosheden for 0 je t 
og stedse med al Kraft har betonet, at kun Samfundet 
vil være i Stand til at kunne lose dette Sporgsmaal, 
har det belgiske Arbejderpani dog stedse efter Evne 
sogt at understotte de Fagorganisationer, der har truffet 
Understottelsesindretninger til Fordel for de Arbejds- 
lose i alle de Institutionen som det overhovedet er 
repræsenteret i.

1 de store Byers Udva'g for Arbejdslosheds- 
Fondene vaager det over, at man respekterer de i 
Understottelsen deltagende Fagorganisationers Uafhæn- 
gighed og Selvstændlghed ; dets Delegerede griber ofte 
ind, for at forandre Arbejdslosheds-Fondenes Anord- 
ninger og Grundsætninger i Retning af de paa Fagfor- 
eningskongresserne tagne Bes'utninger. Alt dette skér 
til Fordel for Arbejderne, for Fagorganisationerne og 
ikke mindst til Fordel for Arbejderpartiet selv.

d)  Beretning fra De foren ede Stater.
(R obert H unter.)

Enhver Beretning over Arbejdslosheden i De for
enede Stater maa me'd Nodvendighed vaere mindre til- 
fredsstillende. Endskont Arbejdslosheden maaske dan- 
ner den s orste Aarsag til Elendigheden i dette Land, 
er den dog ikke bleveti grundig studeret. Det er der- 
for umuligt at give en nojagtig Fremstilling af Omfan- 
get af Beskaeftigelseslosheden i dette Land som Helhed 
i nogen som heist Periode eller i noget som heist 
Haandvaerk. Rigtignok har saa vel Forbundsregerin- 
gen som de enkelte Staters Regeringer udgivet uhyre 
Summer til Indsamfing af Tal angaaende denne Sag. 
Resultaterne synes imidlertid snarere at tilslore end at 
oplyse dette Problem. Tallene er entein indsamlet saa 
ufornufttige eller opstillet saa konfuse, at man sjaeldent 
tor vove at drage nogen som heist Slutning m. H. t. 
de faktiske Forhold. Under disse Omstaendigheder 
driver vi af Sted ved Behandlingen af dette Problem, 
som uden Tvivl er mere alvorligt paatraengende end i
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hvilket som heist andet Land i Verden, uden Forstaa- 
else og uden noget intelligent Forsog paa Losningen af 
dette Sporgsmaal.

Nogle Angivelser om Arbejdslosheden i De foren ede
Stater.

Til Trods for deres Unojagtighed viser Tallene 
om Arbejdslosheden, at dette Onde har en sfor Ud- 
bred'else, selv i den okonomiske Blomstringstid. Folke- 
taellingen i 1890 viser, at 3,523,730, eller 15,1 pCt. af 
samtlige Beskaeftigede over 10 Aar har vaeret arbejds- 
lose i en Del af det naevnte Aar. (Census af 1900, 
Bindet om Beskaeftigelser, pag. CCXXVIII og fig.). 
Disse Tal kritiseres imidlertid i Census for 1900 som 
ufuldstaendige. Denne Census paastaar, at Antallet af 
de delvis Ubeskseftigede i det naevntei Aar har udgjort 
6,468,964 eller 22,3 pCt. af alle Beskaeftigede over 10 
Aar. (Samme Bd. pag. C CXXVI). 39 pCt. af de ube- 
skaeftigede mandlige Arbejdere, eller 2,069,546 Perso- 
ner, har vaeret arbejdslose i 4 ä 6 Maaneder. (Samme 
Bd. pag. CCXXXV). Disse Tal gaelder for hele Lan
det og for alle Industrier, inklusive Agerdyrkningen. 
Alene i Manufakturen steg Antallet af de Ubeskaefti- 
gede til 27,2 pCt. af alle Arbejdere. I de industrielle 
Stater i 0sten og i Norden er Procentsatsen af de Ar- 
bejdslose storre, end i hele Landet tilsammen.

Census for Staten Massachusetts for Aaret 1895 
viste, af 8339 Arbejdere i det naevnte Aar var vedva- 
rende arbejdslose. (Census for Massachusetts, 1895, 
pag. 105). Dette betyder, at over 27 pCt. af samtlige 
i Taellingen deltagend Personer i en Del af Aaret har 
vaeret arbejdslose. At dette ikke beror paa et Skon, 
bevises af Census for Massachusetts for Aaret 1885. 
I sidstnaevnte Aar var over 29 pCt. af samtlige Arbej
dere uregelmaessigt beskaeftigede. Medi andre Ord: 
mere end! hver fjerde Arbejder havde et betydeligt Tab 
i sin Aarsion paa Grund af tvungen Arbejdsloshed, der 
som oftest strakte sig over flerd Maaneder af Aaret. I 
Industribyerne, som Haverbill, New Bedford og Fall 
River, var Uregelmaessigheden i Beskaeftigelsen endnu
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starre. I disse Byer var imellem 39 til 62 pCt. af Ar
bejderne i en Del af Aaret arbejdslese. En anden 
Tælling, der anstilledes i Aaret 1897 i Massachusetts, 
bevisje, at der i visse Fabriker i denne Stat fandtes 
100,000 Arbejdere, der künde erholde Arbejde, naar 
Fabrikerne var fuldt ùeskæftigede, men som blev ar- 
bejdslose, saa snart Fabrikerne havde mindre at be- 
stille. (Statistik og 0konomi, af Prof Mayo
Smith, pag. 97). Denne Fluktuation i Antallet af de 
Ansatte betyder, at omtrent 30 pCt. af de i den gode 
Periode Beskæftigede blev arbejdslose i den daar- 
lige Periode.

Denne Usikkerhed i Beskæftigelsen er ingenlunde 
nogen Ejendommeligtied for Massachusetts. I enhver 
industriel Kommune finder vi den samme Usikkerhed. 
Der er bleven sagt, at hele Forraadet af Anthracit-Kul 
var bleven opbrugt under Grubearbejdernes Strejke. 
Men Overfloden af Arbejdskraften i hine Egne var saa 
stör, at kort Tid efter Strejkens Ophor en med For- 
holdene fortrolig Autoritet künde udltale i sin Beret- 
ning: „Uregelmæssig Beskæftigelse er atter bleven
Anthracit-Arbejdernes Lod. Kulgruberne lober i Gen- 
nemsnit kun i to Tredjedel af Tiden“. (Anthracit-Kul- 
Komiteen, af Dr. Peter R oberts.)

De paa de store Soer Beskæftigede er særlig hen- 
viste til Sæson-Arbejde. I de tre Maaneder: Januar, 
Februar og Marts, er en Tredjedel af de der beskæfti
gede arbejdslßse. („Bulletin of the New-York Depart
ment of Labour“, Septbr. 1903, pag. 260). I Beklæd- 
ningsindustrien i New-York ligger Sagen omtrent paa 
samme Maade. I de_f0rste 7 Maaneder af Aaret 1903 
var aldrig mindre end en Femtedel arbejdslose, og af og 
til var en Tredjedel indtil en Fjerdedel af Arbejderne 
uden Beskæftigelse. (Samme St., pag 261). Med andre 
Ord, i det nævnte Tidsrum var 20 à 30 pCt. arbejds- 
i0se. Arbejderne vdd disse Sæsonarbejder er under- 
givne regelmæssigt filbagevendende Perioder af Fattig- 
dom. Arbejdsl0shedens lange Varighed betyder i 
mange Tilfælde haarde Lidelser for store Masser af 
Arbejdere med dëres Familier.
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Med Undtagelse af Aarene 1885 og 1895 kan ingen 
af de Aar, for hvilke Tal foreligger, anses som Ti- 
der for en okbnomisk Nedgang. 1 disse Tider for de 
industrielle Kriser antager Antallet af de Arbejdslose, 
der tilligemed deres Familier lever i den storste Elen
dighed, Dimensioner, som driver hele Nationen til at 
feie Medlidenhed. I saadanne Tider er Herbergerne i 
vore Byer overfyldte med Arbejdslose. De hjemlose 
Vandrores Klasse antager et stört Omfang, og de Ar- 
bejdsloses Fortvivlelse og Elendighed medforer 0de- 
laeggelsen for Tusender.

Der findes ikke mange Angivelser over Arbejds- 
losheden blandt de ikke-faglaerte Arbejdere. Men en 
Undersogelse af Forholdene blandt Italienerne i Chi- 
kago lader erkende, at Arbejdslosheden er langt sterre 
blandt de ikke-faglserte, end blandt de faglaerte Arbej
dere. De ovenfor anforte Tal angaar Arbejdsloshe- 
de-n blandt alle Klasser af Arbejderne. Forbundsrege- 
ringens Beretning om Forholdene blandt Italienerne i 
Chikago viser, at „af de 2663 Arbejdere, der havde 
lennende Beskaeitigelse, var 1577 eller 56,97 pCt. 
der i en Del af Aaret var ubeskaeftigede, og den gen- 
nemsnitlige Arbejdsloshed for disse 1517 Personer be
lob sig til mere end 7 Maaneder.“ 232 Personer har 
vaeret arbejdslose i Aarets 8 Maaneder, 310 Personer i 
9 Maaneder, 161 Personer i 10 Maaneder, 68 Perso
ner i 11 Maaneder af Aaret. (Ninth Special Report of 
the Federal Bureau of Labour, pag. 29). Naar man 
betaenker, at Gennemsnitslennen for alle de Arbejder, 
som Italienerne beskaeftiger sig med, udgjorde mindre 
end 6 .Dollars, kan man let udmaale de Arbejdsloses 
Fattigdom og Elendighed. (Samme St., pag. 28). Ita
lienerne forsoger i nogen Tid at udfore vort haarde og 
oprivende Arbejde med den samme daarlige Ernaering, 
som de er vant til i Italien. Overtroiske, som de er, 
haenger de smaa Saltposer om Halsen paa deres Born, 
for at uddrive den utilstraekkelige Ernaerings og 
Sultens Djaevel. Intet künde med mere Tydelighed 
bevise den Elendighed, der opstaar af Arbejdslosheden
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og af den daarlige Brnaering, end de hervaerende Ita- 
lieneres legemlige Tilstand.

Det er tvivlsomt, om man er berettiget til at for- 
udsaette de samme Forhold ogsaa blandt de ikke-fag
laerte Arbejdere i andre Kolonier. Alligevel kommer 
de vel Gennemsnittet for lignende Kategorier af Arbej
dere naermere, end man i Almindelighed antager. Tal- 
lene fra den sidste Forbundscensus beviser dette. 
Denne Census angiver, at 44,3 pCt. af de ikke-fag- 
laerte Arbejdere har vaeret arbejdslose i en Del af 
Aaret (Census ai 1900, Bindet om Beskaeftigelser, 
pag. C CX X X II). penne almindelige Iagttagelse stßt- 
ter ligeiec'es denne Slutning. Overalt, i Anthracit-Kul- 
distrikterne, i Syd-Chikago, og i mange andre indu- 
strielle Kommuner i Illinois, Pensylvanien, New-York 
og Massachusetts, findes Beviser for den bitreste Fat- 
tigdom blandt de ikke-faglaerte Arbejdere. Iriaender- 
ne fra „Archy Road“, Polakkerne og Ungarerne i 
Slagtehusene, Italienerne i New-York og Chikago, og 
Joderne paa New-Yorks Ostside, opviser en stör For- 
skel i deres Duelighed; men efter alt at domme her- 
sker omtrent den samme Grad af Fattigdbm blandt 
alle disse Arbejdere, lige meget hvilken Nation de end 
tilhorer, for saa vidt deres Beskaeftigelse ellers er 
uregelmaessig og de ikke horer til de faglaerte. Jodernes 
Maadehold og Intelligens beskytter dem mod de vaerste 
Lidelser. Men de ikke-faglaerte og uorganiserede irske 
Arbejdere, der ikke er i Stand til ved politisk Indfly- 
delse at finde kommunal Ansaettelse, er stillet lige saa 
elendige, som enhver anden Klasse af Indvandrere. 
Det vilde seivfßlgeiig ikke vaere klogt, at fore denne 
Sammenligning blandt de ikke-faglaerte Arbejdere fra 
de forskellige Nationaliteter for vidt. Thi denne stot- 
ter sig med Nodvendighed for det meste paa Iagttagel- 
ser, og saadanne er altid mere eller mindre indskraen- 
kede og ufuldkomne. Alligevel kan man med Sikker- 
hed paastaa, at Beskaeftigelsen blandt alle Klasser af 
ikke-faglaerte Arbejdere er langt mere uregelmaessig, 
end iblandt Arbejderne af de ovede og organiserede 
Professioner. Da Lonningerne for de ikke-faglaerte



Arbejdere i Almindelighed lige er h0j nok til at de kan 
holde sig oven over Armodsniveauet, saa laenge de har 
Arbejde, betyder Arbejdsloshed for disse Klasser Un- 
derernaering, utilstraekkelige Klaeder og Usikkerhed af 
Boligen. Det er naeppe sagt for meget, at der i de 
storre industrielle Stater under almindelige Forhold 
i en Del af Aaret findes 30 pCt. af de ikke-faglaerte 
Arbejdere, der paa Grund af Arbejdsmangel lever i 
Nod og Elendighed. (De ovenfoV gjorte Udtalelser 
er for det meste taget af Robert Hunters Bog: „Power- 
ty“. Se ligeledes Bogen „Das Elend der Neuen Welt“ 
i tysk Oversaettelse).

I Efteraaret 1907 blev hele Landes draget ind i 
Malstrommen af en odelaeggende finansiel Krise. 0 je - 
blikkelig lukkedes Fabrikerne og Arbejdsstaederne, 
Byggearbejdet blev standset og Masser af Arbejdere 
blev arbejdslose. Antallet af de Ubeskaeftigede Steg til 
flere Millioner, og i alle Dele af Landet afholdltes Mas
semoder; der udbrod Hungerrevolter og Arbejdslose 
foranstaltede Optog. I Folge en af „Chikago Daily 
Socialist“ foretagen Optaelling fandtes der den Gang 
mindst fern Millioner arbejdslose Lonarbejdere. Imid- 
lertid eksisterer der intet sikkert Middel til at bestem- 
me Omfanget af Arbejdslosheden, end Fagorganisatio- 
nernes Berettning om deres Medlemmers Mangel paa 
Beskaeftigelse. De Fagorganisationer, der har ind- 
sendt Beretninger til Arbejdsbureauet for Staten New- 
York, havdie i Aaret 1908 i det Hele 96,792 Medlem- 
mer. Af disse var i vedkommende Maaned 35,329 
Medlemmer uden Beskaeftigelse. Procentsatsen for de 
arbejdslose Fagforeningsmedlemmer i naevnte Stat s.eg 
fra 3,5 pCt. i Juli Maanedi til 12,1 pCt. i August Maa
ned; til 12,3 i September; til 18,5 i Oktober; til 22 i 
November; til 32,7 i December, og til 36,9 i Januar 
1908. I Februar Maaned voksede Arbejdslosheden til 
37,5 pCt. og holdt sig paa dette Punkt indtil April, 
hvorefter den aftog med Sommerarbejdets Begyndelse. 
Den folgende Tabel giver naermere Oplysninger:
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De arbejdslose Lonarbejderes Antal og Procent i de  
storre Fagorganisationer.

An:al Arbejdslßse

Januar
Fag- Med- organisat. leminer i Slutn. af Mnd. 

Antal pCt.
192 88,604 25,964 29,3

Februar 192 89,396 23,727 26,5
Marts 192 90,619 20,836 23,0
April 192 89,039 18,042 20,3
Maj 192 89,241 15,228 17,1
Juni 192 89,227 15,503 17,4
Juli 190 89,551 12,459 13,9
August 190 90,429 10,799 11,9
September 190 90,783 13,171 14,5
Oktober 190 91,247 12,468 13,7
November 190 91,977 12,206 13,3
December 190 91,162 18,791 20,6 

Gennemsnit: 18,5
Procentsats Arbeidslese :

1908 1907 1906 1905 1904 1902

36,9 21,5 15,0 22,5 25,8 21,0
37,5 20,1 15,3 19,4 21,6 18,8
37,5 18,3 11,6 19,2 27,1 18,5
33,9 10,1 7,3 11,8 17,0 13,1
32,2 10,5 7,0' 8,3 15,9 12,7
30,2 8,1 6,3 9,1 13,7 12,5
26,8 8,5 7,6 8,0 14,8 12,1
24,6 12,1 5,8 7,2 13,7 10,2
24,6 12,3 6,3 5,9 12,0 8,7
23,1 18,5 6,9 5,6 10,8 10,8
21,5 22,0 7,6 6,1 11,1 12,9
28,0 32,7 15,4 11,1 19,6 20,7

29,7 16,2 9,3 11,2 16,9 14,3

Forandringer i Omfanget a f
Ovenstaaende Tabel er taget fra „ B u llen  of the 

Department of Labour of the State of New-York“, 
Marts 1910. Den viser Procentsatsen for de Arbejds-



lose blandt Fagorgamsationernes Medlemmer i Aarene 
1902, 1904, 1905, 1906, 1907 og 1908. Et Blik paa 
Tabellen viser, hvor hurtig Svingningerne i Arbejds- 
loshedens Omfang griber om sig, og at de faglærte 
Arbejdere i Amerika uafbrudt fra en Tilstandl af et for- 
holdsvis Velbefindende, medens de har Beskæftigelse 
til gode Lenninger, kastes ud i en Tilstandl af Arbejds- 
loshed og Elendighed. Den viser endvidere, at selv i 
gode Tider omirent 10 pCt. af samtlige Arbejdere i 
denne Stat af en efler anden Grund er arbejdslese. 
Fra dette Minimum sfiger Procentsatsen, indfil under 
en industriel Krise omirent en Tredjedel af denne 
Stats Arbejdere bliver arbejdslose. Det er sandt, at 
disse T'ai kun angaar de bedre organiserede Fagorga- 
nisationer, og at disse tilfældigvis ogsaa rummer Byg- 
ningsfageme i sig, dler overalt paa visse Aarstider er 
arbejdslßse. Disse Tal omfatter endvidere Beklæd- 
ningsindustrien, som ligeledes lider under Sæsonar- 
bejdet. Men paa den anden Side maa vi tage i Beiragt- 
ning, at Arbejdslosheden blandt de faglærte Arbejdere 
aldrig har været saa stor, som blandt de ikke-faglærte, 
og at alle andre Haandværkere kommer til at lide 
under, at Bygningsarbejdet enten ophorer eller for- 
mindskes. Desuden er selv blandt Metal- og Maskin- 
arbejderne, Typograferne, Bogbinderne og Transport- 
arbejderne Arbejdslosheden i 1908 steget til ca. 30 
pCt. af aile Beskæftigede.

Vi har ingen Grund til at antage, at disse Tilstan- 
de indskrænker sig alene til Staten New-York. Om
irent den samme Procentsats for Arbejdslesheden 
eksisterer i alle storre industrielle Centrer, og man tor 
fornuftigvis antage, at ovenstaaende Procentsats ogsaa 
gælder for alle andre Kategorier af Arbejdere i alle 
Dele af De forenede Stater. Som Folge heraf maatte 
Antallet af de Arbejdslese i dette Land under den sidste 
ekonomiske Krise belebe sig til mindst fern Millioner 
Lonarbejdere. Det er en Kendsgærning, at Antallet 
af Indvandrere under Nedgangsperiodien formindske- 
des og at Hundrede Tusender af faglærte fremmede 
Arbejdere vendte ti’bage til deres Hjemland.
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Vi beklager, at vi ikke er i Stand til at kunne fore- 

laegge tilfredsstillende Tal paa den Internationale So- 
cialist-Kongres. Ovenstaaende Angivelser vil kun byde 
lidt for Partifsellerne i andre Lande, hvor man har 
gjort sig störe Anstrsengelser for at fastslaa Omfanget 
af denne s.or© sociale Kraeftskade. Imidlertid maa 
man vel med Bestemthed kunne udtale saa meget, at 
vistnok in et andet Land i hele Verden maa lide under 
en lige saa stör Usikkerhed i Beskaeftigelsen og under 
saadanne Svingninger i Omfanget af Arbejdslosheden. 
Kapitalismen i Amerika er mere brutal end i noget 
andet Land. Dette er sserlig ionefaldende ved et saa- 
dant Onde som Arbejdslosheden, der til Tider angriber 
indtil en Tredjedel af hele Befolkningen, uden at Ka' 
pitalismen bryder sig videre om dette.

Hjcelpemidler im od Arbejdslosheden.
Saa utilfredsstillende ovenstaaende Tal end kan 

vaere, kan vi dog med Bestemthed paastaa, at Arbejds
losheden i Amerika overtraeffer denne i alle andre 
Lande. Naar vi imidlertid kommer til Sporgsmaalet 
om Hjaelpemidler imod Arbejdslosheden, kan vi ikke 
rose os af noget Fortrin.

Til forskellige Tider udnaevnes Kommissioner, der 
skal angive Laegemidler imod Arbejdslosheden. Dette 
sker rogelmaessigt i Tidler med en industriel Nedgang. 
Kommissionerne begiver sig til deres Arbejde, men for- 
inden deres Berdtninger foreligger, kommer der en 
Periode for den saakaldte Prosperitet og al Interesse for 
Arbejdslosheden er imidlertid forsvunden. Derfor bli- 
ver saadanne Kommissioners Forslag aldrig fort ud i 
Livet. Deraf kommer det, at vi hverken har Agerdyrk- 
ningskolonier eller Ärbejdskolonier eller Forsikringer 
fra Statens eller Kommunernes Sidle imod Arbejdslos
heden. Faktisk er ikke i nogen af Staterne foretaget 
noget Skridt med det Resultat, paa en intelligent 
Maade at komme en Rvilken som helst Klasse af Arbejds- 
lose til Hjaelp.

Landstrygerne og Tiggerne er henvist til den pri
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vate Velg0renhed, og selv de Arbejdere, der hverken 
er dovne eller uduelige, maa, naar de bliver arbejds- 
l0se, fornedre sig til at henvende sig til den private Vel- 
gorenhed eller til Fattigvaesenet. Under industrielle 
Kriser har nogle B yer bevilget Penge til at beskaef- 
tige Arbejderne ved Gadeanlaeg eller ved Udforelsen af 
andre kommunale Arbejder. Päa andre Stedier har man 
anmodet om frivillige Bidrag til Indretning af Braend- 
selsudlevering, Folkekokkener og Herberger for Ar
bejdslose. Dog foruden saadanne ejeblikkelige Foran- 
staltninger til Nedens Afhjaelpning, som naermest for- 
nedrer og saarer de Arbejdslose, er ikke sket noget 
naevnevaerdigt. Alligevel kan det maaske interessere de 
europaeiske Partifaeller, at käste Blikket paa den faglige 
Forsikring, hvor utilstraekkelig den end kan vaere, 
samt paa de offentlige Arbejder-Agenturer, der af for- 
skellige Stater er bleven oprettede.

Den faglige Forsikring.
De forenede Stater har kun ringe Erfaring m. H. t. 

Arbejdsloshedsforsikringen. Seks nationale Fagorgani- 
sationer udbetaler Understottelse til de Arbejdslose. 
Dog kun en af disse er en sterre Fagorganisation. 
Det er den Internationale Tobaksarbejder-Organisation. 
De ovrige er mindre Fagorganisationer med nogle faa 
Afdelinger, eller det er engelske Fagorganisationer, 
som „Amalgamated Society of Carpenters and Joiners“, 
der har Lokalforeninger i De forenede Stater. Flere 
Fagorganisationer frffager deres Medlemmer for Beta- 
lingen af Kontingentet, saa 1 senge de er arbejdslose. 
Nogle udbetaler endvidere Rejseunderstottelse.

De nationale Fagorganisationers Arbejdslosheds- 
kasser bestemmer, at deres Medlemmer maa vaere et 
vist Antal Dage uden Arbejde, forinden de har Krav 
paa Understottelse. Karenstidien svinger mellem tre 
Dage og en Uge. De Understottede maa hver Dag 
melde sig hos en Foreningsfunktionaer, der forer en 
Liste over de arbejdslose Medlemmer. Den, der und- 
lader at melde sig, fortaber Understottelsen for denne 
Dag. Medlemmer, der mister deres Arbejde paa
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Grund af Drukkenskab eller Dovenskab, har intet Krav 
paa Understottelse. Tre af de nationale Fagorganisatio- 
ner, der har udgivet en Beretning for Aaret 1908, ud- 
betalte i alt 50,668,48 Dollars i Understottelse til 2897 
arbejdslose Medlemmer.

Kun ti stedlige Fagorganisationer i De forenede 
Stater ejer Understotfelseskasser for Arbejdslose. Otte 
af disse havde Medlemmer, der i 1908 var berettiget 
til Unchrstotte'se. Udbetalingen sker hver Uge og 
varierer mellem 3 til 10 Dollars pr. Uge. Syv lokale 
Fagorganisationer med et Medlemsantal af 9735, med- 
deler i 1908, at 424 af deres Medlemmer har modtaget 
Arbejdsioshedshjselp til et totalt Belob af 29,417,60 Dol
lars. I alle disse lokale Forbund, paa en Undtagelse 
nser, maa vedkommende Medlem vsere arbejdslos fra 
6 til 35 Dage, inden det har Krav paa Understottelse.- 
Et lokalt Forbund har ingen Karenstid for Udbetalingen 
af Understottelse. De fleste Organisationer indskraen- 
ker Understottelsesvarigheden til 6 Maaneder og forlan- 
ger en besternt Tid for Medlemsskabet, forindlen et 
Medlem har Krav paa Understottelse. I et Tilfselde er 
Medlemmerne dog straks ved deres Optagelse beretti
get til Understottelse.

Bevisligheden for Arbejdsloshedien bestaar i de 
fleste Tilfselde deri, at de Arbejdslose maa melde sig 
personlig hos Organisationen eller hos en af dens 
Funktionserer, nemlig enten en Gang, to Gange, tre 
Gange, i nogle Tilfselde 6 Gange ugentlig. Andre 
Forskrifter er, at Vedkommende maa beflitte sig paa at 
erholde Arbejde, og at han ikke maa nsegte at mod- 
tage Arbejde, der tilbydes ham.

Mange Organisationer udbetaler ingen Understot
telse, naar et Medlem erholder Arbejde i en Del af 
Ugen. Andre udbetaler kun for Antallet af de arbejds
lose Dage.

Bortset fra disse Arbejdslosheds-Understottelser, 
der udbetales af de omtalte Fagorganisationer, findes 
der ikke i De forenede Stater nogen Forsikring imod 
Arbejdsloshed. Og denne indskrsenkede Erfaring 
kaster kun et ringe Lys paa Problemet.
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Offentlige Arbejdsan
De forenede Staters „Public Employment Offices“ 

svarer omtrent til Arbejdsanvisningerne i Europa. De 
er opstaaet paa Grund af Misbrugene fra de private 
Anvisningers Side. Man gik forst ud fra, at de fri 
Agenturers Konkurrence vilde afskaffe disse Misbrug. 
Men denne Forventning viste sig ikke at gaa i Opfyl- 
delse, og de fleste Stater maatte vedtage sserlige Love, 
for at regulere de private Arbejdsanvisninger. Disse 
offentlige Bureauer har ikke medifort gode Resultaten 
navnlig fordi de manglede Penge og fordi de blev 
daarligt ad'ministrerede af uduelige politiske Embeds- 
jsegere. De har hovedsagelig befattet sig med ikke- 
faglaerte uorganiserede Arbejdere. Fagorganisatitoner- 
ne forsoger at beskytte deres egne Medlemmer, og den 
bedre Del af de private Agenturer har vist sig bedre i 
Stand til at forskafte Arbejde til de faglaerie Arbejdere, 
end de offentlige Arbejdsanvisninger. Der findes ingen 
nationale Arbejdsanvisninger, uden maaske Indvan- 
dringsbureauets Oplysningsafdeling, som man er be- 
rettiget til at befragte fra dette Synspunkt.

De offentlige Bureauer oprettes enten ved en 
Statslov eller ved kommunale Anordninger. Hvert af 
dem har en Opsynsmand og i mange Tilfselde er ansat 
en kvindelig Sekretaer, for at betjene og understotte de 
kvindelige Ansogere, for hvilke almindeiigvis er ind- 
rettet et saerligt Lokale. Den forste Lov, ved hvilken 
saadanne frie offentlige Arbejdsanvisninger er bleven 
oprettet, vedtoges i Aaret 1890 i Ohio og flere andre 
Stater fulgte snart efter. Tidstabellen for deinne Be- 
vaegelse findes i det efterfolgende:

1890, Ohio, 5 Bureauer: Cleveland, Columbus, 
Cincinnati, Dayton, og Toledo.

1893. Los Angelos, Californien, kommunalt Bu
reau, oprettet af Fagorganisationerne og senere over
taget af Kommunen.

1894. Seattle, Washington, kommunalt Bureau, 
oprettet ved en Tilfojelse til Byens Grundlov.
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1895. Montana. Forsog paa at ordne Arbejdet i 
et saadant Bureau ved Brevveksling for hele Staten.

I 1897 pdstedtes en Lov, der gav Byerne Tilla- 
delse til at oprette egne Bureauer. Byen Butte har 
gennemfort denne Lov i 1902, og Great Falls i 1905.

1896. New-York, Bureau i Byen New-York, af- 
skaffedes ved Lov i 1906.

1897. Nebraska, et Bureau i Forbindelse med 
Bureauet for Arbejdsstatistik. Afgor sine Forretninger 
skriftligt.

1898. Illinois, 4 Bureauer, hvoraf 3 i Chikago og 
1 i Peoria.

1899. Missouri, 3 Bureauer: St. Louis, Kansas 
City og St. Joseph.

1901. Connecticut, 5 Bureauer: Bridgeport, Hart
ford, New-Haven, Norwich og Waterbury.

1901. Kansas, 1 Bureau i Kapitolet. i Topeka. Af- 
gor sine Forretninger skriftligt.

1901. Vest Virginia, 1 Bureaû i Wheeling, i For
bindelse med Arbejdsbureauet.

1901. Wisconsin, 4 Bureauer: Lacrosse, Milwau
kee, Oshkosh, Superior, Milwaukee, Bureauet i For
bindelse med. Statens Fabriksinspektor. De tre andre 
opret.et af Byeme.

1901. Duluth, Minnesota, kommunalt Bureau, 
blev senere overtaget af Statetn.

1902. Maryland, Bureauet ledes af Chefen for 
Indusiri-Statistiken.

1902. Sacramento, Californien.
1905. Minnesota, 3 Bureauer: Minnesota, St.

Paul og Duluth.
1905. Michigan, 2 Bureauer: Detroit og Grand 

Rapids. Loven af 1907 tilfojede 3 Bureauer; Tilfoj- 
elsen af 1909 forhojede Antallet tli 8.

1905. Spokane, Washington, kommunalt Bureau.
1906. Massachusetts, 3 Bureauer: Boston, Spring- 

field og Fall River.
1907. Colorado, 1 Bureau i Byer med fra 25,000 

indtil 200,000 Indbyggere, 2 Bureauer i Byer med 
over 200,000 Indbyggere.
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1908. Oklahoma, 1 Bureau i Kapitolet. Loven 
af 1909 anördnede et Filialbureau i Statens ostlige Del

1909. Indiana, 1 Bureau i Forbindelse med Bu- 
reauet for Statistik.

I Lobet af indevaerende Aar er i forskellige Stats- 
Iegislaturer indbragt Lovforslag ang. Oprettelsen af flare 
offentlige og gratis Arbejdsanvisninger.

I de fleste Tilfaelde er Arbejdet bleven forsinket 
ved utilstraekkelige Pengemidler. Resultaterne blev for 
storste Delen forhindret ved Pengemangel og ved 
hyppige Forsag paa at afgore Forretningerne skriftligt. 
Foruden Udveksling af Beretninger har der kun vaeret 
liden Forbindelse mellem Bureauerne. Kun sjseldent 
gores Forsog paa at sende Arbejderne fra den ene 
By til den anden. Bn bemaerkelsesvaerdig Undtagelse 
herfra danner Samarbejdet af Bureauerne i Missouri, 
Oklohoma, Kansas og Nebraska ved Brugen af Host- 
arbejdere i d'isse Stater. De har truffet en Overens- 
komst med Jernbanerne, i Folge hvilken Arbejderne 
af Bureauet i Kansas City kan sendes for Halvdelen 
af den saedvanlige Takst til en anden af de 4 naevnte 
Stater. De offentlige Bureauer ejer i Regien hverken 
Magt eher Midler til at betale Omkostningerne for de 
fattige Arbejdere til at sende dem i Pladser, hvor de 
kan vente at finde Beskaeftigelse.

e )  Resolution fra S. P . (F ran krig).
„Kongressen slaar fast, at Arbejdslosheden er 

„uadskillig fra den kapitalistiske Produktionsmaade. i 
„Sasrdeleshed fra Kapitalismens Udvikling, fra Kvin- 
„ders og Borns Industrialisering, samt fra Arbejdernes 
„Ind- og Udvandring, og at den kun kan forsvinde 
„sammen med disse.

„Kongressen udtaler, at det er Arbejderklassens 
„Sag, med det Formaal for Oje at styrke sin Modstands- 
„kraft og sit Kampberedskab at afsvsekke og formindu 
„ske Virkningerne af dette Ondie. Denne Indvirk-
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„ning skal ské ved Arbejdernes internationale Virk- 
„somhed.

„Til dette Formaal for'ianger Partiet, og vil ogsaa 
„fremdeles uafladeligt forlange det, at der af de faglige 
„ Organisa tioner i Fællesskab med de offentlige Myn- 
„digheder foretages herhenherende Undersogelser, for 
„at opstille en Statistik over dette Ondes Omfang, over 
„Formen for dets Fremkomst og over dettes Aarsager.

„Derfor maa Partiet foraniedige de offentlige Myn- 
„digheder til at opfylde deres Forpligtelser, saaledes at 
„de sorger for en bedre Regulering af de offentlige Ar- 
„bejder fra Statens, fra Provinsernes og fra Kommu- 
„nernes Side samt af de dermed i Forbindelse staaende 
„private Arbejder, for paa denne Maade at forhindre 
„Kriser, der hidrorer fra, at Haandens Arbejdere paa 
„en uforusét Maade kalde® til et besternt Sied i Landet.

„Til dette Formaal maa Partiet udfolde en uophor- 
„lig Agitation til Fordei for Indskrænkningen af Ar- 
„bejdstiden, imod Mellemmestersystemet, imod Ak- 
„kordlonsarbejdet og imod Udbetaling af Præmier fra 
„Arbejdsgivernes Side for Merydelser (Præmie-Sy- 
„stemet").

„Til dette Formaal maa Partiet sluttelig udfolde en 
„kräftig Agitation til Fordei for Oprettelsen af en om- 
„fattende Social-Forsikring, som ikke alene maa ud- 
„strækkes paa Alderdommen, men ogsaa til alle andre 
„sociale Risikoer, af hvilken den mest skadelige og 
„mest morderiske er Arbejdslosheden.“

III. Voldgiftsretten og Afrustningen.

a )  Beretning fra  det S. d. P. i Tyskland.
Sporgsmaalet om Afrustningen blev i Vinteren 

1908—09 indgaaende drohet i den tyske Rigsdag. Den 
socialdemokratiske Rigsdagsfraktion havde paa For- 
anledning af de Erklæringer, som den engelske Pre
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mierminister Asquith den 16. Marts havde afgivet i 
Underhuset om en gensidig Overenskomst ang. Ned- 
saettelsen af Udgifterne til maritime Rustninger, og 
hvortil Repraesentaniten for det tyske Ministerium for 
udenrigske Anliggender kun havde afgivet tvetydige 
Erklaeringer i Rigsdagens Finansudvalg, stillet en Re
solution af folgende Indhold: „at anmode Rigskansle- 
ren om, under Henvisning til de ogsaa af den tyske 
Regering godkendte Beslutninger paa Haager Konfe- 
rencen i Aarene 1899 og 1907, at indlede de fornodne 
Skridt til ved Magternes internationale Forstaaelse 
snarest at tilvejebringe en gensidig Begraensning af 
Rustningerne til Sos samt til at give Afkald paa Kaper
retten.

Denne Resolution kom den 29. Marts 1909 til Be- 
handling i Rigsdagen. Den socialdemokratiske Frak- 
tions Taler henviste ved denne Lejlighed sserlig til de 
engelske Arbejderes Fredsdemonstrationer og erklaere
de, at den socialdemokratiske Fraktion i Afrustnings- 
sporgsmaalet var aldeles enig med Arbejderpartiets 
Repraesentanter i det engelske Underhus. En Forstaa
else vilde vaere muligt, dersom Tyskland vilde gaa med 
til Indskraenkningen af Rustningerne og England med 
til at afskaffe Kaperretten. Den davaerende Rigskants- 
ler, Fyrst von Bülow, svarede, at der hidtil ikke var 
fundet nogen brugelig Formel for en international For
staaelse ang. Afrustningssporgsmaalet, og han udtalte 
endvidere, at Tyskland kun gjorde Brug af sin selv- 
folgelige Ret til ikke at diskutere med Udlandet om in
time tyske Forhold. Den ved disse Ord opstillede 
Grundsaetning umuliggjordd naturligvis overhovedet 
enhver international Forstaaelse. Alligevel hostede 
Rigskantsleren, Fyrst Bülow, for denne meningslose 
Fräse Bifald fra alle borgerlige Parder, inklusive de 
liberale Parlamentariker, der tilhorer den internatio
nale Fredsliga! Kun en eneste liberal Politiker 
stemte sammen med Socialdemokraterne for deres 
Resolution ang. Tilvejebringelsen af Forhandlinger om 
Indskraenkning af Rustningerne til Sos.

Det er overhovedet betegnende, at de yderligstaa-
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gere Aartier nu i de senere Aar stemmer for alle Mili- 
tser- og Marinefordringer fra Regeringens Side. I 
Kämpen mod Militarismen og Marinismen staar Social
demokratiet alene i Tyskland. Forßgelsen af dets 
Medlemsantal og Holderne af dets Presse, de 
3,250,000 afgivne socialdemokratiske Stemmer er den 
bedste Garanti, som for Tiden Andes i Tyskland for 
Fredens Opretholdelse. De herskende Klasser frygter 
for, at Folgerne af en Krig i forste Rcekke vilde kom
me Socialdemokratiet tilgode. Dette indrommede og- 
saa Fyrst Biilow, idet han den 5. December 1904 ud- 
talte i Rigsdagen:

„Hr. Rigsdagsmand B ebel  har endvidere ment, at 
Frugterne af en stör europaeisk Krig i forste Rsekke 
vilde hostes af Socialdemokratiet. Denne Opfattelse 
anser jeg for rigtig, og dette er en Grund mere, hvor- 
for Regeringerne i alle store Lande, som jeg haaber, 
vil holde fast ved den nuvserende rolige og besindige 
Fredspolitik.“

b) R esolution og  K om m entarer f r a  L. P. 
i Stor-Britannien.

„1. Denne internationale Kongres sanktionerer 
„alle tidligere Kongressers Beslutninger, d. v. s . :

„At Arbejderne i de forskellige Lande ikke har 
„nogen Tvistigheder eller Uenigheder, der kan fore 
„til en Krig, imellem sig ; at de moderne Krige ene og 
„alene ivaerksaettes i de herskende Klassers Interesse 
„og til deres Fordel; og endvidere i Erkendelsen af den 
„skraekkelige Gdelseggelse af nationale og internatio- 
„nale Kraefter, som for Tiden drives med det For- 
„maal at forberede en Krig imellem de forskellige Na- 
„tioner i Europa, erklaerer Kongressen med storste 
„Eftertryk, at Tiden nu er moden til en aftalt inter
national Aktion fra Arbejderne i alle Lande, som 
„denne Kongres skal bestemme, medens det skal over-
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„lädes enhver enkelt Nation, til Gennemforelsen af 
„denne Resolution at vaelge den Metode, som den fin- 
„der mest egnet dertil.

„2. Det Uafhaengige Arbejderparti (I. L. P .) 
„anbefaler Kongressen at overveje, om det er tilraade- 
„ligt at give det Internationale Bureau Fuldmagt til at 
„organisere en kräftig Aktion imod Krigen med det 
„Formaal, at fremme en aftalt Aktion fra Arbejderklas- 
„sens Side i det Tilfaelde, hvor en Krig imellem euro- 
„paeiske Nationer skulde true eller alt er besluttet; 

.„samt at befordre den internationale Federation ¡mei
nem de europaeiske og andre konstitutionelle Lande 
„og at fremhaeve Nodvendigheden af at bibeholde 
„Armeen og Flaaden ikke til nationale Formaal, men 
„til Beskyttelsen af Yerdensfreden.“

Det Uafhaengige Arbejderparti (I. L. P .) har til 
enhver Tid sluttet sig til Fredssagen i Overbevisningen 
om, at Krige 'eher Krigsforberedelser er imod Arbej- 
dernes sande Interesser. Det er derfor stedse op- 
traadt imod Krigspaniken, der med Overlæg er ble- 
ven sat i Scene af de besiddende Klasser, ligesom og- 
saa imod de forogede Udgifter til Krigsmateriel og 
til Rustninger overhovedet. Paa sin sidste Aarskonfe- 
rence har det med en begejstret Majoritet vedtaget fol
gende Resolution:

„Konferencen sér med Bekymring paa den vok- 
sende Agitation til Fordei for Militarismen og Angrebs- 
politiken, som saa vel i vort Land som i Udlandet 
forer til fortsat voksende Rustningsudgifter, og paa- 
lægger derfor Partiets Administrativraad, straks at 
foretage Skridt til Indbydelsen af en Konference for 
samtlige Arbejder-, socialistiske, kooperative og mu
tuelle (gensidige) Forsikringsorganisationer i Stor- 
Britanien, med det Formaal at finde de bedste Midier, 
der kan fore til at hæmme disse Rustningsudgifters 
Stigning samt til fra forste Færd at tilintetgore Krigs- 
apostlenes uheldsvangre Planer. Konferencen op- 
fordrer endvidere den Internationale Kongres i Ko-



benhavn til at behandle denne Genstand som forste 
Punkt paa Dagsordenen samt til at formulere en 
praktisk og virksom Plan for en international Aktion 
fra Arbejdernes Side til Beskyttelse af Freden og til 
Sikring af en aftalt Forebyggelsespolitik fra Arbejder
nes og de socialis’tiske Partiers Side i ethvert Land i 
Tilfaelde af en Krigserklaering.“

Siden Vedtagelsen af denne Resolution har vi 
bragt i Erfaring, at Arbejderpartiet (Labour Party) 
har vedtaget at indbyde til en Konference til Droftel- 
sen af denne Sag. I. L. P. vil slutte sig til denne 
Plan og göre sit Bedste for at faa et godt Resultat af 
en saadan Konference.

Vi haaber, at denne Nationale Konference vil fore- 
tage Skridt til i vort Land at tilvejebringe en national 
Agitation, der vil afslore Krigens Afsindighed; end- 
videre til at rejse en Bevaegelse i den offentlige Me- 
ning imod al yderligere Stigning af Udgifterne til Rust- 
ninger, samt foretage Skridt til Arbejdernes Organise- 
ring i deres forskellige faglige Organisationen paa en 
saadan Maade, at der i det Tilfaelde, hvor Krig truer 
med at udbryde, sikres en Aktion, der kan lamme 
Samfaerdselen og forhindre andre Krigsforberedelser.

I. L. P. er af den Mening, at Tiden er kommen, 
da en aftalt Aktion fra de internationale Arbejder- og 
socialistiske Partiers Side skulde traede i Kraft, for at 
standse Rustningsudgifternes Stigning og at umulig- 
gore Krigen, og er vi endvidere af den Overbevis- 
ning, at det vilde vaere en skaebnesvanger Politik at 
vilde forholde sig rolig indtil Krigen er udbrudt, idet 
de menneskelige Lidenskaber paa et saadant Tidspunkt 
vilde vaere losslupne og en Aktion i vedkommende 
Land omtrent umuliggjort.

I. L. P. indser, at en saadan Aktion, dersom denne 
alene foretages i Stor-Britanien, künde give Anledning 
til Misforstaaelser, og det foreslaar derfor, at det i 
Kobenhavn med Udforelsen heraf betroede Bureau 
reserverer en Dag, for at drofte denne Sag og for at 
formulere Planer med en international Karakter.

I. L. P. er aldeles overbevist om, at de herskende
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Klasser, naar de ferst laerer at indse, at det er Arbej- 
dernes Alvor, vil kunne finde andre Midier end Krigen 
til Afgorelse af internationale Stridigheder, og anmoder 
Meningsfaellerne om at huske paa den enkle Sandhed, 
at Freden imellem de kapitalistiske og de udbyttede 
Klasser indenfor de nationale Grsenser bliver opret- 
holdt ved Hjaslp af Politiet og Domstolene. ,

Alle Socialister er enige om at modarbejde Rust- 
ningernes Stigning, men som alle selvfolgelige Ting 
bliver ogsaa Aktionen® Vigtighed let overset. Derfor 
anmoder vi Eder, Meningsfaeller, I, der er Bsererne af 
Budskabet fra 'den Enkelte til Alle, om alvorligt at over- 
veje dette Sporgsmaal og tage den Beslutning, ikke at 
ville skilies, forinden vi har lagt vor alvorlige Vilje 
for Dagen, i faelles Forstaaelse at foretage saadanne 
Aktioner, der vil tvinge vore Regeringer til at höre 
paa os.

c )  'Resolution fra det S. d. P. i Stor-Britanien.
„Denne Kongres, endskondt den er sig fuldstæn- 

„dig klar over, at Krigen er en nodvendig Folge af de 
„i det kapitalistiske System hvilende og af den kapita- 
„litiske Konkurrence fremgaaede Modsigelser, sér ikke 
„desto mindre med de storste Bekymringer paa Krigs- 
„rustningernes uhyre og rapide Udvikling i ethvert 
„kapitalistisk Land og den deraf opstaaende, stedse 
„voksende Trusel mod Verdensfreden.

„Denne Kongres, under Stadfæstelsen af Beslut- 
„ningerne paa de txdligere internationale socialistiske 
„Kongresser, som angaar Socialdemokratiets Aktion 
„mod Militarismen, mod Krigen og mod Imperialis- 
„men, retter en Opfordring til Socialisterne og Arbei
terk lassen  i ethvert Land om, med foroget Energi at 
„optage Kämpen mod den agressive Impérialisme og 
„imod Krigsrustningerne.

„I Modsætning til Imperialismen og for at for- 
„svare enhver Nations Selvstændighed, skaï Arbej- 
„derne i alle Lande med den störst mulige Kraft agitere
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„for, at alle staaende Hsere bliver afskaffet og erstattet 
„ved et Folkevaern; alle Udgifter dl Rustninger,' der 
„ikke er uundgaaelig nodvendige til Forsvar for Natio
n e n , skal man modsaette sig; man skal forlange, at 
„der gores Ende paa det hemmelige Diplomati og at 
„alle bestaaende eller paataenkte Overenskomster offen- 
„liggores og undergives en Folkeafstemning til Ved- 
„tagelse eller Forkastelse; alle formaalstjenlige Midier 
„skal anvendes, for at fremme Udviklingen af den 
„internationale Solidaritet mellem Folkeslagene og for 
„at tvinge Regeringerne til, for alle opstaaende Kon- 
„flikter at söge en Losning ad en fredelig, voldgifts- 
„retlig Vej.

„Kongressen paalaegger endvidere det Internatio- 
„nale Bureau, ved en truende Krigsfare at foretage de 
„nodvendige Skridt til Indkaldelse af en Konference af 
„Repraesentanter for Arbejderbevaegelsen i vedkom- 
„mende Lande, med det Formaal at hidfere en Forstaa- 
„else om de Foranstaltninger, der i Faellesskab skal 
„traeffes til Forhindring af Krigen og af en hvilken som 
„helst aggressiv Akt, der künde tjene som Undskyldning 
„for eller Paaskud til Udbrud af Fjendtlighederne.“

a ) Resolution fr  a S. P. (F ran krig).
„Arbejdernes Internationale, efter Gentagelse af 

„Forsikringen om, at Krigen forst vil ophßre sammen 
„med den kapitalistiske Ordning, erklaerer, at den er 
„den bedste Sammenslutning for Fredens Bevarelse.

„Til dette Formaal har den udovet og vil ogsaa 
„fremdeles udove en saa meget kräftigere Virksomhed, 
„som den selv tiltager i indre Kraft og Styrke, og den 
„vil paa en stedse mere konsekvent og mere sikker 
„Maade formaa i Gaerning at om-saette Beslutningerne 
„fra sine tidligere Kongresser og i Saerdeleshed fra 
„Stuttgarter Kongressen, saerlig i det Tilfaelde, at en 
„Konflikt med Vaabenmagt truer med at udbryde blandt 
„Nationerne.

„Men netop foirdi Arbejdernes Internationale er

TYÖVÄENLIIKKEENKIRJASTO
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„den tilforladeligste Sammenslutning for Fredens Be- 
„varelse, kan dien ikke negligere de fra anden Side 
„gjorte Anstrangelser for Fredens Opretholdelse.

„Uden at skuffe sig selv om Omfanget af de Re- 
„sultater, d)er for Tiden paa denne Maade vil kunne 
„opnaas, men i Overbevisningen om, at det samlede 
„Fremskridt bestaar i de enkelte Fremskridt, der hver 
„Dag fremstaar i uopherlig Raekkefolge, vil Interna
tionale vaere virksom for at tvinge Regeringerne til 
„paa deres Side' paa det mest alvorlige at beskaeftige 
„sig med de stedse talrigere Anstrangelser, der gores 
„for at faa Stridighederne mellem Nationerne bilagt ved 
„mindelige Overenskomster, og at sorge for, at Vold- 
„giftsdomstolene traeder i Virksomhed paa en saa regel- 
„maessig og omfangsrig Maade som mulig, hvilke Dom- 
„stole det kapitalistiske Bourgeoisi har sét sig nodsaget 
„til at indrette, forovrigt under Trykket af de socialisti- 
„ske Anskuelser.

„Paa samme Maade vil den gaa frem for i alle 
„Lande at fremme Indforelsen og Udviklingen af en 
„Undervisning paa det pacifistiske (fredsstiftende)
. Grundlag, der af Laererne skal tildeles Bornene og den 
„opvoksende Ungdom, for at opdrage den Generation, 
„der efter Afskaffeisen af de militaristiske og chauvi- 
„nistiske Fordtomme med altomfattende Sympati vil om- 
„slutte alle Medlemmer af den Store menneskelige Fa- 
„milie.

„I samme Aand vil den sluttelig uafladelig anstran- 
„ge sig for at hidfore den samtidige Afrustning 
„hos alle Nationer, samt Erstatningen af de staaende 
„Haere —  Vaerktojet for fjendtlige Invasioner og Er- 
„obringer,—  ved et Folkevaern, der udelukkende skal 
„vaere et Middiel til Forsvar.“
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IV. Arbejderlovgivningens internationale Resultater.

a )  Beretning fra  det S. d. P. Tyskland.

Om Stillingen af Lovgivningen ang. Arbejder- 
forsikringen i Tyskland har vort Hovedbestyrelses- 
medlem, Partifælle Molkenbu.hr, aflagt en udforlig Be
retning i det Internationale Bureaus Mode den 7. Nov. 
1909. For at undgaa Gentagelser, henviser vi til denne 
Beretning, der er bleven optaget i Nr. 2 af „Bulletin 
Périodique“ for det Intern. Soc. Bureau, Sp. 46— 53, 
i de tre Kongressprog. For Tiden foreligger i Rigs- 
dagen et af 1754 Paragrafer bestaaende Lovudkast, 
der forer Titien: „Rigsforsikringsordning“ og som er
nærmere omtalt i vor Virksomhedsberetning til Kon
gressen i Kobenhavn. I denne Beretning er endvi- 
dere gjort nærmere Rede for Arbejderbeskyttelseslov- 
givningen i det tyske Rige, under Kapitlet: „Den par- 
lamentariske Virksomhed“. Ingen Periode i den tyske 
Lovgivning har været saa fattig paa sociale Forbedrin- 
ger, som de senere Aar.

b) Beretning f r a  d et S. D. A. P . i  N ederlandene.
I Henhold til det af det Internationale Bureau ud- 

talte 0nske vil der i denne Sammenhaeng forst og 
fremmest blive omtalt

I. DEN SOCIALE FORSIKRING.
1 Holland eksisterer i saa Henseende kun Ulykkes- 

forsikringen og da kun for nogle og tresindstyve Fag, 
medens Landbruget, Kvaegopdraetningen, Sofiskeriet, 
Skibsfarten, Tjenestetyendet o. s. v. er udelukkede 
herfra.

Lovens Ikrafttrceden. Ulykkesforsikringsloven af 
2. Januar 1901 traadte i hele sit Omfang i Kraft den 
1. Februar 1903. Denne Lov blev forst sanktioneret, 
efter at Generalstaternes Forste Kammer havde for-
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kästet et tidligere Lovforslag om denne Sag, som 
Kammeret fandt altfor socialistisk. I Felge dette For- 
slag vilde Forsikringen have vaeret organiseret og ud- 
evet alt for eksklusivt fra Rigets Side. Alle Arbejds- 
givere vilde efter dette have vaeret forsikret i Rigs- 
forsikringsamtet (Rijksverzekeringsbank), medens der 
allerede i Andet Kammer fra kristelig-konservativ Side 
var stillet Forslag om en Slags gensidig Organisation, 
i hvilken Arbejdsgiverne künde forsikre sig gensidig 
til Fordei for deres Arbejdere, som dette er Tilfaeldet 
i Tyskland, og hvor Resultaterne er saa günstige for 
Arbejdsgiverne. Ihvorvel dette Forseg mislykkedes i 
Andet Kammer, hvor det blev haeftigt bekaempet saavel 
fra socialdemokratisk, som fra liberal Side, blev der 
efter Forkastelsen af det naevnte Farslag i Ferste 
Kammer forelagt et nyt Lovforslag, i hvilket Regerin
gen imedekom Reaktionens 0nsker.

Lovens System. Efter den nu i Kraft traadte Lov 
er Arbejdsgiverne — forsaavidt de ikke modsaetter sig 
dette — forsikret hos Rigsforsikringsamtet (Rijksver- 
zekringsbank); men de er ogsaa berettigede 1) til 
Selvforsikring i et privat Forsikringsselskab; 2) til 
Overtagelse af deres egen Risiko; 3) til Gensidighed 
i en paa Gensidighed hvilende Risikobank.

De betaler i saa Tilfaelde kun en besternt Del af 
Administrationsomkostningerne i Rigsbanken, medens 
de maa betale Forskud og Deposita’s for Udbetaling 
af Forsikringssummen. Udbetalingen af Ulykkes- 
forsikrings-Understettelsen sker nemlig udelukkende 
ved Rigsbanken!

D aarlig e F o lg er a f  Syste Dette Forsikrings- 
system har medfert mange Vanskeligheder.

Egen-Forsikringen saavelsom den private Forsik- 
ring har fert til Fortielsen af Ulykkestilfaelde og til at 
udeve et Pres paa Arbejderne, idet Arbejdsgiverne er 
direkte interesseret i det, Rigsforsikringsbanken skal 
udbetale til de forulykkede Arbejdere. Lysten til at 
traeffe Sikringsforanstaltninger mod Ulykkestilfaelde 
forsvandt herved fuldstaendig. Ligeledes undgik man 
at ansaette aeldre Arbejdere, der er velsignet med en stör
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Familie, paa Grund af de dermed forbundne Mer- 
udgifter til Ulykkesforsikringen. Desuden har Syste- 
met fart til alle Slags Kunstgreb og Machinationer 
paa Forsikringens og paa Politikens Omraade. Naar 
Prämien tilsyneladende er for stör i Rigsforsikrings- 
banken, var dette en Grund for Arbejdskaberne til at 
tage deres Tilflugt til den eventuelt billigere Risiko- 
Overfaring. Paa denne Maade unddrages Rigsbanken 
de bedste Risikoer. Samtidig dermed kritiserede 
Arbejdskaber-Politikerne Rigsforsikringsbankens Kost- 
barhed. Naar derimod Praemien tilsyneladende var 
sat for lavt, beklagede ovennaevnte Politikere og de 
private Forsikringsselskaber sig over, at deres Anstal- 
ter ikke var i Stand til at konkurrere hermed. Netop 
Differencen i talrige Risikoers Overfaring foragede 
Praemien, og dette var atter en Grund til at forlade 
Rigsbanken og til at rette et politisk Angreb paa 
denne.

Manglet! a f  en Sygeforsikrin  Til Skuffelse for 
Mange traadte Ulykkesforsikringsloven i Kraft, uden 
at der samtidig dermed indfartes en Sygeforsikring.

Under den Betingelse, at Uheldet medfarer en 
Arbejdsudygtighed i mindst 3 Dage, erholder den til- 
skadekomne Arbejder Ulykkesforsikrings-Understattelse, 
fri Laege og kirurgisk Behandling. Alle disse Ulykkes- 
tilfaelde med en Arbejdsudygtighed af mindre end 10 
Uger — den langt overvejende Del af Tilfaeldene — 
maa af Rigsbanken behandles fra et centralt Sted. 
Falgerne heraf er: haje Administrationsomkostninger 
— disse anslaas til 16 Gylden for hvert Ulykkes- 
tilfaelde — , megen bureaukratisk Omstaendelighed og 
en lang Ventetid paa Understattelsens Udbetaling. 
Desuden meget ofte Misbrug fra Laegernes og Apo- 
tekernes Side m. H. t. deres Krav til Rigsbanken. 
Socialdemokraterne har i Stedet herfor talt for Indfa- 
relsen af en Rigsforsikringsordning, der skulde om- 
fatte alle Grene; men for Tiden er Manglen af en 
saadan en Grund mere for Kapitalisterne til at 
bekaempe Rigsbanken.

H vad  Loven y d er  A rbejderne. Selvfalgelig er



Arbejderen, dersom han har en gennemsnitlig daglig 
Fortjeneste af mindst 4 Gylden, paa Arbejdskoberens 
Bekostning forsikret mod de finansielle Folger af et 
Ulykkestilfaslde, der staar i Forbindelse med hans Ar- 
bejde. Vedkommende erholder for den Tid, som Ar- 
bejdsudygtigheden varer, udbetalt 70 pCt. af sin dag- 
lige Fortjeneste — samt Laege- og kirurgisk Hjaelp 
(som Folge af Socialdemokraternes Anstraengelser og 
ligeledes som Folge af et kristeligt Kammermedlems 
Forslag udbetales der — saa laenge der ikke eksisterer 
nogen Sygeforsikring — ogsaa Understottelse for de 
forste 6 Dage).

Dor Vedkommende som Folge af et Ulykkes- 
tilfaelde, begraves han paa Bankens Bekostning, 
medens hans Enke eventuelt til sig selv modtager 30 
pCt. af den daglige Fortjeneste, indtil hun dor eller 
gifter sig igen, samt for Bornene indtil deres 16. Aar 
endvidere 15 pCt., indtil et Totalbelob af hojst 60 
pCt. Foraeldrelose Born og Borneborn erholder 20 
pCt., og ligeledes kan uaegtefodte Born göre Krav 
paa denne Understottelse. Maendene erholder Under
stottelse, naar Hustruen har vaeret Fainilieforsorger, 
ligesom ogsaa Foraeldrene og Bedsteforaeldrene, der
som den forulykkede har vaeret Familieforsorger. 
Ligeledes erholder Laerlinge og andre unge Mennesker
— selv om disse ikke nyder nogen faglig Uddannelse
— Skadeserstatning efter denne Maalestok. (En op- 
rindelig vedtaget Paragraf, der til enhver Tid tildelte 
Laerlingene en daglig Understottelse af 1 Gylden, blev 
i Forstaaelse med alle Partier forandret, idet den vilde 
kunne have medfort Misbrug. Et Forsog, der blev 
gjort paa at faa indfort en progressiv Understottelse 
til Laerligene, strandede paa Regeringens Modstand).

Forscet og  D rukkenskab. Den forsaetlige Aarsag
til et Ulykkestilfaelde medforer Tab af en hvilken som 
helst Uuderstottelse. Et paa Grund af Fuldskab op- 
staaet Ulykkestilfaelde bliver kun understottet med ind
til Halvdelen af Understottelsen. At der overhovedet 
ydes noget ved Drukkenskab, var en Folge af den 
Kamp, som bl. a. Socialdemokraterne forte, idet disse
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modsatte sig det totale Tab af Understottelsen. Be- 
grebet Uagtsomhed kender den hollandske Ulykkes- 
forsikringslov ikke.

C ivilretlige Folger. Arbejdskoberens Erstatnings- 
pligt overfor de i hans Virksomhed tilskadekomne 
Arbejdere er herved i Hovedsagen bortfalden. Der, 
hvor den vedblev at bestaa, haefter Rigsbanken for 
det forsikrede Belob. Forstnaevnte Bestemmelse be- 
kaempes af Socialdemokraterne.

Statens Erstatningspligt. Staten haefter for Op- 
fyldelsen af Forpligtelserne overfor Arbejderne. Siden 
Lovens Ikrafttrasden har Banken haft et Underskud 
paa 4 Mill. Gylden. Loven er gentagende bleven for- 
andret, saaledes at den nu ligner et lappet Senge- 
taeppe. En almindelig Reorganisation, der tager Sigte 
paa en Sygeforsikring. er allerede for laenge siden 
bleven lovet. De Konservative virker hen til Ud- 
videlsen af Selvforsikringen, som Rigsbanken skal 
slutte sig til som en supplerende Institution af under- 
ordnet Betydning. Socialdemokraterne kaemper for 
Rigsbankens Monopol samt for Decentralisation ved 
HJaelp af en billig Sygeforsikring og endvidere for en 
Ulykkesforsikring i de forste 9 Uger. Denne sidst- 
naevnte Bestemmelse er allerede en Gang bleven fore- 
slaaet af en frisindet Regering, men uden Rigsbank- 
monopol.

A ppel mod den paa Grund af Loven trufne Af- 
gorelse — men ikke imod den Understottelse, der ydes 
for de forste 6 Uger — er tilladt at indgive til Appel- 
instanser (Raden van Beroep), der er sammensat saa
ledes, at Halvdelen er valgt af Arbejdere, medens en 
Embedsmand fungerer som Formand. I den hojere 
Instans traeffes Afgorelsen af et Kollegium, som ude- 
lukkende er sammensat af Jurister, altsaa ikke af 
Laegfolk, og som kaldes det Centrale Apellationsraad 
(de Centrale Raad van Beroep).

K lager. Fra Arbejdskobernes Side klages der 
over Lovens Kostbarhed og over Lovens Misbrug fra 
Arbejdernes Side, over den „traumatiske Neurose“ 
(d. e. Saarneurose) o. s. v. — Arbejderne beklager
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sig over Lovens Omgaaen ved, at der udoves et Pres 
paa Arbejderne, desuden over en altfor smaalig An- 
vendelse af Loven fra Rigsbankens Bestyrelses Side 
og fra Laegernes Side, men i Saerdeleshed over den 
smaalige og snaeverhjertede Udlaegning fra dei Cen
trale Apellationsraads Side. Statistiken beviser, at 
dette Kollegium i Modsaetning til de af Laegfolk be- 
staaende lavere Appelinstanser, afsiger sine Domme 
i Disfavar af Arbejderne. De lavere Instanser eiklas- 
res derfor ogsaa af Arbejdskaberne som vaerende af 
ringere Vaerdi, hvorfor de heller ikke tilstraekkeligt 
lader sig repraesentere i disse. Ligeledes begynder 
Banken nu at traede de allerede af de Tilskadekomne 
erhvervede Rettigheder for naer, idet den som oftest 
belemrer dem med uventede og smertefulde Laege- 
undersagelser.

Inter nationalt Forhold. Loven finder ingen An- 
vendelse paa Arbejdsgivere, hvis Virksomhed ligger i 
Udlandet, med Hensyn til de Arbejdere, der ikke bor 
i Holland, for det Tilfaelde, at Ulykkesforsikringen i 
det andet Land ikke anvendes paa de nederlandske 
Arbejdere. Heller ikke paa en fremmed Arbejder, der 
udforer Arbejdet for en fremmed Arbejdsgiver i Hol
land, i Faid vedkommende andet Land ikke ligeledes 
forsikrer de hollandske Arbejdere, der befinder sig i 
det samme Tilfaelde. Dette Misforhold soger man at 
afhjaelpe ved Overenskomster.

Ved Loven af 29. November 1907 sanktioneredes 
en i Berlin den 27. August imellem Tyskland og 
Holland afsluttet Overenskomst, ved hvilken det be
sterntes, at der ved Ulykkestilfaelde i de i begge 
begge Lande forsikringspligtige Virksomheder skal 
det Lands Lovgivning traede i Kraft, i hvilket det Ar- 
bejde udfortes, ved hvilket Ulykken har fundet Sted, 
dog med Undtagelse af Transportvaesenet og under 
Hensyntagen til visse Omstaendigheder 6 Maaneder 
efter Arbejdets Begyndelse. Vedkommende hollandske 
Arbejdere kommer noget til kort ved denne Overens
komst — vor Lovgivning yder nemlig de Tilskade
komne nogle flere Fordele end den tyske.
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U dvidelsen a f  U lykkesforsikringen. Senere er 
felgende Lovforslag bleven forelagt i Rigsdagen: en 
Forsikring imod Ulykkestilfaelde i Landbruget, en i 
Sofiskeriet og i Skibsfarten. Men saa lasnge den lo- 
vede Reorganisation af Ulykkesforsikringsloven af 
1901 ikke er kommen, forbliver disse Forslag med 
Regeringens Billigelse, men under Protest fra Social- 
demokraterne, uafgjorte.

II. LOVGIVNING OM ARBEJDERBESKYTTELSE.
I Medfor af Loven af 19. September 1874 er Ar- 

bejdet for Bern under 12 Aar forbudt i Holland. Des- 
uden eksisterer her i Landet en Arbejderlov af 5. 
Maj 1889 ang. Indskraenkningen af overanstraengende 
og sundhedsfarligt Arbejde for unge Mennesker og 
Kvinder. Endvidere eksisterer siden 20. Juli 1895 
Sikringsloven ang. Beskyttelse imod farefuldt Arbejde
1 Fabriker og Vaerksteder.

A rbejderloven. A rbejdstiden. Denne Lov ind- 
skraenker Arbejdet for Kvinder og Personer under 16 
Aar i alle Fag, dog med Undtagelse af Landbruget, 
Skibsfarten og Fiskeri samt Arbejdet om Bord, til 11 
Timer daglig samt forbyder Sendags- og Natarbejdet. 
Dog kan der indenfor et vist Tidsrum (hejest 14 
Dage efter hinanden) gives Dispensationer for Saeson- 
arbejde. Mere end 2 Timer daglig maa der dog ikke 
arbejdes over.

Sildindpakhing. For denne er der i Folge Lov 
af 21. Oktober 1902 bleven gjort en Undtagelse, idet 
Kvinder over 16 Aar har Lov til at arbejde indtil Kl.
2 om Natten. Socialdemokraterne har paa det kräf
tigste modsat sig denne lille Undtagelseslov.

Sundhedsfarlige V irksom heder. I Folge denne 
Lov er det endvidere forbudt, at lade Kvinder og 
unge Mennesker arbejde i sundhedsfarlige Virksom
heder eher lade dem udfore disse Arbejder uden Iagt- 
tagelse af visse Bestemmelser. Saaledes maa i Folge 
Ministeriets Forordning af 16. August 1909 unge 
Mennesker under 16 Aar ikke uindskraenket udfore 
saadanne Arbejder, som at lofte, at skyde paa eller at
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traekke o. s. v., ikke foretage farlige Kunststykker, 
ikke udfore Arbejde med let antaendelige Stoffer eller 
sortere smudsigt, sort Vasketoj o. s. v. Ej heller maa 
de beskasftiges ved elektriske Centraler eller Led- 
ninger med en hoj Spaending.

Bycerinder. Efter Kl. 9 Aften maa Born under 
14 Aar ikke besorge Byaerinder, ikke arbejde ved 
Bronden, ikke udfore Stenhuggerarbejde, undtagen 
det drejer sig om en fugtig Beskaeftigelse. De maa 
ikke udfore Klatrearbejde paa Skibe eller Bygninger, 
ej heller maa de beskaeftiges ved mekanisk Vaerktoj, 
Motorer eller Dampkedler eller betjene Kraner. Kun 
under visse Betingelser maa unge Mennesker under 
16 (14) Aar arbejde paa Stilladser i Nsrheden af ube- 
skyttede og under Spaending staaende Dele af elek
triske Ledninger, ved mekanisk Vaerktoj, paa Vejr- 
moller eller i smaa lukkede Rum (Tanks, Kedler 
o. s. v.). Unge Mennesker, der skal arbejde i et 
Bogtrykkeri, skal underkastes en Laegeundersogelse.

Typografiske og  keram iske V irksom heder. Paa 
samme Maade indskraenkes Kvindernes Arbejde, bl. a. 
ogsaa i de keramiske Vaerksteder, hvor der anvendes 
blyholdige Stoffer.

H jem m earbejdet. Husindustrien er for saa vidt 
underkastet denne Lovs Bestemmelser, at den, der 
lader udfore noget som heist Arbejde — lige meget 
hvor — falder ind under Loven. Imidlertid har det 
Hooge Raad (Hojeste Ret) i 1908 afgjort, at Arbejds- 
koberen ikke under alle Omstaendigheder (t. Eks. ved 
at fore Arbejdsfortegnelser) behover at anvise og be
handle Hjemmearbejderens Beboelse som sin Fabrik 
eller sit Vaerksted.

Indirekte B eskyttelse. Indirekte er denne Lov 
ligeledes en Lov om den hygiejniske Beskyttelse for 
voksne Arbejdere, idet der i Medfor af denne skal 
traeffes Bestemmelser til Sikring af de i Fabriker og 
Vsrksteder beskaeftigede Kvinder og unge Mennesker. 
Disse Foranstaltninger angaar saa vel Luft som Be- 
lysning, Beskyttelse mod Brandfare o. s. v., hvilket
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tilgode.

P lan er ang. Forandringer a f  Arbejdsordningen. 
Den 30. April 1910 blev indbragt et Lovforslag, i 
hvilket forlanges et Forbud mod Kvindernes Natar- 
bejde i Fabriker og Vserksteder, dog med Undtagelse 
af Sildindpakningen. Foranstaaende staar i Forbind- 
else med Berner Konventionen af September 1906 
ang. Forbud mod Kvinders Natarbejde i Industrien. 
Desuden stilles der Forslag om, at indskrasnke den 
daglige Arbejdstid for „beskyttede Personer“ til 10 
Timer, med et Forbud mod at gifte Kvinder ar- 
bejde efter Kl. 4 Lordag Eftermiddag. I Folge dette 
Forslag skal ligeledes Aldersgraensen for Forbudet 
mod Borns Arbejde forhojes fra 12 til 13 Aar og lige
ledes skal dette gaelde for skolepligtige Born.

Socialdemokraterne har stillet en Forandring af 
Loven i Udsigt, efter hvilken 10 Timers Arbejds- 
dagen (med Overgang til 8 Timersdagen) skal fast- 
saettes for voksne Maend med en 8 Timersdag for 
Dag- og Nathold og om muligt totalt Forbud af Nat- 
arbejdet for alle Arbejdere. Dette er sket i Anledning 
af en den 11. Marts 1909 i Andet Kammer med 53 
Stemmer imod 25 vedtagen Resolution ang. 10 T i
mersdagen. Socialdemokraterne havde stillet en saa- 
dan Resolution, der imidlertid blev forkastet med stor 
Majoritet, hvorpaa den af den katolske Deputerede 
Mr. Aalberse stillede og noget afsvaekkede Resolution, 
i hvilken bl. a. Forbudet mod Kvinders og unge Menne- 
skers Natarbejde blev stroget, vedtoges. Stodet til 
denne parlamentariske Sejr var altsaa givet af Socialde
mokraterne.

Sikringsloven. Denne Lov finder kun Anvend- 
else paa Fabriker og Vaerksteder, hvor der benyttes 
mekanisk Drivkraft eller hvor 10 eller flere Personer 
plejer at opholde sig. M. H. t. det forlangte Kvan- 
tum Luft, til Ventilation, til Belysning, til Beskyttelses- 
indretninger mod Brandfare og Brandulykker, end- 
videre med Hensyn til Omklaedningsrum og til Spise- 
lokaler og Retirader skal Arbejsdskoberen opfylde
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visse Bestemmelser. Endvidere paabydes der An- 
vendelsen af Midier til Fordei for Renligheden, for 
Temperaturen, for Forhindring af Dunster, Gasarter 
og Stov; der skal traeffes Sikringsforanstaltninger til 
Forhindring af Ulykkestilfaelde og sorges for Drikke- 
vand.

Socialdemokraterne har i lange Tider arbejdet 
for, at Loven skal udvides til alle Fabriker og Vaerk- 
steder, men hidtil uden Resultat.

Scerlige A rbejder-B eskyttelseslove. Foruden de
omtalte Love eksisterer i Flolland endvidere Arbejder- 
Beskyttelseslove for saerlige Kategorier.

7 cendstik-Loven  af 28. Maj 1901 forbyder fuld-
staendig Anvendelse af hvid Fosfor til Taendstikfabri- 
kationen. Endvidere er Indforelsen forbudt af Fosfor- 
Taendstikker samt Salget af saadanne.

C aissotilovev  af 22. Maj 1905 til Beskyttelse for 
Personer, der ved Byggearbejder arbejder under et 
storre Luftryk, end det atmosfaeriske, nemlig i Cais
sons under Vandet ved Bygning af Broer, Viadukter 
o. s. v. Der findes Forskrifter om Indretningen, Til- 
standen og Hojden af Arbejdsrummene samt om disse 
og Slusekamrenes Brugbarhed og Hensigtsmaessighed, 
om Temperaturen i disse Rum, om Belysningen 
o. s. v., ligeledes om Laegehjaelp, om den for Sluse- 
bygningen fornodne Tid, om Udleveringen af Drikke- 
varer (ingen destillerede), om det Lufttryk, under 
hvilket der maa arbejdes, o. s. v.

Men Hovedsagen er, at der ogsaa traeffes Be
stemmelse om den Tid, i hvilken der daglig fortsat 
maa arbejdes i en Caisson. Ved Ministerial Forord- 
ning er Arbejdstiden fastsat til 8 Timer, indbefattet en 
Hvilepause. Arbejderne maa have opnaaet en vis 
Alder og have vaeret underkastet Laegeundersogelse 
med et gunstigt Resultat.

Bjcergvcerksloven  af 1870, der blev revideret 27. 
April 1904, ordner Arbejdet i Bjaergvaerkerne m. H. t. 
Sikkerhed, Fugtighed, Belysning, Ventilation, Tempe
ratur, Uddustninger, Gasarter, Stov, Vaskeindretninger 
og Badeanstalter, Retirader, Drikkevand, Brandfare,
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Sikringsforanstaltninger mod Ulykkestilfselde og mod 
let antaendelige Stoffer; endvidere gives der i en 
kongelig Forordning af 22/9 1906 Forskrifter m. H. t. 
Kvinders og unge Personers Arbejde, Arbejdstiden, 
Hvilepauserne, en ugentlig Fridag o. s. v. Kvinder 
og Born under 14 Aar maa hverken arbejde i eller 
ved Bjaergvserkerne. Unge Personer under 16 Aar 
maa ikke arbejde under Jorden, ej heller Personer 
over 60 Aar, for saa vidt de aldrig tidligere har ud- 
fort saadant Arbejde. Personer under 20 Aar maa 
forst underkaste sig en Laegeundersogelse. Arbejds
tiden under Jordens Overbade maa for ingen som 
heist Arbejder andrage mere end 81/* Time, inklusive 
Nedfarten (men ikke Opfarten).

Socialdemokraterne stillede allerede i 1903 og 
1905 Forslag om 8 Timersdagen (indbefattet Ned- og 
Opfart). Forslaget lykkedes det ikke at faa gennem- 
fort, men det var en af Grundene til 8V2 Timers- 
dagens Vedtagelse.

A rbejderudvalg. Saadanne maa nedsaettes ved 
ethvert Bjaergvaerk; deres Opgave er at modtage 0n - 
sker og Klager angaaende Sikkerheden, Sundheden 
og Arbejdet og at overbringe disse til Direktionen. 
Disse Udvalg vaelges ved og af Bjaergvaerksarbejderne 
ved hemmeligt Valg. Deres Eksistens turde imidler- 
tid give Foranledningen til, at Direktionerne naegter 
at forhandle med Fagorganisationerne.

F orelagde og  lov ed e F orslag . Der blev indbragt 
et Lovforslag om Afskaffelsen af Nat- og Sondagsar- 
bejdet for Bagerne, uden at Arbejdstiden ellers skulde 
indskraenkes, og et Lovforslag ang. Beskyttelsen for 
Stenhuggerne, hvori deres Arbejdstid blev foreslaaet 
til 9 Timer daglig. Tilladelse til at arbejde i dette 
Fag gives kun paa Grund af en Laegeattest; dog ikke 
for Born under 14 Aar. Loiter blev givet ang. Fore- 
laeggelsen af et Lovforslag om Havnearbejdet, medens 
der overvejes Bestemmelser om Forbudet mod den 
uindskraenkede Anvendelse af Blyhvidt og endvidere 
Bestemmelser til Beskyttelsen for Bygningsarbejdere.
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III. KONTROLLEN OG UDF0RELSEN.
Kontrollen og Udforelsen af Arbejderlovgivningen 

var indtil for kort Tid siden meget mangelfuld. Et 
Antal Arbejdsinspektorer og Hjaelpeinspektorer, In- 
spektricer og Opsynsmand uden Ledelse og uden 
Enthusiasme; dertil en daarlig Retspleje med mange 
Frikendelser for Overtraedelser af Arbejderlovene, eller, 
for saa vidt Frikendelsen ikke er tnulig, meget ringe 
Boder, endvidere et modstrasbende Politi — alt dette 
kalder sig „Udforelsen af vore Arbejderbeskyttelses- 
love“1

En O ver-Arbejdsinspektor. Siden 1909 er imid- 
lertid ansat en Generaldirektor for Arbejdsinspektionen, 
saaledes at der nu er kommen mere Energi i Inspek
tionen.

Arbejder-K ontrollorer. For kort Tid siden blev 
endvidere oprettet et Embede for Arbejder-Kontrollorer, 
der udnaevnes i Folge Samraad med de faglige og de 
politiske Organisationer. Disse er bedre i Stand til 
at staa i Kontakt med Arbejderne end de teoretisk 
uddannede Inspektoren Omtrent 40 mandlige og 
kvindelige Embedsmaend udforer nu Arbejdsinspek- 
tionen.

d) R esolution f r a  S. P. (Frankrig).
„Med Hensyn til den internationale Lovgivnings 

„Stilling og Resultater erklaerer Kongressen, at det 
„socialistiske Parti erkender Nodvendigheden af den 
„internationale Lovgivning. Den bekraefter endvidere, 
„— hvilke Resultaterne af denne Lovgivning end 
„maatte blive — at Elendigheden blandt Arbejderne 
„og Bonderne forst endelig kan afskaffes og Arbejdet 
„forst endelig befries i et socialistisk Samfund, der 
„virkeliggores ved Bourgeoisiets politiske og okono- 
„miske Proskribering.

„For naervaerende Tid forefinder det socialistiske 
„Parti i sin Kamp for Reformer som en af de vaesent- 
„ligste Forhindringer Systemet for den vaebnede Fred,
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„der uophorlig kræver ny Rustninger og sluger stor- 
„ste Delen af de forskellige Nationers Budgetter.

„Derfor er det for alle oprigtige Venner af en 
„Arbejderlovgivning en bydende Nodvendighed, i alle 
„Lande at nægte deres Stemmer til Vedtagelsen af 
„Krigsbudgetterne og ligeledes alle nye Krav fra 
„Bourgeoisi-Regeringerne, der gaar ud paa at forhoje 
„Udgifterne til 0delæggelsen og til Doden paa Be- 
„kostning af Udgifterne til Reformer og til Livet.

„Arbejderlovgivningen vil ferst da opnaa den 
„hojeste Grad af Fuldkommenhed, naar den bliver 
„international. Paa denne Maade vil man borttage den 
„internationale Konkurrence som Grund til at mod- 
„sætte sig Arbejderlovgivningen. Til dette Formaal 
„vil Partiet sætte alt ind paa at forege de internatio- 
„nale Overenskomster angaaende Arbejderlovgivningen.

„Paa den anden Side kan det socialistiske Parti 
„ikke slutte sig til nogensomhelst Foraristaltninger, 
„der hidferer Uligheden mellem inden- og udenland- 
„ske Arbejdere. Der forlanges af Parlamenterne gen- 
„nemfert en Lov, som forbyder Arbejdskeberne at 
„vanskeliggere Arbejdsbetingelserne for de udenland- 
„ske Arbejdere.

„Det socialistiske Parti hævder sluttelig, at Ar* 
„bejderne i Industri, Handel og Landbrug kun igen- 
„nem den mest fuldkomne Organisation paa det po- 
„litiske og paa det faglige Omraade vil kunne opnaa 
„Arbejderlovgivningens hojeste Virksomhed.

„Kongressen udtaler 0nsket om, at det Intern. 
„Soc. Bureau hvert Aar foruden sin Bulletin skal ud- 
„give en Beretning om de i de forskellige Parlamen- 
„ter indbragte Lovforslag ang. Arbejderlovgivningen. 
„Oplaget skal være saa stört, at hvert Lands Parti- 
„Sekretær kan være i Stand til at uddele mindst ét 
„Eksemplar til de lokale Organisationer i vedkom- 
„mende Land.

„Det Inter. Sekretariat skal af samtlige Sekreterer 
„for de parlamentariske Grupper kræve, at de indsen- 
„der de Skriftstykker, som kan tjene til at hidfore en 
„Ensartethed i Lovgivningen.
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„Kongressen udtaler ligeledes 0nsket otn, at det 
„Internationale Socialistiske Bureau i denTid. de inter- 
„nationale Kongresser er samlet —  og om muligt 
„endnu öftere — , indvarsler Konferencer af Parlamen- 
„tarikere. Jurister og Arbejder-Repraesentanter, der i 
„Faellesskab skal underkaste de vigtigste og mest 
„paatrasngende Punkter i Arbejderlovgivningen en 
„Pravelse.“

e )  F orslag  f r a  den en gelske Sektion.
„Indforelse af en Normalarbejdsdag og en inter- 

„national Overenskomst om Arbejderlovgivningen, der 
„fastsaetter en Maksimalarbejdsdag af h0jst 8 Timer 
„samt ophojer 1. Maj til en lovmaessig Helligdag.“

V. Organisering af en international Tllkende- 
glvelse imod Dodsstraffen.

d) Beretning fra  det S. d. P . i Tyskland.
Tysklands socialdemokratiske Parti har blandt 

sine Fordringer paa Programme^ som det stiller til det 
nuvaerende Samfund, i Afsnit 8 den Saetning: „Af-
skaffelsen af Dodsstraffen“. Denne Saetning bliver 
ikke omdisputeret i Partiet. Det tyske Socialdemo- 
krati vilde selvfolgelig slutte sig til et Manifest imod 
Mordet paa politiske Modstandere, som horer til 
Kampmidlerne for Garens Regering, ligesom det ogsaa 
meget ofte i Anledning af aktuelle Begivenheder saa 
vel i Parlamenterne som paa Massemeder har nedlagt 
den skarpeste Protest imod disse forbryderiske Kamp- 
metoder fra Fredscarens Side.

b ) Beretning fra  det S. d. P. i N ederlandene.
I Begyndelsen af det nittende Aarhundrede satte 

den hollandske Straffelov Dodsstraf for forskellige
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Forbrydelser. Lovforslaget af 1854 medforte en be- 
tydelig Formindskelse af dette Tal, Henrettelserne blev 
nu sjaeldne og ophorte fuldstaendigt fra 1860—70. Den 
omtrent ved Aarhundredets Midte fremstaaede inter
nationale abolitionistiske Bevaegelse forte sluttelig i 
Aaret 1870 til Afskaffelsen af Dodsstraffen. Under 
Behandlingen af Straffelovsforslaget i 1880 forsogte 
Vennerne af Dodsstraffen at genindfore denne, men 
efter at Justitsministeren, M odderman, paa det haeftig- 
ste havde bekaempet dette Forsiag, blev det forkastet 
med en stör Majoritet.

1 den militaere Straffelov er Dodsstraffen bleven 
bibeholdt i Krigstider. Ved dens Revision i Aaret 
1902 blev der af de socialdemokratiske Parlaments- 
medlemmer gjort forgaeves Forsog paa at lade Dods- 
straffen forsvinde fra denne Lovbog. I Kolonialstraffe
loven taelles ligeledes Dodsstraffen blandt de deri an- 
forte Straffe.

Frygten hos Dodsstraffens Venner om at dens Af- 
skaffelse vilde medfore en Forogelse af Mordtilfaeldene 
(den eneste Forbrydelse, som siden 1854 blev straffet 
med Doden), har ligesom i andre Lande vist sig som 
ubegrundet. I de ti Aar fra 1860—69, d. v. s. de Aar, 
der gik forud for den direkte Afskaffelse af Dods- 
straffen, taltes 53 Mord og Mordforsog. I Perioden 
fra 1871— 1880, d. v. s. den, der fulgte umiddelbart 
efter Afskaffelsen, derimod kun 33 Tilfaelde; i Perio
den fra 1881— 1890 igen 53 Tilfaelde. Hol
land var et af de forste Lande, hvor Dodsstraffen er 
bleven afskaffet, og i det sidste halve Aarhundrede er 
ikke bleven foretaget nogen Henrettelse. Til Trods 
herfor er det et af de Lande, hvor Mord kun sjaeldent 
forekommer.

Udsigterne til at genindfore Dodsstraffen er yderst 
ringe. Blandt Strafferetslaererne og Kriminalisterne 
findes kun faa Venner af Dodsstraffen, bg navnlig er 
Strafferetsprofessorerne ved de offentlige Universiteter, 
deriblandt Kriminalisten Van , der nyder inter
national Anseelse, dens absolute Modstandere. Straffe^ 
retsprofessoren ved den saakaldte frie (d. v. s. dog-
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matisk-kalvinistiske) Hojskole i Amsterdam, Hr. Fa
bius, er en af de mere bekendte Forsvarere. Han 
offentliggjorde i 1906 en tyk Bog med Titien: „Dods-
straffen“, til Forsvar for sine Anskuelser. Hans Ar
gumentation bevæger sig helt og holdent paa det teolo- 
giske Gebet.

Hvad de politiske Partier angaar, er Socialdemo- 
kraterne, de Radikale og de Liberale Modstandere, de 
Klerikale derimod Venner af Dodsstraffens Genind- 
forelse. Blandt de klerikale Partier er det særligt de 
saakaldte „antirevolutionære“ (ortodoks-protestanti- 
ske, som ogsaa ovennævnte Professor Fabius horer 
til, der har trængt Dodsstraffen i Forgrunden som 
Programpunkt. Men det er dog tvivlsomt, om de viide 
vove at virkeliggere denne Fordring. De andre kleri
kale Partier (navnlig Katolikerne) tæller mange er- 
klærede Modstandere i deres Midte, og derfor har de 
forskellige efter hinanden folgende klerikale Regerin
ger, derimellem ogsaa den nuværende, nægtet at imode- 
komme de fanatiske Tilhængeres Fordring. De vil 
sandsynligvis blive ved med denne Modstand, vel 
vidende om, at de ved Genindforelsen af Dodsstraffen 
viide faa den offentlige Mening i den Grad imod sig, 
at dette vilde blive en fremragende Faktor til deres 
politiske Nederlag.

c )  Resolution fra P. P. S. (fr.  r .)  i Polen.

„I Betragtning af,
„At den moderne Klassestat er tvungen til at 

„bekaempe alle Gserninger, der truer dens Grundprin
z ip  og ogsaa stedse bekaemper disse Gaerninger;

„At denne Kamp i det nuvaerende Samfund finder 
„sit Udtryk i de saakaldte „Straffe“, d. e. formentlig 
„afskraekkende Foranstaltninger, og at der ikke tilveje- 
„bringes forebyggende Midler eller Reformer, ved 
„hvilke man vilde soge at omforme de bestaaende 
„Forhold, nemlig af den Grund, at den sociale Interesse 
„identificeres med de besiddende Klassers Interesser,
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„og at enhver forebyggende Foranstaltning og Reform 
„vilde staa i direkte Modstrid med disse Interesser;

„Endvidere i Betragtning af, at den nuvaerende 
„Kulturs Stilling vilde tillade de besiddende Klasser, 
„oven i Kobet til Beskyttelsen af deres Magf, med 
„sarame Resultat at anvende et System af „Straffe“, 
„der bedre staar i Samklang med den moderne Vider.- 
„skab;

„Af Tilstedevaerelsen af mange foraeldede Bestem- 
„melser i Strafferetsplejen er et Bevis paa de besid- 
„dende Klassers foraeldede Standpunkt; at der folgelig 
„ogsaa paa Strafferetsplejens Omraafie, ligesom paa 
„saa mange af det offentlige Livs Omraader, tilfalder 
„det socialistiske Proletariat den Opgave, at tage Initia- 
„tivet til Fremskridt;

„At Dodsstraffen, blandt de heit foraeldede 
„„Straffe“, maa anses som den mest brutale og de 
„moderne etiske Felelser mest modstraebende;

„At denne „Strafs“ Uhensigtsmaessighed tydeligst 
„traeder frem, netop fordi den enten anvendes ved saa- 
„kaldte politiske Forbrydelser —  hvorved den rammer 
„enkelte Personer, der kun betyder det skrappeste Ud- 
„tryk for store Folkemassers Protest —  eller ved For- 
„brydelser, der er bleven begaaet i en Tilstand af 
„momentan Utilregnelighed, eller endelig ved ualmin- 
„delige Forbrydelser, der maa anses som Resultat af 
„en fysisk/ eller moralsk Degeneration hos vedkom- 
„mende Forbryder;

„Endvidere i Betragtning af, at Anvendelsen af 
„Dodsstraffen i de moderne demokratiske Stater om- 
„trent gor hver Borger til Medskyldig i det legale 
„Mord, som koldblodigt udfores i Bevidstheden om 
„dets Uhensigtsmaessighed;

„At Dodsstraffen nu til Dags atter anvendes med 
„den Grusomhed, der betyder de herskende Klassers 
„atavistiske Tilbagevenden til de forlobne blodige Aar- 
„hundreder, hvilken Tilbagevenden ikke nu kan finde 
„nogen Retfaerdiggorelse i Alm6nhedens Anskuelser;

„At endelig Dodsstraffen i de senere Aar har fun- 
„det en ualmindelig s.tor Anvendelse i Rusland, Polen
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„og i andre Lande, der er undergivne de: russiske 
„Rige, ligesom ogsaa i Spanien, og da i forste R'sekke 
„imod Forkaemperne for det undertrykte Folks Rettig- 
„heder eller, som i Spanien, imod rolige Orforere for 
„den fri Taenkntng;

„Vedtager den Internationale socialistiske Kongres, 
„at foranstalte en international Protest imod Dods- 
„straffen, nemlig ved en samtidig Indbringelse af Lov- 
„Forslag i alle de Staters Parlamenter, i hvilke Dods- 
„srtaffen fremdeles bestaar, ledsaget af en samtidig 
„Omtale af denne Sag paa en og samme Dag i hele 
„den socialistiske Presse, ligesom ogsaa paa Moder, 
„der er indvarslede udelukkende til dette Formaal.“

d) R esolution f r a  A. P. i Belgien  (E m ile R oy er).
„I Betragtning af, at Straffen kun finder sin Be- 

„rettigelse som Middel for det sociale Forsvar;
„Endvidere i Betragtning af, at Dodsstraffen ikke 

„virker saerligt afskraekkende, og at paa den anden 
„Side de farlige Forbrydere kan uskadeliggores, uden 
„at det er nodvendigt at dodsdomme dem;

„I Betragtning sluttelig af, at Dodsstraffen gor 
„det umuligt at redressere en begaaet Justitsfejltagelse, 
„sasrlig hvor det drejer sig om politiske Forbrydelser,

„Udtaler vi os imod Dodsstraffen.“

VI. Fretngangsmaaden til en hurtigere Udforelse 
af de internationale Kongressers Beslutninger.

a )  Beretning fra  det S. d. P . i Tyskland.
I Anmaerkningerne til dette Punkt paa Dagsorde- 

nen henviser Eksekutivkomiteen for det Internationale 
Socialistiske Bureau til Udforelsen af Resolutionen fra
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Stuttgarter Kongressen ang. Krigen. Denne Resolu
tions Historie (se Partifaelle Vanderveldes Referat i 
hans Egenskab som Referent for den paa Stuttgarter 
Kongressen om denne Resolution nedsatte Kommis
sion) viser, at der ikke kan gives Normalanvisninger 
for Udforelsen af Kongresresolutioner. Det, der i de 
enkelte Lande maa foretages af de socialistiske Broder- 
partier, medbestemmes ved den Situation, i hvilken 
t. Eks. en Krigsfare fremstaar. Ligeledes vil den 
Modenhedsgrad, som Bevaegelsen har opnaaet i de 
enkelte Lande, udove en stör. Indflydelse paa de Mid
ier, der skal anvendes t. Eks. til med et godt Resultat 
at besvserge en Krigsfare. Vi ser ingen Mulighed for 
at hjselpe internationale Kongresresolutioner til en hur
tigere Gennemferelse. Resolutioner er Meningstil- 
kendegivelser om visse Sporgsmaal og Begivenheder, 
som der tages Stilling til. En praktisk Indgriben er 
overhovedet umuligt ved Meningstilkendegivelser, fordi 
den er unodvendigt. Men drejer det sig ved Resolu
tioner om besternte Fordringer, afhsenger det af de til 
enhver Tid foreliggende Forhold, hvad der kan gores 
for deres Virkeliggorelse. I dette Punkt forholder det 
sig med de internationale Kongressers Resolutioner 
nojagtigt saaledes, som med de paa Lands- eller Na- 
tionalkongresserne vedtagne Resolutioner.

b) R esolution f r a  S. P. (Frankrig).
„I alle de Tilfaelde, hvor det truer med Udbry- 

„delsen af en Konflikt mellem to eller flere Lande, 
„og hvor en Forsinkelse künde indtraede i Besvarel- 
„sen af de til vedk. Landes Sekretaerer rettede Fore- 
„sporgsler, skal det I. S. B.s Sekretaer paa Anmodning 
„fra mindst et af vedkommende Landes Partier ind- 
„kalde det Internationale Socialistiske Bureau samt 
„den Interparlamentariske socialistiske Kommission 
„hurtigst muligt til et Mode enten i Bryssel eller paa 
„et Sted, som synes mere egnet dertil.“
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VII. Organiseringen af den internationale 
Solidaritet.

a )  Beretning fra det S. d. P. Tyskland.

En Organisation af den internationale Solidaritet 
befragter vi som et utopistisk Forlangende. Den inter
nationale Solidaritets Üdforelse afhænger af den Soli- 
daritetsfolelse, der er til Stede indenfor de nationale 
Organisationer. At vække og pleje denne, er et Op- 
dragelsessporgsmaal. Dersom der paa Grund af ind- 
trufne Begivenheder gor sig Tilkendegivelser og Ud- 
forelsen af den internationale Solidaritet nodvendige, 
vil det afhænge af den nationale Organisations Ledel- 
ses Snille, at denne virksomt og rettidigt kommer til 
Anvendelse. En international Reglementering er 
umulig.

Det tyske socialdemokratiske Parti har, for saa 
vidt det drejer sig om finansielle Ydelser, gjort fol
gende Erfaringer:

a)At udskrive offentlige Indsamlinger kan kun an- 
befales ved store Foranledninger, der griber Masserne. 
Naar de foretages for ofte, vil offentlige Indsamünger 
i Længden svigte. Offentlige indsamlinger skulde kun 
udskrives af Partiets eller af Fagorganisationernes 
Centralinstanser eller af begge i Fællesskab.

b) Det socialdemokratiske Parti raader for Tiden 
over 74 Dagblade. De storste Blade har i Kultursta- 
ternes HovejStæder egne Korrespondenter, saaledes 
at den tyske Partipresse i de storre Byer raader over 
gode Informationer fra Udlandet og derigennem kan 
modarbejde de af den officiose og af Bougeoisipressen 
i Arbejdsgivernes Interesse udbredte forfalskede Efter- 
retninger.
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b ) Resolutioner fra de S. d. P. i Sverrig.

„Den internationale socialistiske Arbejderkongres 
„i Kebenhavn,

„I Betragtning af den proletariske Bevaegelses 
„fremragende internationale Karakter og

„i Mindet om de Traditioner, der siden den forste 
„Internationales Dage stedse har vaeret holdt hojt 
„blandt Arbejderne,

„opfordrer Arbejderne i alle Lande, naar en Kamp 
„mellem Kapital og Arbejde har antaget saadanne 
„Dimensioner, at Arbejderne i det Land, hvor Striden 
„er udbrudt, aabenbart ikke kan udkaempe denne ved 
„egne Kraefter, til, at understotte de kaempende Parti- 
„faeller moralsk og materielt saa kräftigt, som det efter 
„Bevaegelsens Stand i hvert Land er muligt, for paa 
„denne Maade i Gaerning at opfylde Arbejdersolidari- 
„tetens bydende Pligt.

„Jo naermere Arbejderklassen ogsaa i sin faglige 
„Aktion rykker Kapitalismen ind paa Livet, jo mere vil 
„Organisationsarbejdet blive paaskyndt paa begge 
„Sider. Kapitalens Magt koncentreres i Kaempe- 
„Trusts, i Karteller og i nationale og internationale 
„Arbejdsgiverforbund, medens Arbejderne paa deres 
„Side fremfor alt slutter deres Kraefter sammen i fag- 
„lige Landscentralisationer. Som Folge af denne gen- 
„sidige Koncentrering af Kraefterne, antager Klasse- 
„kampen tildels nye, mere omfattende Former; faglige 
„Massefaegtninger, provokeret af Kaempe-Lock-outer, 
„som vi har set det i Danmark 1899, i Sverrig 1909, 
„i Tyskland 1910, vil udbryde snart her, snart der. 
„Klassekampen vil som en Folge heraf i de kommende 
„Aar rimeligvis udvfkle sig endnu mere omfattende og 
„ensartet. Saa meget mere maa ogsaa Arbejderklassen 
„sorge for, at den i et givet Moment kan saette hele 
„sin Kraft ind der, hvor Arbejderne i et heit Land 
„eller i et heit Fag uden den internationale Under- 
„stottelse maatte bukke under for Kapitalens Over- 
„magt.

„Kongressen henstiller til den faglige Internatio
n a le , naermere at undersoge og fastsaette de hensigts-
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„massigste Former for den internationale Arbejdersoli- 
„daritet. For den nsermeste Fremtid anbefaler Kon
gressen,

„et stedse mere og mere varigt Samarbejde 
„mellem de faglige Arbejderorganisationer i ethvert 
„enkelt Land og udover dets Graenser;

„Forandring af saadanne Fagorganisationslove, 
„der er til Hinder for en hurtig og virksom internatio- 
„nal Hjselpeaktion;

„Forbedringen og Udvidelsen af den socialdemo- 
„kratiske Arbejderpresses internationale Forbindelser; 
„i Saerdeleshed erindres de socialistiske Journalister 
„om deres Forpligtelse til, i det Land, hvor der enten 
„er Udsigt til en stör Kamp eller, hvor den alt er 
„udbrudt, at holde deres Kolleger i Udlandet hurtigt 
„og korrekt ä jour med Situationen, medens Journa- 
„listerne i Udlandet paa deres Side er forpligtet til 
„umiddelbart at anvende dlsse Beretninger, deis for 
„overalt at fremkalde Arbejderklassens Interesse og 
„Sympathi, deis for i rette Tid at modarbejde de altfor 
„ofte direkte opfundne „Nyheder“, der, for at bedrage 
„den offentlige Mening, udbredes af Blade og Bureauer, 
„som staar i Kapitalens Tjeneste.

„Ogsaa ud fra dette Synspunkt er det af storste 
„Betydning for helé Arbejderbevsegelsen, at der i alle 
„Lande fremvokser en socialistisk Presse, der ejer 
„Kraft nok til at frigere de brede Befolkningskredse 
„for den borgerlige Presses lammendé Indflydelse.“

Hovedbestyrelsen for
det socialdemokratiske Arbejderparti i Sverrig.

c) R esolution f r a  A. P . (Belgien).
„1. Det Internationale Socialistiske Bureau med- 

„deles Fuldmagt til, i Tilfaelde af et internationalt 
„Stridssporgsmaal, af en Strejke, en Lock-out eller 
„nogen anden vigtig Begivenhed, der udkrsever en 
„hurtig Indskriden, som en forste Hjaelp af de tilslut-



„tede Partier at tordre indbetalt et overordenligt Bi- 
„drag indtil en Tiendedel af Aarsbidraget;

„3. Dette overordentlige Bidrag kan kun opkrae- 
„ves én Gang aarlig;

„3. De Partifæller, der rejser i Udlandet, skal 
„medfore et Legitimationskort, der angiver deres Hjem- 
„sted samt Maalet for deres Rejse; de Understottelser, 
„der udbetales til saadanne Partifæller, skal det Parti, 
„som har udstedt Legitimationskortet, tilbagebetale.“
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VIII. Resolutionen om andre Sporgsmaal.

a )  Resolution fra det S. d. P. i Stor-Britanien
om Indvandring

„i Betragtning af den tiltagende Skærpelse af 
„Udelukkelsesforanstaltninger imod A'siater og Ind- 
„vandrere fra andre Racer med en ringere udviklet 
„Civilisation i de Forenede Stater, i de britiske Kolo
r i e r  og i andre Lande, er det i hoj Grad onskeligt, 
„at Sporgsmaalet om Ud- og Indvandring paa Grund- 
„lag af de i Stuttgart tagne Beslutninger paany tages 
„under Overvejelse af denne Kongres.“

b) R esolution fr a  R igskom m issionen  fo r  de ostrigske  
Fagorganisationer.

„Kongressen i Kobenhavn gentager Stuttgarter 
„Kongressens Beslutning ang. Forholdet imellem de 
„politiske Partier og Fagorganisationerne, og i Saer- 
„deleshed det Punkt, hvis Formaal er Ensartetheden 
„indenfor Fagorganisationerne i hvert Land og som 
„er en vaesenlig Betingelse for en sejrrig Kamp mod 
„Udbytning og Undertrykkelse.
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„Kongressen erklaerer endvidere, at ethvert For- 
„S0g, der gores, for at oplese internationale ensartede 
„Fagorganisationer i national-separatiske Dele, staar i 
„Modsaetning til den Internationale Socialistiske Kon- 
„gres’ Resolution.“

c) R esolution f r a  S. P. (F ran krig ) angaaende  
Sammenslutningen.

„Den franske Sektion af Arbejdernes Internatio- 
„nale, af Hensyn til de Resultater, som den har op- 
„naaet ved sin Sammenslutning kort efter Kongressen 
,,i Amsterdam og under Medhjaelp fra Internationales 
„Side,

„Anmoder Kongressen om at gentage de i 1904 
„givne Anvisninger samt at indbyde de Partier, der 
„endnu staar adsplittede, til at hidfore en Sammen- 
„slutning til Fordei for dem selv og til Gavn for det 
„internationale Proletariat.“

d) Resolution fr a  S. P. (F ran krig) angaaende  
Stillingen i Finland.

„Den nationale Kongres i Paris paalaegger sine 
„Delegetede ved den Internationale Kongres i Koben- 
„havn, at hidf0re en Verdens-Protest imod den blod- 
„dryppende Czarismes Strangulering af Finland.“

e ) R esolution f r a  U nder-Sektionen i Armenien  
an gaaende Stillingen i Persien.

„I Betragtning af,
„at Czarens Regering lige fra Revolutionens Be-
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„gyndelse og til Trods for den engelsk-russiske Over- 
„enskomst har anvendt alle Midier til at odelaegge 
„den konstitutionelle Bevaegelse;

„at den endog gentagne Gange er skredet ind 
„med Vaabenmagt, under Foregivende af at ville be- 
„skytte Ordenen ved Graensen samt sine Undersaat- 
„teres Liv, men i Virkeligheden for at hemme de per- 
„siske Demokraters Bestraebelser; at disse Tropper 
„saa vel som det russiske Politi i Provinsen Taebris 
„aabenlyst og med al Strenghed har bekaempet Op- 
„rorerne og deres Forere, der tilhorer Partiet „Dasch- 
„naktzoutioun“ ;

„at den russiske Regering den Dag i Dag ved 
„sine hemmelige Agenter fortsaetter sine Intriger og 
„Provokationer i Persien; at en betydelig Del af de 
„russiske Tropper fremdeles befinder sig paa persisk 
„Territorium, til Trods for Protesterne fra Regeringen 
„i Teheran;

„Endvidere i Betragtning af:
„At den samme russiske Regering „arbejder“ 

„meget virksom i Tyrkiet, navnlig i tyrkisk Arme
n ie n ; at den beständig sender Agenter dertil, for at 
„ophidse Feudal-Kurderne, der danner de mest reak- 
„tionaere Elementer, imod Armenierne, og for saa- 
„ledes at vedligeholde Urolighederne og at provocere 
„en Mod-Revolution;

„at den russiske Gesandt i Konstantinopel, Tchari- 
„koff, og den russiske Konsul i Erzerum har mod- 
„taget aldeles besternte Instrukser i denne Henseende.

„I Betragtning af:
„at Carismen, der er sejrrig paa sin Marsch i 

„det Indre af sit Rige, ikke kan lide den ved sine to 
„Graenser indforte konstitutionelle Regering og sy- 
„stematisk og uophorligt gaar ud paa at fortsaette og 
„genindfore Vilkaarlighedens System i Tyrkiet;

„I Betragtning af disse betaenkelige Kendsger- 
„ninger, der er en stadig Fare for Orientens to unge 
„Demokratien



„anmoder det socialistisk-revolutionaere Parti 
„Daschnaktzoutioun“, der har Forgreninger i de tre 
„Riger (Tyrkiet, Rusland og Armenien), de socialistiske 
„Partier i Europa indtraengende om, at anvende alle de 
„til deres Raadighed staaende Midier, for at göre en 
„Ende paa Carismens Machinationer.“
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