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Den 8. internationale Socialist-Kongres. 

Aabningen. 

Efter Beslutning paa den internationale Kongres 
• i StuUgart i 1907 afholdtes den 8. internatio

nale Socialistkongres i København i Dagene 28. 
August til 3. September 1910. 

Til Stede var 900 Delegerede, deraf 146 fra 
Danmark. 

Aabningen fandt Sted Søndag den 28. Avgust, 
KJ. 10 Formiddag, i Koncerlpalæet, Bredgade 28. 

Under Ledelse af F. Hemme sang 500 Arbej
dersangere en af Dirigenten komponeret og ar
rangeret Kantate, med Tekst af A. C. Meyer; 
imellem Kantatens l. og 2. Del bragte Dr. Gustav 
Bang paa Tysk, Fransk og Engelsk en Velkomst-
hilsen paa det danske Arbejderpartis Vegne. 

Kongressen aabnedes derefter af Formanden 
for det internationale Bureau, Vandervelde og 
det danske Socialdemokratis Formand Tit. Stau-
nitzg byder Velkommen til Arbejdet for Verdens
fred og Broderskab mellem Folkene. 

Til Dirigenter for Kongressen valgtes Brafding 
(Sverri g), Jeppesen (Norge) og K. M. Klausen 
(Danmark). 

Kongressens Dagsorden var: 
l. Forholdet mellem Kooperationen og politiske 

Partier. 
2. Arbejdsløsheden. 
3. International Voldgift og Afrustning. 
4. Arbejderbeskyttelseslovgivningen. 
5. International Tilkendegivelse imod Dødsstraf

fen. 
6. Foranstaltninger til hurtig Udførelse af de inter

nationale Kongressers Beslutninger. 
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7. Organisation af den internationale Solidaritet. 
8. Den faglige Enighed i Østrig. Enigheden i 

Frankrig. Forholdene i Finland, Persien o. f1. 
Lande. 
Til at behandle Dagsordenens Sager valgtes 

5 Kommissioner. Arbejdet fordeltes saaledes til 
disse: 
1. Kooperationen. 
2. Fagforeningsspørgsmaal. 
3. Afrustning og Voldgift. 
4. Arbejdsløshed og Social Lovgivning. 
5. Dødsstraffen og de forskellige nationale For

hold. 
De danske Medlemmer i Kommissionerne var 

følgende: 
Kommission J. folketingsmændene Borg-

bjerg og Bang, Landstingsmand C. C. Andersen 
og Forretningsfører Jacob Jensen, Aarhus. 

Kommission 2. Formand Carl F. Madsen, 
Sekretær Carl Gran og Forretningsførerne J. A. 
Hansen og Lyngste. 

Kommission 3. Folketingsmand Klausen, 
Cand. Gerson Trier, Redaktør Jacob Christensen 
og Landstingsmand Harald Jensen. 

Kommission 4. Folketingsmændene Stall· 
Iling, Sabroe og Martin Olsen og Læge Arnold 
Møller. 

Kommission 5. Pastor Dahl, Prof. Jespersen, 
Fru Nina Bang og Cand. Bramsnæs. 

Dagsordenens Punkt I. 
Forholdet mellem Kooperationen og politiske 

Partier. 
Karpeles, Østrig, var Kommissionens Ordfører, 

hern udtalte: Kommissionen har ogsaa anstillet 
Undersøgelser over, hvilken Betydning Brugsfor
eningerne har i Proletariatets Klassekamp. Kom· 
missionen anviser langtfra Brugsforeningerne som 
eneste direkte Middel i Klassekampen, men an· 
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viser dem som et stort og virksomt Middel i 
denne. Særlig Betydning mener Kommissionen, 
at Brugsforeningerne faar ved den Lejlighed, som 
de byder Arbejderne til at opnaa Ævner til Selv.-

, styre 
Vi har ikke i vor Resolution hævdet Koope

rations-Bevægelsens absolute Samhørighed med 
~ag- og Parti-Bevægelsen, men vi paalægger Ar
bejderne at hjælpe de kooperative Foretagender 
af al Magt. Tillige hævder vi, at Brugsforenin
gerne ikke skal være et blivende Standpunkt, 
men vi skal lidt efter lidt lade dem gaa over til 
Selv-Produktion, Spørgsmaalet om, hvorvidt de 
kooperative Foretagender direkte af deres Midler 
skal understøtte den politiske og faglige Bevæ
gelse, overlades det til hvert enkelt Lands koope
rative Foretagender at tage Bestemmelse om. 

Jules Guesdes og hans Tilhængere har for
langt en organisk Forbindelse mellem de to Be
vægelser og hævder, at Kooperationen kun har 
Betydning, naar den virker i socialistisk Aand. 
Det har vi ikke ment ubetinget at kunne gaa 
med til. Derimod har vi anset det for en Nød
vendighed, at de forskellige Foretagender i hvert 
Land danner et enigt Forbund. Dermed er ikke 
udelukket, at de i rent økonomisk Henseende 
kan slutte sig sammen med andre kooperative 
Organisationer. Vi mener, at de socialistiske 
Kooperationer nu skal kunne bevise, at de er et 
vigtigt og uundværligt Middel i Proletariatets 
Befrielseskamp. 

Irving, England: Vore Fagforeningers Hold
ning til Internationale synes Kongressen ufor
staaelig, men vore Brugsforeninger staar endnu 
mere fjendtlig overfor Socialdemokratiet. De be
staar af konservative og liberale Arbejdere, der 
er Modstandere af Socialismen. Derfor er den 
Del af Resolutionen, der taler om Kooperationen 
som et Middel i Klassekampen, uden praktisk 
Betydning for os. 

Vibaut, Holland, udtaler Hollændernes Til -
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slutning \il Resolutionen, lJlen siger: Vi til
skriver Kooperationen stor Betydning for Ar-
bejderne, men kun naar den direkte understøt· 
ter de indre Organisationer: Partiet og Fagfor
eningerne. Hvis det er en Hindring for Koope
rationen at tilhøre et enkelt Parti, da siger vi: 
hel!ere slllaa Brugsforeninger, der er socialistiske, 
end store, som ikke er det. Jeg anbefaler at følge 
vort Eksempel, hvor Lovene tillader det. 

Borgbjerg, Danmark, anbefaler Resolutionen. 
Det foreslaaede Forhold mellem de kooperative 
Foretagender og Partiet er netop del, der her i 
Danmark bestaar mellem vort politiske Parti og 
Fagforeningerne, der hver for sig er selvstændige, 
men marscherer Arm i Arm, knyttede sammen 
delvis gennem de samme Personer i Ledelsen og 
først og fremmest ved den samme Aand, Social· 
ismens. 

Den foreslaaede Resolution er kun en nær· 
mere Udvikling af den, som den skandinaviske 
Arbejderkongres enstemmigt vedtog i Kristiania 
i 1907, repræsenterende 300,000 politisk og fag· 
ligt organiserede Arbejdere i Norge, Sverrig og 
Danmark. 

Resolutionen. 
(Omlrent enstemmig vedtaget.) 

! Erkendelse af, at Brugsforeningerne ikke blot kan byde 
deres Medlemmer materielle Fordele, men ogsaa er kaI· 
dede til 

ved Udskillelse al Mellemhandelen og ved Egenpro. 
duklion lor del organiserede Forbrug at styrke Arbejder. 
klassen økonomiSK og forbedre dens Livsvilkaar; 

saml opdrage Arbejderne til selvstændig Ledelse af 
deres Anliggender og dermed hjælpe med til at for· 
berede Samfundets Demokratisering og Socialisering er· 
klærer Kongressen, 
(It den kooperative Bevægelse, om den end aldrig alene 

kan føre til Arbejdernes Befrielse, dog kan være et virksomt 
Vaaben i den Klassekamp, som Arbejderstanden forer for 
at naa sil 110pgivc\ige Maal - Erobringen af den politiske 
og økonomiske Magt med det Fonnaal at socialisere alle 
Produktions· og Omsætningsmidler - og 

al Arbejderklassen har den største Interesse i al bruge 
delte Vaaben. 
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Kongressen op/ordrer derfor indtrængende alle Parti· 
fæller og alle fagorgllnisererte Arbejdere iii al blive og ved· 
blive af være virksomme Medlemmer af Bru~slorenings. 
Bevægelsen og i Brugsforeningerne virke i socIalistisk Aand, 
for al forhindre, al Brugsforeningerne fra cl værdifuld! Mid
del IH Arbejderklassens Organisation og Opdragelse kunne 
blive cl Middel IH al svække den socialistiske SOlidaritet og 
Disciplin. Kongressen paalægger derfor Partifællerne i deres 
Brugsforening at virke for, 

at Overskuddene ikke udelukkende anvendes iii Tilbage
betaling iii Medlemmerne, men ogsaa til Dannelsen al Fonds, 
der gØf del muligt lor Brugsforeningerne selv eller ved de
res forbund og Slorindkøbsselskabcr al overgaa ti! koopera
tiv Produktion samt sørge lor Opdragelse og Dannelse saa
vel som for Understøttelse af deres Medlemmer; 

at løn- og Arbejdsforhold for de i foreningerne ansatte 
reguleres i Overensstemmelse med fagforeningerne; 

at deres egne Bedrifter i enhver Henseende er monster
gyldig organiserede og 

at der ved Bestifling af Varer tages tilbørligt Hensyn 
\il de Vilkaar, hvorunder de er frembr8j:!1. 

Om og hvorvidt de kooperat ive rorelagender direkte 
al deres Midler skal understøIle den politiSKe og faglige 
Bevægelse, maa overlades til Afgørelse af hvert Lands 
kooperalive Organisationer. 

I Erkendelse af, at de Tjenester, den kooperalive Sevæ
j;else kan yde Arbejderklassen, vil være saa meget slørre, 
JO slærkere og mere sluttet de selv staar, erklærer Kongres
sen, al hvert Lands kooperative foretagender, der staar paa 
denne R.esolutlons Grund, maa danne el fæ lles forbund. 

Kongressen erklærer sluttelig, al det er i Arbejderklas. 
sens Interesse i Kampen mod Kapitalismen, at Forholdet 
mellem de politiske, faglige og kooperative Organisationer, 
uden at derved deres Selvstændighed berøres, bliver stadig 
mere inderligt. 

Dagsordenens Punkt 2. 
Arbejdsløsheden. 

Adolf Braun, Wien, va r Ordfører. Han sagde 
bL a.: De sidste Aar har haft en Arbejdsløshed, 
som Verden aldrig har kendt fø r. Og det er alle 
Lande, der lider stærkt derunder. Vi gør Sam
fundsordningen ansvarlig fo r denne Ulykke, for 
at Hundreder Tusinder Arbejderfamil jer ikke har 
Mad. Vi vil ikke kunne afskaffe Arbejdsløsheden, 
saa længe Produktionen er kapitalistisk. Men 
indenfor det nuværende Samfund bør vi dog 
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gøre alt for at mildne Arbejdsløshedens Følger. 
Kampen mod Arbejdsløsheden maa organiseres 
som Kampen for Forbedring af Arbejdernes Kaar. 
Vi maa stille vore Krav til Staten og kræve dens 
Understøttelse. Men vi kan ikke vente, til obliga
torisk offentlig Understøttelse gennemføres. Hr. 
Braun he nviste til, at Danmarks Socialdemokra
tcr forøvrigt allerede var kommet saa vidt, at de 
havde faaet Staten iii at anerkende sin Pligt lil 
at hjælpe. 

Macdonald, Engla nd : Resolutionen er for vag. 
Vi kræver Ret for enhver Mand og Kvinde til at 
faa Arbejde, og faar de det ikke, da til at blive 
understøttet af Samfundet. Arbejdsløsheden er ell 
Følge af Kapitalismen, og vi skal gøre den an
svarlig derfor. Da Resolutionen forekommer os 
for vag, har vi ment at burde tage dette For
behold. Jeg foreslaar derfor, at vi stemmer for 
den, men med det Forbehold, jeg har nævnt. 

Qlle/dl, England. anbefa lede Englænderne al 
stenune imod eller at undlade at stemme. 

R e s o lution e n . 
(Vedtaget med alle Stemmer undtagen Englændernes.) 

Kongressen fastslaar, at Arbejdsløsheden er uadskillelig 
fra den kapitalistiske Produktionsmaade, Of! at den først vil 
forsvimJe med denne. Indenfor del kapitalistiske Produkllons
system kan der altsaa ikke være- Tale om Arbejdsløshedens 
Afskaffelse, men kun om dens Indskrænkning og Lindring 
af dens Følger. 

Kongressen fordrer en almindelig, tvungen Arbejdsløs
hedsforsorg, der ledes af Arbejderorganisationerne, og hvor
til Omkostningerne bæres af dem, der har Produktionsmid
lerne i deres Besiddelse. 

Arbejderklassens Repræsentanter skal forlange af den 
olfenll!ge Magt: _ 

l) En nøje og regelmæssig statistisk Undersøgelse af 
Arbejdsløsheden. 

2) At der iværksættes tilstrækkelige offentl ige Arbejder 
for de arbejdsløse med Betal!ng af de lønninger, Fagfor
eningerne kræver. 

3) Overorden1Hg Understøttelse af Arbejdsløshedskasser 
under Kriser. 

4) Ingen Understøttelse af de Arbejdsløse maa have en 
formindskelse af deres politiske Rettigheder til følge. 

S) Oprettelse og UnderstøUelse af ArbeJdsanvisnings-
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institutioner, hvor Arbejdernes Frihed og Interesser varetages 
gennem fagforeningerne . 

6) forkortelse af Arbejdstiden ved Lov. 
7) Indtil en almindelig, offentlig, relsbcskyltel, tvungen 

Arbejdsløshedsunderstøttelse gennemføres, bør den offentlige 
Magi finansielt ophjælpe Fagforeningernes Arbejdsløsheds
understøttelse. Denne Understøttelse bør paa ingen Maade 
indskrænke fagforeningernes Uafhængighed. 

Dagsordenens Punkt 3. 
International Voldgift og Afrustning. 

Ledebour, Tyskland, er Ordfører: Siden StuU
garterresolutionens Vedtagelse er navnlig Voldgifts
tanken kommet stærkt frem, og mange ikkesocial
istiske Politikere har i Princippet erklæret sig for 
Voldgift, men de har intet udrettet og kan intet 
udrette. 

Kapitalismen er Aarsagen til Krigen. Der er 
vel Folk, ogsaa Partifæller, som mener, at Menne
skets dyriske Instinkter virker med. Men det maa 
være en Mindelse fra de Prædikener, der er holdt 
i Kirkerne. Den dyriske Kappelyst eksisterer, men 
vi bestrider, at den faar nogen Indflydelse paa 
Afgørelsen af, om Krigen skal erklæres. Det er 
jo Kapitalisterne, som har økonomisk Interesse 
deri, der sætter Krigen i Scene, en Krttpp, en 
Tippelskirch, o. s. v. 

Resolutionen falder i 4 Punkter. Det Jørste 
drejer sig om Voldgift. Haagerkonferencerne har 
taget Voldgiften op og anerkendt den. Og hvis 
det viser sig, at der er Mulighed for en Udvik
ling j den Retning, vil vi naturligvis ogsaa støtte 
den. Men foreløbig har man ikke faaet Voldgift 
i andre Sager end dem, som ogsaa før bilagdes 
uden Krig. 

Det andet Punkt i Resolutionen kræver Afrust
ning. Jeg har faaet det Paalæg af Kommissionen 
at udtale vor Anerkendelse af vore danske Par/i-
fæller, fordi de er marscheret foran det hele 
Internationale og med stor Energ~ er gaaet i 
Breschen for almindelig Afrustning. 
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Vi har sammenkoblet Priseretten (Søbytteret
len) med Afrustningen. Det er nødvelldigt. Thi 
England, der har Interesse deraf, holder paa Prise
retten. Blev den ophævet, vilde Tyskland miste 
et Paaskud til Rustningerne. Nu hævder det nem
lig, at det maa have Krigsskibe til Beskyttelse for 
Handelsskibene mod Opbringelse. Naar England 
gaar med til Priserettens Afskaffelse kan Tyskland 
ikke vægre sig ved at indskrænke Rustningerne. 

Resolutionens fjerde Punkt kræver Folkenes 
Selvbestemmelsesret og kræver, at vi forsvarer 
Folkeslagene mod krigeriske Angreb og voldelig 
Undertrykkelse. I Tyskland er det ikke alene Po
lakker og Danskere, der undertrykkes, men og
saa Franskmænd. I Ungarn og Rus land lider 
Dele af det tyske Folk under el nationalt Tryk. 
Og ogsaa andre Folkeslag er underkuede. Der-
for forlanger vi, at Socialdemokraterne i alle 
Stater træder i Skranken mod al national Un-
dertrykkelse. Vort Parti er ikke et antinationalt 
Parti. Det er el internationalt. Og det er en For
skel. De internationale Politikere rundt i Landene 
er antinattonale. De vil undertrykke fremmede 
Befolkninger og ophæve Nationaliteten. Vi inter-
nationale Socialdemokrater anerkender hvert Folks 
Selvstændighed. 

Kelr Hardie, England, anbefaler følgende af 
ham og Vaillant stillede Forslag: ,l 

. Blandt de Midler, som skal anvendes for at forebygge 
og forhindre en Krig, betragter Kongressen Generalstrejken 
som særlig virkningsfuld, navnlig Strejker i de Industrier, 
der leverer Materialer iii Krigen (Vaabcn, Ammunition, Trans
portarlikler o. s. v.), saavel som en folkeagilation under de 
stærkeste former.· 

Keir Hardie udtalte videre: Vor Stilling er 
klar og tydelig: Vi er ikke blot imod Krigen, 
men imod Militarismen, som er Statsmagtens Ba
sis. Vi er imod den, ikke blot fordi den er kost
bar, men paa Grund af dens Aand - den despo
tiske Aand. Militarisme og Frihed kan aldrig 
leve Side om Side. Naar vi er for Frihed, maa 
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vi være mod Militarismen. Krig mod Krigen er 
og har altid været vort store Feltraab. 

Vi er det danske Socialdemokrati Tak skyldig 
fo r dels Afrustningsforslag. Danmark og Norge 
har her vist Vejen: Protest mod Militarismen uno 
der enhver Form. Vi skal ikke blot formindske, 
men udstryge. den. Vi vil ikke paa noget Vilkaar 
kæmpe mod hverandre. Naar vi alle følger dette 
Eksempel, saa naar vi Maalel. Den Stat, der 
først afruster, vil ingen anden Stat, selv ikke 
Rusland, vove at krænke. Den slaaT med hel e 
den offentlige Mening paa sin Side. 

Dr. Renner, Wien, advarer imod Keir Hardies 
Tillægsforslag. 

Vaillant, Paris, anbefaler selv al ændre For
slaget lil en Henvisning til det internationale 
Bureau. 

Kelr Hardie sluttede sig hertil og følgende 
vedtoges: 

. Kongressen beslutter al oversende VallIanIs og Keir 
Hardies Ændringsforslag lil Undersøgelse I del Internationale 
socialdemokratisKe Bureau, for al Bureauet kan aflægge Rap. 
port derom p.1a førsl fø lgende Kongres.' 

Resolutionen. 
(Enstcmmig vedtaget.) 

Kongressen konstatcrer, al de militære Rustninger i de 
senere Aar, Irods Fredskongressernc og trods Regeringernes 
Forsikringer om Iredelige tfensigter, er vokset i uhyre Grad. 
Ganske særligt betyder Konkurrence-Rustningerne lil Søs, 
hvis sidste fase er Bygningen al de mægtige . Dreadnought'er, 
ikke blot en vanvittig Ødslen med offentlige Midler ur upro
duktive f ormaal og som Følge deraf manglende Midler til 
socialpolitiske Opgaver og Arbejderforsorg, tIlen de betyder 
ogsaa materiel Udmattelse af alle Nalioner ved uudholdelige 
Indirekte Skatter, og de trner alle Stater med Ruin. Det er 
netop disse Rustninger, der nylig har truet Verdensfreden, 
ligesom denne altid har været truet af et saadant Rustnings. 
vanvid. 

Med Henblik paa denne Udvikling, der truer Menneske
hedens Kultur, Folkenes Velstand og Massernes liv, fasthol· 
der Kongressen de tidligere Kongressers Beslutninger, især 
Stuttgarter-Kongresscns og gentager: 

Arbejderne i de forskellige lande har ingen Stridigheder 
mellem sig, der kan løre til Krig. Krigene er i vore Dage 
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cn følge dels af Kapitalismen, særlig af den ydre Kokurrencc
kamp mellem de kapitalistiske Stater og Verdensmarkedet, 
og dels af Militarismen, der er el af de vigtigste Redskaber 
for det kapilallsllske Klflssehcrredørnmc og cl Middel til 
økonomisk og politisk Undertrykkelse af Arbejderklassen. 

Krigene vil forsl fuldstændig ophøre, naar den kapital
istiske Samfundsordning er afskallet. Arbejderklassen, der 
bærer Krigens største "Byrder og rammes lungest af dens 
Følger, har den storste Interesse i Krigenes Afskaffelse. Den 
organiserede socialistiske Arbejderklasse i alle Lande er den 
eneste vlrkeli~e Garanti for Verdensfreden. Derfor gentager 
Kongressen Sin Opfordring iii alle Landes Arbejderpartier 
om, med al Iver at fortsætfe Oplysningsarbejdet om Krigens 
Aarsager blandt hele Proletariatet og frem for alt blandt den 
opvoksende Ungdom tor at opdrage denne i Folkebroder
skabets Aand. 

Idet Kongressen fastholder den gentagne udtalte For
pligleIse for alle de socialistiske Repræsentanter i Parlamen
terne til af al Magt al bekæmpe Rustningeme og nægte 
Bevillinger hertil, venter den al disse Repræsentanter: 

a) den bestandige Gentagelse al Kravet om, at mellem
slallige Stridsspørgsmaal obfigalorisk skal afgøres af inter
nationale Voldgiftsdomstole. 

b) stadigt fornyede forslag, der har den almindelige 
Ajrustning til Maal og først og fremmes t Bestræbelser for 
Afslutningen af en Overenskomst, der i/ldskræ/lkerSø-Rusl-
ni/lgerne og a/skajjer Priseretlen. 

c) Kravel om Afskaffelse af det hemmelige Diplomati 
og Offenliggørelse af alle bestaaende og fremtidige Over
enskomster og Aftaler mellem Regeringerne. 

d) at de træder i Skranken for alle Folkeslags Selv-
bestemmelsesret og for deres Værn mod alle krigerske An
greb og voldelIg Undertrykkelse. 

Det Inlernatlonale socialistiske Bureau vil understøtte 
alle socialistiske Repræsentationer med Materiale i Kampen 
mod Militarismen og i givne Tilfælde medvirke til en fæl
les Frem~angsmaade for disse. 

I Tilfælde af krigerske forviklinger fastholder Kongres-
sen Stullgarter-Beslutningen, der lyder saa[edes: • 

• Truer en Krig med at udbryde, er de arbejdende Klas
ser og deres parlamentariske Repræsentationer i de paagæl
dende Lande forpligtet iii, understøttet ved det internationale 
Bureaus sammenfattende Virksomhed, al opbyde alt for ved 
Anvendelsen af de Midler, der mM synes mest virksomme, af 
hindre Krigens Udbrud, Midler, der naturligvis relter sig 
efter Klassekampen, og hvor tiispidset den almindelige po-
litiske Situation er. 

Skulde Krigen alligevel udbryde, er det en Pli~ at gribe 
irtd for dennes hurtige Afslutning og med alle Kræfter at 
stræbe hen til at udnytte den ved Krigen hidførte ·økono
miske og politiske Krise til kraftig Opagllerlng af folket 
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og derved fremskynde Afskaffelsen af det kapi talistiske Klasse-
herredømme .• 

Til Gennemførelse af disse Forholdsregler henviser Kon
gressen det socialistiske Bureau til ved truende Krigsfare 
straks al foreta ge de indledende Skridt ti! mellem de paa
gældende landes Arbejderpartier al hidføre en Overenskomst 
om en /ælfes Fremgangsmaade for at forhindre Krigen. 

Dagsordenens Punkt 4. 
Arbejderbeskyttelses-Lovgivningen. 

Molkenbuhr, Tyskland, er Ordfører: Man har 
sagt, at Gennemførelsen af Arbejdernes Krav ned· 
sætter Landets Konkurrencemulighed. Først skal 
dertil siges: Gaar Sundhed da ikke foran Profit ? 
Den samme Indvendi ng mødte i sin Tid Reform
kravene i England, da man forlangte 10 Timers 
Arbejdsdag. England er siden gaaet over til Fri
handel. Men har Reformerne skadet det? Er den 
engelske Industri gaaet Iii Grunde? l 1900, da 
man i Tyskland forlangte en Arbejdstid i Tekstil
industrien paa 11 Timer, hævdedes det ogsaa, at 
Industrien ikke kunde bære denne Reform. I 1903 
gennemtvang Arbejderne den selv. Hi storien viser, 
at Land~ne udmærket kan bære Reform erne og 
den, der siger andet, taler Usandhed. 

Vi kræver Forsikring mod, at Arbejdsløse, In
valider, Enker og Faderløse synker ned i Fattig
dom. Skulde Landet ikke kunne bære det? Bærer 
det ikke allerede Omkostningerne for disse Fol k. 
Det er latterligt at hævde, at Landet ikke skulde 
kun ne bære dem . Vi kan henvise til, hvilke Ofre, 
der er faldne paa Arbejdets Valplads. Nu giver 
Tyskland aarligt 385 Mil!. Mark ud til Arbejds
forsikring. Det er en stor Sum, og om man for 
nogle Aar siden havde sagt, at det skulde blive 
saaledes, vilde Kapitalisterne have indvendt, at 
de Udgifter vilde faa Landet iii at gaa til Grunde. 
Men inlet Lands Industri er i saadant Opsving 
som Tysklands. Kapitalisterne betaler inlet af 
di sse Udgifter. De beregner sig 420 MiII. Mark 
som Driftsomkostninger. Det er min Overbevis-
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ning, at det Land klarer sig bedst ' i Konkurren-
cen, som har de sundeste Arbejdere. 

Resolutionen. 
(Vedtoges med alle imod Englændernes Slemmer). 

Den med den kapitalistiske Produktions Udvikling sti
gende Udbytning al Arbejderne, har medført Tilstande, som 
har gjort en Indgriben af Lovgivn ingen til Beskyttelse af 
Arbejdernes Liv og Sundhed paatrængende nødvendig. 

[ inlel tand n3af Beskytlelsesloven det, der ogslla blot 
tilnærmelsesvis p<'Ialrængende maa kræves j Arbejdernes In
teresser, og som kan gives uden Skade for Industrien. 

Kongressen minder om følgende Mindslefordringer til 
Arbejderbeskyttelseslovgivningen i AlmindeHghed, som aJle
rede af Pariserkongressen 1889 er opstillet lor alle Arbej
dere uden Hensyn til Køn: 

l) En Arbejdsdag paa højst 8 Timer. 
2) Forbud mod Lønarbejde for Born under 14 Aar. 
3) Forbud mod Natarbejde, uden naar det maa udføres 

enten paa Grund af Arbejdets Natur, af tekniske Grunde 
eller af Grnnde, der vedrører den offentlige Velfærd. 

4) En uafbrudt Arbejdshvile lor alle Arbejdere paa mindst 
36 Timer i hver Uge. 

S) Forbud mod Trucksystemet. 
6) Sikring af Foreningsretten. 
7) Et virksoml og gennemgribende Opsyn overfor fag

lige og jordbrugende Bedrifter under Medvirkning af Folk, 
der er valgt af Arbejderne. 

Vel havde Pariserkongressen til Følge, al Regeringernes 
Konferencer for Arbejderbeskyttelse traadte sammen 1890 j 
Berlin og 1906 i Bern, og al der blev dannet internationale 
Foreninger for Arbejderbeskyttelse. Men trods de mange 
Forhandlinger blev der kun ydet meget lidi i Lovgivningen, 
lordi de herskende Klasser modvirker Arbejderbeskytlefsen 
af Frygt for, at deres Klasseinleresser skades, og det til Trods 
for, at ingen Industrigren i noget Land har haft Skade af 
Arbejderbeskyttelsen. Tværtimod bringer Arbejdernes større 
Sundhed og Ydeevne den almene KliltuT, og derved ogsaa 
Arbejdsgiverklassen, en Fordel. 

For at forhindre, al Arbejderne synker ned i Fattigdom, 
fordrede Kongressen i Amsterdam 1904, al der i alle Lande 
skulde skabes Institutioner med fuld Selvstyre og ledel af 
Arbejderne, samt med ensarte! Behandling af de forskellige 
Nationers Statsborgere, Institutioner, der skal yde Syge, Saa
rede, Invalider og Gamle tilstrækkelige Midler til at leve 
for og blive helbredet for, som skal 6ringe de Svangre og 
Arbejdskvinderne den Hjælp, der er nødvendig til de smaa 
Børns og Mødres Pasning og bevare Enkerne og de For-
ældreløse saa vel som de Arbejdsløse fra Nød. . 

De beslaaende Arbejdsbeskyttelses. og Arbejderforslk· 
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ringslove tilfredsstiller paa ingen Maadc Arbejdernes lige 
sall. nødvendige som berettigede fordringer. J særlig Grad 
uden Beskyttelse er de Arbejdere, der er beskæftiget ved 
Land- og Skovbruget. Kun ved al Arbejderne stadig trænger 
paa, kan der opnaas mere. 

Kongressen opfordrer derfor Arbejderne i alle Lande til, 
hvad enlen de er beskæftiget i Industrien, i Handelen, i 
Landbruget eller i andre Arbejdsgrene, al bryde de herskende 
Klassers Modstand og ved ual1adelig Agitation al erobre en 
virksom Arbejderbeskyttelse ved en mæg1lg Udvikling af de 
klassebevidste Organisationer paa politisk og økonomisk 
Omraade. 

Dagsordenens Punkt 5. 
Dødsstraffen. 

Ordfører Ellenbogen. Østrig: Vi ønsker kun 
at udtale os om den almenmenneskelige og po-
litiske Side ved Dødsstraffen. Bourgeoisiet har 
en Gang skrevet Dødsstraffens Afskaffelse paa sin 
Fane. Men det har atter ladet dette Krav i Stik
ken, som saa mange andre Idealer. Det er heller 
ikke af juridiske Grunde, Magthaverne bibeholder 
Dødsstraffen. Men de har Brug for den til at 
undertrykke alle revolutionære Bevægelser. 

Dødsstraffens klassiske Land er Rusland. Det 
sidste Aar er ikke mindre end 3000 Mennesker 
blevet henrettet; selv midt i Julenatten, Fredens 
og Kærlighedens Fest, har man straffet en Revo
lutionær med Døden. Mænd paa 25 Aar er ble
vet slæbt til Galgen. Det er Konsekve nserne af 
Dødsstraffen. Selv i Rusland er den afskaffet for 
almindelige Forbrydelser; kun ad Krigsrettens 
Omvej er den blevet indført for politiske Fanger. 
Rusland er ogsaa derved en Fare for Evropa. Thi 
Dødsstraffen er kun en Støtte for al Brutalitet. 
Derfor maa Socialdemokratiet modarbejde den. 

R esolutionen. 
(Enstemmig vedtaget.) 

Paa Tærskelen til den moderne Udvikling har den bor
gerlige Oplysning dømt Dødsstraffen som el barbarisk Arve
stykke fra den mørke Middelalder. For det revolutionære 
Bourgeoisi var fremskridtets og Humanitetens Idealer ingen 
lomme Ord, hvorfor dels bedste Repræsentanter i alle Lande 

TYOVAENlIIKKH." 
K1Ro1ASTO 
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proklamerede Kampen mod den Kullurskandalc, i Justitsens 
Klædebon al myrde et Menneske paa en koldblodig og sy
stematisk Maadc. Siden da er ogsaa i denne Henseende skel 
en grundig Omforandring. Den stedse mægtigere og skar
pere førte Kamp mel1em 13ourgeoisiel og del moderne Prole
tariat, som mere og mere bliver Aksen lor del oifenlige Liv 
i alle Stater, har bevirket, al Nutidens Bourgeoisi foruden 
sine øvrige demokratiske og frihedselskende Formaal ogsaa 
har opgivet Kampen imod Dødsstraffen. JIl, de herskende 
Klasser griber nu mere og mere til Dødsstraffens skandaløse 
Vaaben, ikke alene for al blive færdig med dets egne kapi
talistiske Samfunds Opløsningsprodukter, men ogsaa for al 
undertrykke det kæmpende Proletariat. I Tyskland har for 
kort Tid siden nogte af Videnskabens og Kunstens Koryfæer, 
glimrende Repræsentanter for den borgerlige Intelligens, ud
talt sig for Dødsstraffens Nødvendighed. I Republiken Frank· 
rig forkastedes i de sjdste Aar i Parlamentet et Lovforslag, 
som forlangte Dødsstraffens Afskaffelse. I Nordamerik~s for· 
enede Stater anvendes Dødsstraffen som Vaaben imod det 
paa del faglige Omraade kæmpende Proletariat. De uforligne
lige Ofre lor Justitsmordet i Chikago, der er faldne i Kam· 
pen for Otte-Timersdagen, VM først for nylig paa et hæn· 
gende Haar bleven efterfulgt af nogle forkæmpere for de for 
deres Eksislcns kæmpende organiserede Bjærgværks~rbejdere. 
I Spanien anvender et reaktionært Regime Justitsmordet som 
Kampvaaben og som Hævnmiddel imod Proletariatets friheds
elskende Bestræbelser, og endelig i Rusland, et Land, hvor 
Dødsstraffen for gemene Forbrydere forlængst er bleven (If· 
skaffet, ilTbejder Mestermanden siden det arbejdende Folks 
store, revolutionære Rejsning, og navnlig siden Kontrarevo· 
lutionens Sejr, uden Afbrydelse. Tusinder og atler Tusinder 
henrettes her efter en farceagtig krigsretlig Rettergang. En 
Blodstrøm vælter sig ud over llele det russiske Rige. Og 
alt delle gaar for sig for hele den civiliserede Verdens øjne, 

. uden at Repræsentanterne lor den borgerlige Intelligens, lor 
den vestevropæiske Kultur vover nogensomhelst daadkrllftig 
Modstand, dette sker endog med den moralske og finansielle 
Understøttelse fra det evropæiske Bourgeoisis Side. Den 
samme borgerlige Intelligens, der i højeste Grad ophidsede 
sig i Anledning af Fritænkeren Ferrers Sag, ser med lige
gyldighed paa det Massemord, ved hvilket den korrumperede ' 
russiske Absolutisme søger al kvæle Proletariatets revolu· 
tionære Rejsning, 

Paa det nuværende Tidspunkt er saaledes det socialisti
ske Proletariat den vigtigste og tilforladeligste Bærer i Kam· 
pen mod Dødsstraffens Barbari. Kun den ved de socialisti
ske Partier udbredte Oplysning, kun de store arbejdende 
Massers kulturelle Højnelse ved den politiske og faglige 
Aktion. Kun den voksende Magi fra det organiserede Proleta· 
riat i aUe Lande, formaar al sætte en stærk Dæmning imod 
Dødsstraffens Kulturskandale. Repræsentanterne for det poU· 

I 
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tisk og fagligt organiserede Proletariat i ~llc Lande, ,der er 
forsamlede i København, stiller de aktive og passive Til
hængere af Justitsmordet i alle Former 'til Skarn pælen, de 
opfordrer Arbejderklassens parlamenlnriskc Repræsentation i 
alle Lande til ved passende Lejlighed al kræve Dødsstraf
fens AfskalleIse. Saavel deres Fremgangsrnaacte i Parlamen
terne som alle andre pOlitiske Foranstaltninger skal benyttes 
i Anledning al en magtfuld Agitation saavel paa Møder som 
i Arbejderpressen for Afskaflefsen al Dødsstraffen. . 

Dagsordenens Punkt 6. 
Udførelsen af de Internationale Kongressers 

Beslutninger. 

Resolutionen. 
(Enstemmig vedtaget.) 

.Kongressen erkellder, III del vil være vanskeligt al 
give en almindelig Anvisning for Gennemførelsen af de inter
nationale Kongressers Resolutioner, og al altsaa Arten og 
Maaden og Valget af del rigtige Øjeblik for denne Gennem
førelse maa overlades de enkelte Lande"s Partier; 

men bekræfter udtrykkeligt, at det er disse Partiers Pligt 
at gøre del mest mulige for at gennemføre de internationafe 
Kongressers Beslutninger. 

Del internationale Bureau skal, hver Gang en interna
tional Kongres træder sammen, forinden affatte en Beretning, 
hvori man finder en Oversigt over, hvorledes de forskellige 
Landes Partier har gennemført de internationale Kongres
beslutninger. " 

Dagsordenens Punkt 7. 
Den internationale Solidaritet. 

Ordføreren, Huggler, Schweitz, udtalte: An
ledningen til Resolutionens Fremkomst er Stor
strejken i Sverrig i Fjor. Svenskerne blev den 
Gang hørt af alle Lande. Men naar 300,000 Ar
bejdere gaar ledige, er moralsk Understøttelse 
ikke nok. - De nordiske Lande og Tyskland 
har gjort næsten overmenneskelige AnstrængeI
ser for at hjælpe Svenskerne. - Men Frank· 
rig, Belgien og England viste en Holdning, som 
er vanskelig at forstaa. Frankrigs særlige Fag· 
foreningstaktik undskylder det en Del, og Bel· 
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gien gennemgik netop en svær Krise. Men det 
er ubegribeligt, at Englands Fagforeninger ydede 
saa lidt. Vi indrømmer gærne, at Staluterne gør 
det vanskeligt for dem. Men alligevel maa Eng
lands Holdning forundre. Vi anbefaler derfor at 
vedtage Resolu tionen. Naar England kommer med, 
vil den internationa le Solidaritet være i Orden. Da 
Englands Maskinbyggere i sin Tid stod i en !llor 
Kamp, anstrængte hele Evropa sig for at hjælpe 
dem. Det maa siges til Englænderne, al de næste 
Gang skal gøre deres Pl igt. Mora lsk Støtte er 
ikke nok. 

C. Anderson, Formand for det engelske uaf-
hængige Arbejderparti, tilsagde paa Brilternes 
Vegne Resolutionen sin varmeste Understøttelse. 
Det eneste, der kan indvendes imod den, er, at 
'den er for vag. Jeg vil ikke undskylde de en-

... gelske Fagforbunds Optræden. Den har ikke 
været paa Højde med Situationen. De har langt 
fra gjort deres Pligt. Jeg vil dog ikke saa meget 
tale om Fortiden som sætte mit Haab til Frem
tiden. Man maa huske, at Fagforeningerne er 
stiftet paa en Tid, da der intet Socia ldemokrati 
var, og de har bevaret en vis Antipati imod So
cialismen. Den er vel ved at svinde bor!. Men 
ma n maa dernæst erindre, at der ikke findes 
nogen Arbejderdagpresse i Engla nd som paa Fast
landet. Vi kan derfor ikke meddele Arbejderne 
saa mange Efterretninger om Arbejdskampen, ikke 
agitere blandt vore Arbejdere, ikke faa dem i 
Tale. Fagforeningernes Statuter er i sin Tid ble
vet forandret saaledes, at større Udbetalinger kun 
kan skI! efter at være · vedtaget ved en Afstem
ning blandt Medlemmerne. Fagforeningskomiteen, 
der tæller Repræsentanter for alle Fagforbund 
(Fagforeningskongressen) for Arbejderpartiet og 
Fagforbundenes Forbund, vil nu tage Spørgsmaalet 
op til Overvejelse og prøve at finde en Løsning, 
der kan sikre hurtig Hjælp i saadanne Tilfælde 
som den svenske Strejke. 

, 
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R e solutionen. 
(Enstemmig vedtaget.) 

I Betragtning al den proletariske Bevægelses fremragende 
internationale Karaklcr og i Minde! om de Traditioner, der 
siden del førsle Inlcrnlllionalcs Dage slrllks hM været holdt 
højt blandt Arbejderne, 

opfordres Arbejderne i alle Lande, oaaT en Kamp mel
lem Kapital og Arbejde har antaget saadannc Dimensioner, 
al Arbejderne i del Land, hvor Striden er udbrudt, aabenbarl 
ikke kan udkæmpe denne vcd egne Kræfter, til al under
stølle de kæmpende Partifæller moralsk og malerielt Sart 
krafligl, som del citer Bevægelsens Standpunkt i hvert land 
er muligt, for paa denne Maade i Gæming al opfylde Ar-
bcjdersoHdarilelcns bydende Pligt. 

Jo nærmere Arbejderklassen ogsaa i den faglige Aktion 
rykker Kapitalismen paa Livet, jo mere vil Organisations
arbejdet blive paaskyndet paa begge Sider. Kapitalens Magt 
koncentreres i Kæmpetruster, i Karteller og i nationale og 
internationale Arbejdsgivcrforbund, medens Arbejderne paa 
deres Side frem for alf slutter deres Kræfter sammen i Land
centralisa tioner. Som f ølge af denne gensidige Koncentre
ring af Kræfterne antager Klassekampen til Del s ny former, 
faglige Massefægtninger, provokeret al Kæmpe-Lock-out'er, 
som vi havde det i D~nmark 1899, i Sverrig 1009 og i Tysk
land 1910, vil udbryde snart her, snart der. Klassekampen 
vil som Følge heraf i de kommende Aar rimel igvis udvikle 
sig endnu mere omfattende og ensartet Saa megcl mere 
maa ogsaa Arbejderklassen sør~e for, at den i et givet Mo
ment kan sætte hele sin Krall md der, hvor Arbejderne j et 
heil Land eller i el helt Fag uden den internationale Under
støttelse maa bukke under lor Kapitalismens Overmagt 

Kongressen henstiller til den faglige , Internatlonaic · nær
mere at undersøge de hensigtsmæssige Former tor den inter
nationale ArbejdersoJldMlIe l. for den nærmeste fremtid an
befaler Kongressen et stedse mere og mere varigt Samarbejde 
mellem de fag lige Arbejderorganisationer i ethvert enkelt 
Land og udover dets Grænser; 

Forandring af saadanne F~gorganisationslove, der er iii 
Hinder for en hurtig og virksom international Hjælpeaktion: 

forbedringen og Udvidelsen af den socialdemokratiske 
Arbejderpresses internationale Forbindelser, i Særdeleshed 
erindres de socialisliske Journalister om deres forpligtelse 
iii i det Land, hvor der enten er Udsigt til en slor Kamp, 
cller hvor den all cr udbrudt, at holde deres Kolleger li jour 
med Situationen, medens Journalisterne i Udlandet paa deres 
Side er forpligtet til umiddelbarl al anvende disse Beretnin
ger, dels for overalt al fremkald e Arbejderklassens Interesse 
og Sympati, dels for i relle Tid al modarbejde altlor olle 
direkte opfundne , Nyheder", der, for at bedrage den offent
lige Mening, udbredes al Blade og Bureauer, som staar i 
Kapitalens Tjeneste. 
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Ogsaa ud fra delte Synspunkt er del af slørs!e Betyd
ning for hele Arbejderbevægelsen, al der i alle Lande frem
vokser en socialdemokratisk Presse, der ejer Kraft nok lil al 
frigøre de brede BcfoJkningskredse lor den borgerlige Pres
ses lammende Indflydelse. 

Dagsordenens Punkt 8. 
A. Den faglige Enighed. 

Ordføreren, Plekhanoj, Rusfand, erklærede, at 
alle Nationer med Undtagelse af Tjekkerne har 
den overensstemmende Mening, al der ikke af 
nationale Hensyn maa være nogen Art af Spalt
ning i et Lands faglige eller politiske Organisa
tioner. 

Tjekkernes Ordfører, Nemec, gjorde gældende, 
at der nu forsøgtes en ny Fortolkning af Stutt
gart-Resolutionen. Efter hans Mening tillader den 
nationsvis Organisation, medens Fortolkningen 
nu hævder landsvis Organisation. 

Jura, en Tjekker af de centraliserede Fagfor
eninger, udtalte: Striden staar ikke mellem Ty
skere og Tjekkere. Majoriteten af Arbejderne i 
Bøhmen er endnu Medlemmer af Centralorgani
sationen for hele østrig. De 40,000 Arbejdere, 
der hører til den separatistiske Centralorganisation 
i Prag, har tidligere staaet i den østrigske Cen
tralorganisation. Hvis vi skal kæmpe, lad os da 
kæmpe mod Arbejdsgiverne og ikke mod hver
andre. 

Oreulich, Schweitz: Jeg har nu i 40 Aar be
skæftiget mig med Fagforeningsspørgsmaal, har 
ogsaa selv stiftet Fagforeninger, og det i et Land, 
der tæller flere Nationaliteter: Tyskere, Fransk
mænd og Italienere, altsaa saa forskellige Sprog
stammer som den romanske og germanske. Vi 
har ikke haft en Konflikt som denne. 

For mere end 50 Aar siden, da jeg gik. med 
i Oprøret, læste jeg, at Nationerne skal være selv
stændige. Men i Fagforeningerne er der slet ikke 
Tale derom. Det er Arbejdernes nødtørftige Be
hov, det gælder, enten det drejer sig om Tyskere 
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eller Tjekkere, og Arbejdernes KaaT kan kun for-
bedres, !laaT de ser bort fra Nationalitet og sa lll
les i Enighed. Gaa til Amerika, der strækker 
nationale Forbund sig over hel e Unionen. I 
New Yorks Baggyder, hvor Tjekkerne bOT og 
Modersmaaiet holdes højt, vilde man synes del 
var mærkeligt, om nogen vilde danne en særlig 
tjekkisk Fagforening. Jeg laler af Erfaring. 

Resolutionen. 
(Vedtoges med alle Slemmer imod nogle af Tjekkerne.) 

Den internationale Kongres i København fornyer den 
Resolution, som blev ved laget l Sluttgart, 0111 Forbindelsen 
mellem det politiske Parti og Fagforeningerne, særli!; del 
Punkt, der fremholder Nødvendigheden af, al OrganisalJonen 
i hver Stal bør være en Enhed, og al dette er en væsenJlg 
Betingelse for cl godt Resultat i Kampen mod Udbytning og 
Undertrykkelse. 

Kongressen erklærer endvidere, at ethvert Forsøg paa at 
spalte internationalt samlede Foreninger i nationalt.scper.1-
lisliskc Dele strider mod Hensigten med denne den inter
nationale Socialistkongres' Resolution. 

B. Partl·Enheden. 
Ordfører El/el/bogen, østrig, udtalte: AJle so

ciali stiske Grupper i hvert Land skal danne et 
Parti. R.esolutionen er foreslaaet af de franske 
Partifæller. Den skal føre Amsterdam-Kongres
sens Arbejde videre. Det er betegnende for So
cialdemokratiets Urkraft, for dets Klogskab og 
Uegennytte, at en Resolution har kunnet samle 
Partiet i Frankrig - ti l Trods for de slore Mod
sætninger, der var indenfor Partiet. Vi haaber, 
Enigheden i Frankrig maa blive større endnu, 
og vi ønsker, at denne R.esolution maa forene 
Socialdemokraterne i alle Lande, hvor der er flere 
Grupper. Jeg haaber, at Samli ng og Enighed til 
næste Kongres vil være en Kendsgærning i alle 
Lande. 

Resolutionen. 
(Enstemmig ved laget.) 

Den internationale Kongres bringer Amsterdam-Kongres
sells Beslutning i Erindring, 
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OR" i Beiragtning af, al Proletariatet udgør en Enhed, og 
al derfor enhver Afdeling af Internationale maa danne en enig 
og samlet Gruppe og i Arbejdernes Interesse, saavel i del 
paagældendc Land som i hcle Verden, maa udrydde alle 
Indre Spaltninger, 

og endvidere j Betragtning al, al Socialismen i Frankrig 
skylder den stedfundne Sammenslutning sin betydelige frem
gang i Magt og Anseelse, 

opfordrer Kongressen alle nationale Sektioner, der er 
spallede i flere Padier, til hurtigst muligt al virkeliggøre 
I:nheden, 

og paafægger del internationale Bureau al tilbyde sin 
Medvirkning ved Fuldbyrdelsen af saadanne Enighedsover. 
enskomsier. 

C. Nationale Spørgsmaal. 

Ordfører var Ellenbogen. 
R e solutlone l'ne . 

l. Argentina. 

Kongressen brændemærker Faaherredl:lllunet i Argentina, 
fordi det systematisk forfalsker den almindelige Valgret, træ
der Lovene og Arbejderbevæj:!;elsen under Fødder og holder 
Befolkningen nede j barbarisk Undertrykkelse. Kongressen 
fordømmer disse skændige politiske forhold i Argentina paa 
det skarpeste og hilser med Glæde det socialdemokratiske 
Partis Holdning under saa vanskelige Forhold og haaber, at 
det skal lykkes det at oplyse det arbejdende Folk og gøre 
det klassebevidst, saa fremskridtet sikres i Landet, der po
litisk er saa langt bag efter. 

Kongressen udtaler sin Sympati for Arbejderne i Argen
tina. Argentina er vel Republik, men det beherskes af et 
Faata!, der er korrumpercl Ira Hoved iii Fod og til fals for 
alle Penge, selvom de kommer fra Udlandet. Magthaverne 
behandler den unge Arbejderbevægelse haardt, ødelægger 
Socialdemokraternes Huse og organiserer sorte Bander. Og 
dog-, trods alle disse forfølgelser, er der godt Haab for Ar
beJderbevægelsen. Ved sidste Valg mønstrede den 7500 
Stemmer. 

2. Spanie n. 

Kongressen udtaler sin varmeste Sympati for Arbejder
nes Kamp Imod Koloniævenlyrerne i Marokko, brændemær
ker den barbariske Undertrykkelse, hvis Ofre vore Partifæl
ler i Barcelona og andre Byer har været, særlig Justitsmor
det paa ferre r. Kongressen hilser den Sejr, som vor Parti
fælle Iglesias Valg iii Rigsdagen betyder for de spanske Ar
bejdere. 

Som vor Partifælle Igles!as oplyser, er Spanien! V!rke
ligheden slet ikke klerikalt. Ikke blot Arbejderne er Mod-



21 

standere al Kirkcvældel. Mange al Bourgeoisiet er det og
saa. Men dette Bourgeoisi kan ikke fornægte sin Karakter 
som Bourgeoisi. Ogsaa i Spanien plages Arbejderne under 
dels Tryk. Under Paaskud af <1\ komme anarkistiske for
eninger til Livs, forfølger Regeringen reni socialistiske Parli
afdelinger. Vi sender vor Rilson !il disse Spaniens Arbej
dere, som, trods AlIrhundredcrs Inkvisition og Undertrykkelse 
har bevarel sig friske og frihcdssloltc. 

3. Tyrkiet. 
I Betragtning af de cvropæiskc Stalers kapitalistiske Po

litik overfor Tyrkiet, i Betragtning af, al den tyrkiske for-, 
fatning tilsiger enhver Statsborger alle Menneske- og Borger
rettigheder, i Betragtning af, al den tyrkiske Regering har 
krænke! Pagforcningsrctten og Strejkerellen, i Betragtning af 
de skæbnesvangre følger, en Selvherskcrpolilik vi! faa over
for Arbejderklassen i Tyrkiet, erklærer Kongressen, at de 
evropæiske Staters Politik overfor Tyrkiet knn virksomt kan 
bekæmpes af Socialdemokratiet og kun ved, at der gives en 
demokratisk forfatning og der tilvejebringes en fredelig For
staaelse mellem Balkanstaterne. Kongressen protesterer mod 
(len l1ngtyrkiske Regerings reaktionære Politik og hilser med 
Glæde den socialistiske Bevægelse, der er ved al opslaa i 
Tyrkiet. 

4. Persien. 

Zarregeringen i Rusland har Hge fra den persiske Re· 
volutions Begyndelse søgt at ødelægge Forfatningsbevægelsen, 
bl. a. ved den engelsk-rnssiske Overenskomst. I Betragtning 
ni, at den gentagne Gange har søgt at skride ind med væb· 
nel Magt, særlig mod vore Partifælfer llf PlIrtiet , Daschnzakt
zutiun" i Provinsen Tæbris, at den russiske Regering stadig 
søger at anst ifte Uroligheder i Persien. J Betragtning af, at 
Zardømmet er en stadig Fare for Demokratiet i Orienten, 
opfordrer Kongressen aTle socialdemokratiske Parlier til al 
opbyde al Magi for al gøre en Ende paa Zllrismens reak· 
tionære Stormløb. 

5. Japan. 
Kongressen fordømmer paa del skarpeste den japanske 

Regerings Forsøg paa at undertrykke Socialdemokratiet, et 
Forsøg, der er en Blanding af absolutistisk Vilkaarlighed og 
kapitalistisk Brutalitet. Kongressen anerkender den uhyre 
BC'/idning, del vi! faa, at Asiens lndustriproletarial naaT Irem 
!il efriefse og sender de japanske Arbejdere hele Arbejder. 
klassens vllrmesle Sympati, vis paa, al Kapitalismens Om· 
siggriben ogsaa i Asien vil forberede Jordbunden lor den 
socialistiske Sæd. Særlig l1dl.11er Kongressen sin varmeste 
Sympnli og Beundring for de frygtløse udholdende Forkæm
pere lor Socialismen i Japan. 

TYOvAENLIIKKEEh 
K1RJASTO 
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6. Finland. 

Under Forhandlingen om den foreslaaede 
Reso lution udtalte: 

Wick, Finland: Vor Kamp med Za rdømmet 
er en Krig paa Kniven. Thi vi kæmper for Livet. 
Tak for den Hjælp i Kampen, I har ydet os, og 
vil give os. Særlig Tak til Frankrig, fordi det 
har rejst Protesten mod Finlands Knebling. Det 
vil blive en haard Kamp, fordi vi maa strides 
baade mod Russerne og mod Bourgeoisiet hjemme 
i Finland. Men det er os en Opmuntring, at vi 
ikke staar alene. Og vi tror, at vi vi l faa Held 
med vor Kamp. Vi maa oplyse den ganske Ver
den om, hvilken Fjende af al Kultur og al Ar-
bejderbevægelse, Zarismen er. Vi siger Tak fo r 
Hjælpen i vor Kamp. 

Re solutione n. 
Dcn internationale socialistiske Kongres i København 

brændemærker den barbariske og skamløse Poli tik, som den 
russiske Regering og de reaktionære Repræsentanter lor de 
besiddende Klasser driver i Dumaen og i Rigsraadet - en 
Politik, der har til f ormaal at ødelægge Flnfands Selvstyre 
og demokratiske Frihed og forvandle de! til en underkue! 
Provins al Rusland. 

Kongressen konstaterer, at Zar-Regeringen ved den 
PolitJk, der drives overfor Finland, pafI ganske kynisk Maade 
og imod al Lov og Ret gØT Brud paa de i 1905 givne Garan
tier saavel som mod denne over 100 Aar bestaaende Forlat
ning. Regeringen ringeagter herved aldeles hele det finske 
Folks udtalte Vilje, Protesten fra den olfenUige Mening i 
Evropa og Erklæringer fra de betydeligste Retsfærde. 

Kongressen konstaterer endvidere, at den brutale Under
trykkelse af Finlands Selvstyre er en Følge af e! Regerings
system, der ti l Formaal har den rUtste Undertrykkelse af 
alle ikke-russiske Nationaliteter i det russiske f olk, - en 
Undertrykkelse, der udøves af de af Blod og Smuds drivende 
russiske, reaktionære Magthavere, der tilmed søger al om
give sig med et Skin al ,konstitutionel" Forfatning. 

l Bclragtning al, 
at de herskende Klasser i Evropa og deres presse al 

og til giver deres platoniske Ønsker til Gunst for Finland 
Udtryk, men ellers notorisk understøtter det barbariske Zar
Regimente, 

at de linske Socialdemokrater slaar midi i en alvorlig 
Kamp for at værge det finske Folks demokratiske Frihed og 
Selvbestemmelsesret. ..fI! 
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IId/aler Kongressen sin Tillid og Beundring for den 
finske Arbejderbcfolknings Energi, Mod og Udholdenhed. 

Kongressen er overbevislom, al den finske Arbejder
bdolkning stadig vil gaa frem i Forslaaelse med Ruslands 
Arbejderklasse og vil kæmpe solidarisk med denne mod det 
samme Undertrykkelsessystem. Kongressen opfordrer de social
istiske Partier og de virkelig demokratiske Elementer i alle 
Lande Ul, ved alle til Raadighed staaende Midler (Presse, 
Parlament, DemonstmUoner o. s. v.), at protestere mod den 
mod f inland udøvede Voldshandling, og paa det kraftigste 
al støtte Kampen imod Zarismen. 

Næste Kongres. 
Efter Indbydelse fra Socialdemokratiet i Østrig 

vedtoges det, at afholde næste internationale 
Sociali st-Kongres i Wien i 1913. 

Kongressens Afslutning. 
Molkenbuhr. Tyskland, Hillqllitt. Amerika, og 

laures, Frankrig, holdt paa hvert ar Verdensspro
gene begejstrede Taler om deres Ophold i Dan
mark, om deres Haab til Socialdemokratiets Frem
gang og navn lig udtrykte de deres va rmeste Fø
lelser fo r de danske Arbejdere og deres Organisa
tioner. 

--



Arbejderpartldl BogtrykkerI I Aarhus 
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