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r aUa till det J udisk~ SocialilItiska Ar· 
betl\reförbundet Poale·Zion aulutna 
landsorgauisationen unmn hälsa "i på 
det hjärtligaste det ryskn nrbatarar!i.dets 
och den holländak·aknndinaviakl\ kom' 
mittens gemeuamma fredSRktion. Vi 
häl8a varje steg, SOIll iir ägnat att bringa 
världen närmare den s!i varmt efterläng' 
tade freden, med sä mycket större glädje 
som det judiska proletariatet i olla länder 
onktat alla besvikelscr ej ett ögonblieli 
undor do förflutnu krigdrcn sviktat i sitt 
internutionella sinnelag och sin tro pli. 
mänsklighoten och emedl\u foJkfÖ rbröd· 
riugons tanke är ett urgammalt ideal för 
vArt folk. Det jndiska folket tänker icke 
på att med vapenma.kt förverkliga sinR na· 
tionella ansprlk. Det är medvetet om att 
det cndan kan trivas och fullfölja sinl> 
nationella m!i.l i en atmosfär av ömsesidi;.: 
välvilja och fredlig samverkan mellan fo!' 
ken. 

De stundande överläggningarnes huvud· 
uppgift BO vi i att mot regeringarnca 
krigsmU ställa det lterförenade världs· 
proletariRtets tredsviljR och fredsboti n· 
gelser och att organisera kl1mpen tör tre· 
den. Do imperialistiska regeringarne, 
som ha det Qvskyvärda iolkmördandet p!L 
sina samveten, äro ur stAnd att tygla do 
av dem lössläppta törstörelseelementen; 
do ha varken krRft att skaUn sinn krigs· 
lilA! segor eller mod att avstå frAn dom. 
Den blödande mänskligheten bidar sin 
frälsare. Dot internationella proletaria· 
tet mbto bli medvetet om sin historisl" .. 
mission att taga folk ens öden i sina hän· 
der och med förenade krafter istadkom· 

ma en fred, som ulesluter hr/w av fram· 
tida krig oeh öppnar "ägen för mänsklig· 
hetens socialn emancipation. Det judi sk .• 
proletnriatet väntar att judefr \l.gan får 
sin behöriga plats inrymd inoll1 r~lmon "-" 
de nationella fr!Lgor, som kOIllma Rtt b..,· 
handlas. 

Det må vidare till!itas oss att hänvi3t: 
t ill tvA faktorer, vilkR enligt vft.r m,,· 
ning i hög grad ha skulden för don vid 
krigsutbrott.ot inträffade krisen iuoDl I n· 
turnationallll:. 

. Å ena sidan är det ett faktum att ton-
givande grupper iuom Internationalen VI' 

sade r ingR föut!ielse för den nationellll 
frAgan och systematiskt ignorerRoo dOll . 
Därav kom det sig att dolar av arbota!· 
klassen i det avgörande ögonblicket, stä!!· 
da inför de av krigshetsarna uppjagad\! 
patriotiska lidelserna, icke förmAdde skil· 
ja mellan nationalistisk chauvinism och 
den nationella tankens Bunda kärna utan 
överrumplades av de nationnlist iska ide"" 
logierna. 

För att Internationalen skall kunna 
fylla sin höga folkförbrlldrande mission 
mbte don räkna med nationernas livsin· 
tressen och bli aHa undertryckta folk 6 
försvararo. Vi dola bikten hos Bosnien s 
och Herzegovinas soeialdemok rntiska par· 
ti att folken och ej staterna äro ntt bo· 
tr!\ktll. som gruudvul fö r förhandl ing." 
över det internationella läget. I själ" J\ 
TntHn~tionalen bör den hittills tÖrhär· 
skande statliga principen utvidgas me! 
den nationellR, vRrigenom alla tolks lika· 
berättigando utan hä.nByn till de ! tath· 
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g:.t gränserna ocksä organisatoriskt kan 
komma till uttryck. 

A andra sidan var Internationalen hit· 
tills aldrig mor än ett löst fönniugsband 
mellan de soeill listiaka pllrtierna i skilda 
~tater. Den förfogade ingalunda över 
den internationella arbetarerörelsens föro, 
nade maktm9del. "Mot regeringarne ~ 

maktpolitik lian eme1!ertid l ntornation·., 
len först då med framgäng stlilla socialis· 
mens folkförsonnnde politik, när den bli. 
vit det organi~erade världsprolcturiatets 
högstu legislativa och exekutiva organ. 
Vi hälsa med gliidje att hos deltagnrne i 
den före stående Stockholmksonferensen 
fÖtulsättes förpliktelsen att strikt genom· 
föra dess beslut . 

Fredens allmänna grundvalar. 
Vi unslu ta oss fullt och helt till foJ" 

dringnrne på allmiia n v r u s t n i Il g, 
demokratisering nv utr;' 
k e II p o I i t i k e II, n c u t r a I i s~' 
r i ri g av internat ionella samfärdsel· 
oeh va ttenväg:lr, f r i h a H d e l oel]. 
samfärdsel, i n van d r i n g s f r i h e t 
och rätt att välja uppehållsort sam', 
o i Il S k r ii. n k t s j ii. I v b o s t ii. m· 
ffielserätt för alla fol". 
För att fö'rverkliga dessa till grundl~lg' 
gunde flV en ny folkrätt syftande förslag 
måste skapas överstatliga, med nöd;g 
ffiuktbefogcnhct utrustade organ för att 
vaka över det samvetsgrann u uppfylla n 
det a'- de internationella överenskom· 
melserna. Det till historisk nödvändi~· 

het blivm. f o l k o n s f r e d s f ö r -
b u n d hade emellertid ingen utsikt att 
bestå, om det i sig skulle förena alla mo!:· 
sättningar oeh antagonismer, som upp· 
tände världsbranden. Att dc nationellll 
konfliktern:, spela en väsentlig roll i den 
nuvarande världskatastrofen är ett ofrll.n-
komligt faktum. Kriget har· med all 
tydlighet ådagalagt i hur hög grad varje 
nationell undertryckning ledar till stti· 
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rando av de internationella förbindelser -
na och kan utvecklas till en fura för he!" 
kulturvärlden. Folkens fredsförbund kan 
ondast varu ett förbund av fria foll,. 
Lö~ningen "fred utan annektioner' ! fär 
sin egentliga moning först genom den 
samtidigt proklamerade grundsatsen: 
folkens självbestämningsrätt. Skal~ 

emellertid denna grundsats kunna för· 
verkligas, får fustställandet av r ä t t e n 
till nationell autonomi 
inom nationulitetsstater icke överlåtas r.t 
dessa utun miiste hli i n t e r n a t i o· 
nellt garanterad i Ireddör· 
draget, varvid innehållet av de olika fo_~' 

merna av nationell autonomi ordnas ge' 
nom överenskommelse. 

I nationellt enhetliga länder löses väi 
den nationella frägan dels genom upprät· 
tande 'av nyn oavhängiga stater, dels ge· 
nom inf örande av t e r r i t o r i e l i 
nationalauto!Jomi. T nationellt blandadtl 
områden däremot kommer don att uppri · 
vas eller skärpas i ny gestalt om ej nöd· 
vändigheten av skydd åt nationella min<l-
riteter är förutsedd. På samma sätt Rom 
nationernas rätt överhuvud måste de na-
tionella minoriteternas rätt internati.)· 
neHt faatstäHus och garanteras och detta 
på grund'-aJell av personlig na' 
t i o n Il l a u t o n o ffi i. Vi ansluta oss 
till den ukrajnska och tjeckiska delcg,\-
tionen~ krav på att "i de bJivund ... 
internationella skilj edomstolarne skall 
hildas ett särskilt utskott för tillvarata-
gande av folkens rHt och att varje folk. 
som anser sig kränkt i sin rätt genom ett 
unnat folk eller genom den stat det till· 
hör, skall tillerkännas rätten att föreläg;,_ 
ga detta utskott sina besvär oeh kräva 
en internationell intervention' '. 

Judefrågan. 
Vi fordra internationella gurantier för 

det jodiska folkets rätt i fredsfördraget. 
Trots förlosten av nationell självständi;:. 
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het och lösslitandct från hemlandets jord, 
trots förskingringen och dc oupphörlig" 
"andringarne har judarnoo massa förbli 
vit ett genom historia, språk, kultur, se· 
der och ekonomi s-k särställning enat f olk, 
som bringaT de sv!l.raste offer för erhå l-
landet av rätten till eget nationellt liv. 

De stora judemassornas i Ryssland oc~ 

RumäLien berövande av rnänniskorätt 
har i lAnga är undansky mt dllt faktUlT. 
ntt judefrågan till sitt väsen lir en n a-
t i o n c Il f r å g a. Den r~'ska revolu-
tionen medförde åt detta rikes judis~<l\ 

element den borgerliga emancipationer., 
och det är att vänta att andra länder, i 
vilka judarM sakM medborgerliga rättig-
heter, mAste följa detta exempel. Men i 
mohats till den franska revolutionen ba r 
den rysk~ revolutionen, i vilken det ju· 
diska proletariatet hade cn sä framträ· 
dande nndel, icke till proklamerandet av 
horgerligt likaberättigande knutit villko· 
ret om fränsägelse av annan nationalitr:t 
och det finns grund för den bestämrl:l 
förhoppningen att den oekså med häns)ll 
till judarnes likaberättigande kommer nH 
bliva banbr.ytande. Därmed träder frli· 
gan om judarnes nationella emancipatiCJ;) 
i förgrunden i alla länder, där de slagit 
sig ncr i massor. 

Kravet pli. internationella garantier för 
det judiska folkets hka rätt är all. mye· 

nell antar j ögonblick av. ökat pol it iskt 
och ekonomiskt tryck - allt detta gör 
judefrligan till ett internationellt pu· 
blem. 

Judefrågan är sUunda en nv dc natifJ· 
nella fr1lgor, vars reglering i fredsför-
draget blivit ofränkomlig. Utan des~a 

garantier hotas vArt folk, som i alla län· 
der utgör en minoritet, av tvl\.ngsassimi· 
leringens och den nationella atomiserir:· 
gens faror, som ocks1l äro ägnade att ga· 
ra det medborgerliga likaberättigundct 
illusoriskt. Det judiska folket behöver ~_ 

nndrll sidan organ för en nationell själv. 
förvaltning för lösning av det enastlen-
dc problem som dess existens ntgÖr. · r. 
överensstämmelse med hela. det organi~<-· 

mde judiska proletariatet fordra v; 
personlig nationalall~ono

m i för mcdlemmar av vart folk i nib. 
länder där de slagit sig IIcr i massor. 
Denna fordran gäller förnämligast natio · 
nalitets·stater som Ryssland oeh österrike 
iivensom nybildade självförvaltningsomriJ.· 
den och stnter (Ukrajne, Lithauen, Po-
len o. s .) . 

Vi uttala oss fö r upprättandet a\' ett 
ennt, oavhängigt Polen, men måsto sam· 
tidigt fordr:.t säkerhet och intcrnationoll9. 
garantier för landets judiska. "befolknings 
rättigheter som medborgnre och som nu· 
tionalitet. Att dct nya Polen utan såd,,· 

ket mera rättfärdigat, som judefräg'ln nll. garantier kan bli en nationell grav för 
har en internationell k~· 

raktär. Sammanlevnuden av stors ju· 
disklI massor i Osteuropa, Amerika och 
främre Asien, inflytandet av deras läge 
i ett land på andra länder, deras natio· 
nella rättslöshet i de fl es ta !:It:.t t cr, det fak · 
tum ntt judiska minoriteter i flera ländor 
mot sin vilja förnedrns till ve r ktyg för 
1lationell undertryckning av andra folk, 
den oupphörliga strÖmme.n sv hundmhi· 
senden rotlösa judiska utvandr3re frä 'l 
dt land till ett annat, den kata.strofartu" 
de karaktär som den judiska emigratio· 

CII stor del av v1irt folk, därom lämna ,le 
pols!llI kretsar, som liV judarna krävf, 
fullstli.ndigt avstil.cndc frän derss folk· 
liga. egenart, intet tvivel övrigt. Vi bo · 
k laga pli. de t livJignste att oeks1\. do polsk-, 
s..,~ iuli~ternas flertal med hÄnsyn till ju · 
daillc intar dcn polsks bourgcoisins her· 
rcst J\ndpunkt och vädja till Internation>l· 
lens dom i denna livsfräga för tre miljo-
ner juflar. 

R u m ii. n i e n är ett typiskt exempel 
på hur värdelösa internationolla överens. 
kommelser till skydfl för svagll minorito· 



tor äro, om intet internationellt organ 
exi~terar, vars intervention i nödiga fall 
knn ptikaJlas. I detta land äro judarne 
ännu mera rlittslö~a, än de voro i Ryn-
Ir,ud linder den gamla regim~n. Judar-
nes i BerJillfördraget högtidligt prokla-
merade rättigheter ha inför Europas 
ögon skamlöst trampats undJJr fötterna 
av do växlande rumänska regcringarn;l 
oeh av bojarpnrlamentct . Vi göra ick~, 

det rumänska folket ansvarigt för deUr_ 
tillständ ntan dc härskande klasserna, 
!:KIm oekd, förtrycka sitt eget folk . Vi 
drag'l emcll('rtid av dJJttn exempel del! 
~Iutsatsen att vid överenskommelsen om 
ett lands statliga suveränitet dess atyrellc 
eft~r demokratiska grundsatser även som 
skydd för nationella minoriteter mAst.~ 

fnststä!las. Fred$kongressen m!l.ste ti:]-
gripn verksamm:! mätt och steg fö r att i 
det återupprättade Rumäni('n säkerställa 
judarnes borgerliga och nationella li:{· 
ställighet_ 

Palestina . 
Hnvudllällan till alla det judiskll hj· 

ket~ lidanden :lr förlusten nv dess histo· 
riska hemland och dess förskingring i 
många länder. Fosterlandslösheten ber o-
vade det juaiska folket (len sjlilvständi· 
StO Kestaltningen nv sitt liv, bragte dess 
öde i en olidlig avhängighet av framster. 
oeh tillba.kagång hos de folk, inom vars 
maktområden judarnc vistns. ·Den är nf· 
"'Iken till judnrnes abnorma exi~tens o<:h 
deras undautagsställnillg bland jordeni 
nationer. Den är framförallt orsaken ti!l 
judarnes osunda inpressande i vissa yr

ken och deras sociala uppdelning, dera~ 

ringa politiska och sociala motständs· 
baft, hämningen i de judiska folkmassor· 
nas kulturella liv, deras beständiga van-
dringur och deraa rolöshet. Det \)tlhöv('r 
icke särskilt piipekas i hur hög gmd des~" 
abnorma omständigheter oek~å hämma~ 

dell judiska arbetareklasscns utvecklinb"' 

• 

, 
Medvetanaet om detta läge ä veusom 

den aldrig avbrutua andliga förbindeh"d 
med den gamla fädernejorden väckte t i:l 
liv den judiska folkrörelse, som strävar 
till judefrAgans territoriala lösning ge 
nom en sluten judisk inflyttning till p". 
lestina_ I den genomgripande ekonomisk1. 
om~~staltning, som är förutsättningen för 
den möjligllst största delen ItV judarnes 
återförande till urproduktion, se vi d<:t 
onndgänglig,j medlet till Astndkommano" 
av sundhet i judarnes ekonomiska liv. 
Inflyttningen av de vandrande judiska 
massorna i 'Palestina visar, trots alln 
hinder, redar. löftesrika ansatser. Den är 
början till en judisk gemenskap av arbe· 
te och kultur, som med sin tillväxt är tJ,. · 
stämd att bli en dragningspunkt för df'D 
judiska. emigrationen och ett stöd för fr: 

' nntionell ut.veekling av ett i sin existcn~ 

säkerstälJt folk . Detta folkideajs stora 
livskraft upp(\nbarade sig såviil i dc ju-
diska fol.kma~sornas utomor dentliga of· 
fervillighet för Palcstinavcrkcu främjan· 
de som i det faktum, att detta ideal åter-
gav det judiskll folket tron på sig sjiil~t 
och blev en mäktig hävstång till ett 
mångsidigt nationellt 1!.berupplivande, 
vilket alla klasser av v!l.rt folk deltaga_ 
VärIl Palestinafordringar äro i dag iek~ 

blott det närmaste målet för den i Zionis· 
men organiserade folkrörelsen, de ä .. ,; 
fordringar av den' judiska dcmokratin~ 
stora flertal. 

Den revolutionäia omgrSlnltllingen av 
gru!ld'·al~rnE; för dct. judiska folkets exi· 
s tens genom uppdiulInde nv en nationeli 
hemm'b i Palestina kan u]unst lltfÖI't.lS r,e-
nom det judiska folkets självhjälp. Va(l 
vi däremot äro herättigllde at! begära ',v 
de andra folken och framförnllt av d"t 
internationelIn proletariatet är a,·lägsnal\· 
det nv alla konstlade hinder som försvå-
ra och hota att binda det judiska nnt: j-
nella livets i Palestina tillblivelseprocess. 
Förhindradet av det judiska kolonisu.-



6 

tio DSverket ~t1ir i strid med de demok ra· 
tiska grundutserna om röreb efrihet för 
nrbet!'!ökande massor och den nationl'lh 
sjiilvbcstämningsrättcn. Det judiska f (\\· 
kats strävan till nationell koncentration 
i P(llcstina sUr i full samklang med 
mänsklighctcns kolonisatoriaka upPfJir. 
te r. öppnadet nv detta tunnhefolknde 
till !tÖrstll. delen obrukadCl Jnn(], som vid 
användning av moderna produktjon8m~. 

toder förm Ar mottaga miljoner nyhyggflrc, 
fö r det jordhungriga judiska folket vllr,' 
iek;, blott eD livsomvälvning för dott!. 
självt utan oeks! en stor vinst för In.·, 
dota befolkning och för världen" frp.m~ l· 

skridande. 

Det är klart att denau inflyttnings-
verksamhet ickCl har det minsta gemen-
snmt med kolonial erövrings·, expa]lsioll ~' 

ocb utnyttjarpolitik. Det judi~ka folket. 
som ej äg()r statliga maktmedel och ej 
söker avsättningsmarknauer och rA\"aru 
monopol för !itt "moderlands" produ~' 

ter, kan icke tänka pil att driva koloniOl. I· 
politik i Palestina ocb uttränga landet. 
befolkning. Det judiska folk et eflel'8lrä· 
vtlr istadkommundc aven tryggad ar· 
bctsplats för ~ina rotlösa vandrande m,n· 
1I0r, det vill i fredligt samarbet(l med de:l 
arabi sklI herolkntngen höja Inndets pro· 
duktionskrnft. Den judiska koloU1~a · 

t ionen har ndan blivit en betydelsef,,;: 
faktor iPalc~t inas ekonombka uh·eck· 
]jng. Den judiska invandringen är blir', -
re av mern utvecklade arbetsmetoder, 
högre levDadsatnnda rd och högre löne· 
tlnBprlk. Den kan alltsl eDdust förhjälp" 
den luabillka befolkningen att höja ~ i:,,; 

över sin nuvurande primiti \"a kultur· o~h 
h ush alln i ngss t ,tDd puuk t . 

snundn sUr den judiska nyinflyttnin. 
gen Ull Palestina i sammanhang me,l 
mänskligheTenII lItDra kolonislltorillkn in' 
trOllsen. Denna har ocks1l. ett emineut 
intresse i rotfästandet av jordens cm!" 
hemlÖSll. folk i eget land, emeuan världc.) 

icke kun komma till ro 8A Ilinge live" 
blott ett enda folk förgäves bidar ain 
AterlÖ!;ning, ilA länge det med alla foh.s 
öden s1l. nära förbundna judiska folk!.", 
saknar dc normlIIa betingelserna till ut· 
\·eckling av sin nationella personlighet. 

Dot judiska folket, vau söner förbli:idn 
vid alla fronter i tragisk kalnp mot var 
andra och som bakom frooterna lidnr 
ohyggligt av oundviJdiga och und\"ikliga 
krigsfasor, har rät t ntt for<1rll nU den 
kommande freden ook~lI. bringar d .. t 
tryggbet för ~ilt fortbestlnd oeh sin fria 
utveckling. 

• • 

Sammanfattning av för-
slagen. 

F olkens harmoniska sammanlevnad oe!! 
eu "nraktig fred kräva en reglering av 
folke~s förbindel ser pA töljande grund· 
,'siar; 

I. Folkförbund. 
Grnndande aven ö\"erstntlig organisa· 

tio!!, ett folke!!s fr e<1sförbun d med föl· 
jande uppgifter; 

a) Kodifiering av f o! k r l, t t e n, h',-
vens frihet inbegripen. 

b) Ohligatorish hiHiggttnde vid s k i 1-
jedolllst olllv stptlig" och natio-
n e Il a konflikter. 

e) FaslstäJlande av likart:lde bestäm· 
meber för den demokratiska k o n t r o l· 
len över utrikespolitiken 
och avslutandet av internAtionella över· 
enskommelser i alla stater. 

Il) Avru s tning av alla stater OCI, 
kontroll över vapelli!!dustrin, BOlll bör för· 
~ tntliglls. Uppriittandet a\" en internatio-
nell n,ilis, nog stark att hindra varJe 
kränkning av folkrätten och internationel· 
la fördrag. 
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e) Pörvaltning av världssamfärdselns 
vägar, som böra internutio;mlisera-s. 

f) Kontroll över efterlevnad oeb ul· 
byggnad av i fredsfördraget upptagnJ\ 
mellanstatliga soeialpo· 
lltiska överenskommelser 
rörande flyttningsfrihet, Sf/Cialförsiikring, 
arbetstid, koalitionsrätt, hemarbete, ar-
betarskydd och barnskydd . 

g) Reglering av världspro· 
duktionen. Till detta omr1l.de höra: 

1. Förbindrande aveko· 
n o JU i s k a k r i g och ekonfJmiskt-poli-
tlskt närmaude av staterna genom upp-
förande av tull- och samfärdselskrankor, 
liksidigt skydd av produktionsframstegen 
i enskilda omräden oeu utun inskränkning 
av enskilda länders ekonomiska frihet. 

2. Bevarande av invandringsfrihetIJlI 
i alla länder oeh reglering a ~ kolo· 
n i s a t i o n e n i jungfruliga eller tnnn· 
befolkade omr1iden i sa-mförstånd med 
liinderna för in· ocb utvandringen. 

3. Ko' ntr oll över den ko· 
louiala förvaltningen jenskil· 
da stater för främjande av den infödda 
befolkningens utveckling till självför· 
valtning och främjande av produktionen . 

4. Verksamt genomförande av grund· 
satserna om den öppna dörren och 
f r i h II. Il d e l d e k o I o u i e f, 

som konlllla att garanteras i fredsfördra-
get, i nödhII kontingentering av 
den nödvändigaste råvarn· 
tillförseln i samklang med behove" 
och den industriella utvecklingen i de 
förbrukande länderna. 

II. Nationernas självhestämnlngs-. 
rätt. 

Denna grundsats betyder: 
1) Förverkligandet av var.ie nations 

och varje folkstams rätt till e n h e t o c h 
demokratiskt självstyre. 
Därtill hör; 

7 

a) Återställande av Belgien, Serbien och 
Moutenegro, Rumänien . 

\) Polens enande och oavhängighet, oeb 
hör det nya Polen i enlighet med de 
ukrainska och tjeckiska delegatiouernas 
uttalande omfatta de omräden, där polac· 
kerna utgöra flertalet av befolkningen. 

e) Beträffande armenier, ukrai · 
nare och tjecke'r ansluta vi oss till 
de armeniska, ukrainska och tjeckosJa-
viska delegationernas fordringar. 

d) Förvandling av RYSSland. ö~· 
terrike·Ungern och Turk i et 
till n a t i o n Il I i t " t s f ö r b u n d s· 
s t a t e r, d. v. s. i federationer avetno· 
grafiskt avgränsade självförvaltningsom· 
r!\.den. 

2) Garantier för varje nationell minori· 
tets rätt till upprätthll.!1ande och utvecK · 
ling av sin natione!1a egenart och själv· 
förvaltning i nationella angelägenheter . 

3) Avgörande av omstridda omr1i.den~ 
statliga tillhörighet på grund av folkom' 
röstning under internationell kontroll 
(Elsass·Lothringen) . 

4) F e d e r a t i v t f ö r b i n d a n· 
d e a v s t a t e r i syfte att förver kligu 
strävandet efter nationell enhet av nR· 
tionsdelar, som leva i dessa stater, även· 
som federation och samfö rsthd i syfte 
att tillfredsställa ekonomiska levnadsin-
tressen hos de deltagande folken. 

III. VAra judiska krav. 
Med tilläm pning av förutnämnth 

grundsatser p!!. det judiska folket fordra 
vi: 

l . Fullt borgerligt likaberättigande för 
judarne i alla länder. 

Likartad hehandling av den judiska be' 
folkningen i de av kriget b.emsÖkta omr!!.· 
dena vid dessas Ateruppbyggande. 

2, I nvandrings- oeb. bosiittningsfr ihet 
för judarlle i alla länder. 
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3. NutionclJ ~jäl"förvn!tnirlg (p1:i per- för utvcekblnoJct aV landeh pro l1 uktiv~ 

8onligbcuprillc i l)C O$ grund"'ll } och IIlItio-
nellt likaberättigande inom stat, provin~ 
och kommun fö r judarne i länder med ju -
disk Ulnubosättning. 

4. 1Tyggandct liV judnrncs ohindrade 
koloni.ntionsverk~nmhet, som inriktar sig 
på skapandet nv ett judiskt hemlllnd i 
Palestina. H ärför är nödvändigt: 

a. Undnnrödja ndet av alla ätgiirder, 
SO Ul in~kriinka judarnes invanrlrings· och 
koloniutionsfribet, "ittgl\ende lättnader i 
naturaliseringen och fri ve rksamhet för 
ins t itutionerna för deu judiska kolonha· 
tionen. 

b. Skapandet av moderDII d"llJokrat iska 
räU!fÖfh li llanden, socialpolitiska lI tg:ird t:~ 

kra fter, vidlIre be\' iljaudet av ekonomiska 
liiUnade r och gamntier för främjandet a\' 
koloniseringen, framför all t nuvli.ndnndet 
av herrelös och staten tillbörig jord samt 
lati [u ndier !ä \'äl till bo~ättningsplauer 
för invnndrnre som för landeh j ordbruks· 
idka nd e befolkning, som saknar joro eller 
äger ringa s~dan. 

c. Palest ina e förvandlande till ett om · 
råde med sjlilvförvaltning och lundets ::td-
IIIinist rati v!l cnhet liggörnnde, 

d, Nationell autonomi för den judisk II 
befolkningen i Palestina, 

Genom fö randet av (lila ovanst åen-
de krnt' skall g'.[lran!er.[ls internatio-
nellt , 

UTGIVEN AV JUDISKA SOCIALISTISKA ARBET.AREFÖRBUNDET POAlE·ZIQN. 

PRIS tO ÖRE. 
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