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Mot váld och förtryck!

För folkfrihet, lag och 
arbetarklassens rätt

Därom är det fraga vid riksdagsvalen.

Varför vill m an undertrycka ar
betarklassens rättigheter?

Pä Senaste tid har reaktionärerna, bakatsträvarna, pä bred 
front gätt tili angrepp mot arbetarklassens dyrbaraste rättigheter 
och mot hela den demokratiska ordmngen i värt land.  ̂ issa 
samhällskiasser, vilkas intressen stär i stnd med den demokratiska 
samhällsutvecklmgen, alla de som levät och lortiarande vill levä 
pä det arbetande folkets bekostnad, försöker nu stärka sin egen 
maktställnmg genom att beröva folket vad det redan ernätt.

I trettio ars tid har socialdemokratm i väri Iand strävat tör det 
Jattiga tolkets sak. Den bar upplyst de arbetande massoina, visat 
dem vart de bör sträva, nämligen tili ett samhälle, som grundar 
sig pä allas samarbete tilJ allas vai. Den har slutit samman alla 
arbetande medborgargrupper —  fabriks- och lantarbetare, smä- 
brukare, mänga andens arbetare m.fl. —  och fört dem tili samfäHt 
arbete för deras gemensamma bästa. Mycket har vunnits genom 
denna samverkan; de arbetande medborgarna har under social- 
demokratins Ledning skaffat sig inflytande inom samhällslivets 
olika omräden. I riksdagen har vära representanter genom drivit 
lagar, som främjat det fattiga folkets bästa, samtidigt som de efter, 
förmäga skyddat folket mot att utplundras genom skyddstullaifj
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eiier annars bii lidande genom överklassens angrepp. A t torparna 
fordrade de rätt a tt inlosa sinä lego-omräden, vilket ocksa ernäddes; 
a t de nya smäbrukarna skaffade de billiga Iän och annat understöd/ 
I  kommunalförvaltningen bar de sett tili, att godsägarnas öch 
andra kapitalisters vinster blivit lagenligt beskattade och att det 
iattiga folkets bästa i övrigt värnats. Genom ali denna sin verk- 
samhet har socialdemokratiska partiet vunnit det arbetande folketi 
förtroende.

D etta är mer än överklasserna kunnat täla. Fabriksherrar och 
godsägare har börjat kamp mot arbetarklassen och lyckats narra 
en mängd bönder a tt sluta sig tili dem. Detsamma gör höga äm- 
betsmän, som icke anser sig ha fätt tillräckliga löneförhöjningar; 
likasä mänga präster, som glömt sin Mästares rättfärdighetslära 
och börjat förtrycka det fattiga folket; sä ock mänga av städernas 
ekonomiskt Öch moraliskt bankrutterade herremän och dagdrivare, 
sädana som hoppas ha nägot gagn av  oordningar i samhället. 
D ylika  människor är fulla av hat mot demokratin och hoppas pä 
en fascistisk omvälvning, som kunde bringa dem nägon fördel och 
nägot inflytande. De är redo att med rätt överväld främja sinä 
strävanden, säsom pä senaste tid i stor utsträckning skott, och de 
försöker genom oförsynt pätryckning fä andra medborgargrupper 
att ge dem sitt understöd.

Folkets fiender döljer sinä verk- 
liga syftem äl.

Dä reaktionärerna strävar att förkväva folkfriheten, yppar de 
icke klart sinä syftem äl, emedan folket annars skulle vända dem 
ry§Sen- I stället ordar de vitt och brett om »kommunismens be- 
kämpande», som om de ej strävade för nägot annat. Med dylika 
talesätt har det lyckats dem att —  i österbotten och annanstädes 
«—  bringa under sin ledning sädana bönder och andra medborgar
grupper, som helt visst icke annars skulle linderstöda dem.

Den nuvarande reaktionär a röreisen vänder sig t själva verket 
mot hela det arbetande folket och mot den lagliga demokratiska ord- 
ningen. För att kunna göra det försöker reaktionens talesmän 
inbilla folket, att socialdemokraterna är kommunisternas bunds- 
förvanter.

Socialdemokratiska partiet har hela tiden käm pät mot kommu- 
hismen genom att för arbetarna klargöra fördärvligheten i kommu- 
nistem as verksamhet. Men samtidigt är soc.-dem. partiet städse 
redö att värna hela det arbetande folkets rätt, närhelst reaktiönen, 
ocksä med begagnande av kommunismen som svepskäl, försöke? 
undertrycka denna rätt, —



s
.. Reaktionen försöker ocksä draga nytta av det missnöje, som  

den ekonomiska Urisen fram kallat inom vida kretsar. Bönderna är 
missnöjda med de sjunkande prisen pä lantbruksprodukter, och  
det ta deras missnöje försöker de reaktionära herrarna vända m o t  
arbetarna. Men sarnrna kris inom lantbruket rader i alla länder; 
ingen har här i Finland fram kallat den, ej heller kan den övervinnas 
genom att man hetsar de olika samhällsklasserna mot varandra, 
Tvärtom! Endast genom samförständ och samverkan mellan alla 
arbetande folkklasser kan krisens verkningar lindras.

Den reaktionära överklassen strä- 
var tili fu llsfändig kfassdiktatur*

Efter att med sin oförsynt lögnaktiga hets ha samlat olika med- 
borgargrupper under sin ledning försöker den reaktionära över
klassen fä dem att främja dess egna syftem äl, som avser under* 
tryckandet av all foikfrihet.

Närmast försöker de nu vid  riksdagsvalen minska antalet arbe- 
tarrepresentanter. I sädant syfte har de i flertalet valkretsar 
nödgat ocksä de mera frisinta borgerliga grupperna a tt ingä val- 
förbund med de högersinnade mot socialdemokraterna. I samma 
syfte har de pä en del orter grovt lagstridigt strukit en mängd 
arbetares namn frän vallängderna.

Samtidigt bedrives i heia landet hets'jakt mot arbetarrepresentan- 
terna i  kommunalfullmäktige. E j allenast kommunister utan ocksä 
socialdemokrater nödgar man genom pätryckning och hotelser a tt  
utträda ur fullmäktige; uppenbarligen vill man därmed hämnas pä 
dem, för att de bevakat det arbetande folkets bästa. Sam tidigt 
hetsar de reaktionära borgerliga upp arbetsgivarna tili a tt bekämpa 
arbetarnas fackliga organisationssträvanden, sä a tt arbetarna ej mä 
kunna förbättra sina arbetsvillkor. Andelsverksamheten försöker 
man ävensä misstänkliggöra, eftersom den sä kräftigt och tili folkets 
bäst.a inskränkt privatkapitalisternas utsugningsmöjligheter inom 
handelns omräde.

Än mer: man sprtder misstankar och förakt mot rtksdagenf emedan 
enligt herramas mening arbetarna ocksä där har för m ycket a tt 
säga. Man hotar a tt förinta heia riksdagen, om den ej gär in pä 
fascistemas yrkanden. Ocksä har frän »lapporörelsens» sida ut- 
arbetats lagförslag som skulle taga rösträtten frän tvä  femtedelar 
a v  Finlands folk, huvudsakligen böndernas söner och döttrar, som 
arbetar hemma pä j orden, ävensom medellösa gamlingar. Med ett 
ord sagt: de reaktionära borgam a vill pä alla omräden av samhälls- 
Jivet upprätta sin egen samhällsklass’ diktatur,



Socialdem okraiin värnar det at>, 
betande fo lkets rätt.
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Socialdemokratiska partiet, vilket nu iiksöm alltid värnar det 
arbetande folkets rätt, kallar alla arbetande att taga del i denna 
försvarskamp.

Redan da, när de reaktionära började med sitt tal om »kommü- 
nismens bekämpande», msäg socialdemokraterna, att det talet var 
vilseledande och att bakom det gömde sig andra syftemäl. Och 
socialdemokratiska gruppen 1 riksdagen satte sig genast tili mot- 
värn mot dessa andra, rent reaktionära syiten.

Riksdagen arbetade pä den tiden (i juli detta är) under en härd 
press. Lednmgen för iapporörelsen framkom med hotelser för den 
händelse att dess vilja ej ätlyddes, och även regeringen utövade 
pätryckning. De borgerliga riksdagsmännen gav mestadels efter och 
godkände de reaktionära lagar, som iappomännen och regeringen 
päyrkade, fastän talrika borgerliga, om de tritt kunnat bestämma- 
sin Standpunkt, skulle ha förfarit annorlunda. Sä antogs da nägra 
sädana lagar, som 1 framtiden kan nyttjas mot arbetarna och mot 
alla för storborgarne misshagliga element.

Tvä lagförslag fick socialdemokraterna uppsk'futna över valen. 
Enligt den ena, lagen om skydd för republiken, skulle myndigheterna 
fä m akt att genom administrativa förordnmgar inskränka de vikti- 
gaste medborgerliga rättigheter, och enligt den andra skulle val- 
barheten vid riksdagsval inskränkas pä ett sätt, som ocksä det 
künde ge mycken anledning tili godtycke.

Dessa tvä lagförslag syftade alltsä tili reaktionärt godtycke. 
Genom att m otsätta sig dem har socialdemokratiska partiet värnat 
arbetarklassens bästa och alla demokratiskt tänkande medborgares rätt.

Socialdem okratins inflytande m ä  
vid riksdagsvalen ökas.

Nu mä väljarna själva, hela Finlands lolk, säga sin tanke om sina 
egna livsintressen. Har socialdemokratm väl bevakat dess bästa?

Skulle, tili följd av de reaktionäras stormlöpnmg, socialdemokra- 
tiska partiets inflytande bli försvagat, sä skulle hela det arbe
tande lolket bittert fä röna verkningarna därav. Om t. ex. stor- 
borgarna skulle vinna vad de nu eftersträva: att arbetarna ej mer 
hade ens en tredjedei av platserna 1 riksdagen dä vore dörrarna 
öppnade för reaktion och folkförtryck. , ,

Mä alltsä alla redliga arbetande medborgare enas om att vid va~ 
len understöda socialdemokratiska partiet! Därm^d visar de bäst,
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att det arbetande fölket är vaket och ej later sig berövas sina rät
tigheter. Om ock vara motständare ställvis skulle försöka skrämma 
väljare frán att taga del i valen, má vi ej lata sádana skrämskott 
inverka pá oss. Bestäm t má vi halla fast vid vara rättigheter 
och göra várt basta för att det arbetande folket má, under social - 
demokratins lecíning, bevara sin ställning pá alia omráden av det 
offentliga livet.

Vi kräver lag lighet, ordning, de- 
n iok rati!

Grovt har den lagliga ordningen pä senaste tid brutits just av 
överklassen och dess hantlangare, alltsä av folk som likväl djärves 
pästä sig försvara den lagliga ordningen. Vi socialdemokrater yr- 
kar, att statsmakten mä upprätthälla laglig ordning, att alla lag- 
lydiga medborgare mä bli delaktiga därav och i dess hägn fä verka 
för sina ideal.

Ju bestämdare vi häiier last vid vära rättigheter, desto mer 
tvingar vi vära motständare att respektera dem. Ocksä de bor- 
gerliga demokraterna, som 1 sä stor utsträckning lätit sig skrämmas 
av »lapporörelsen», kan fä nytt mod, om de ser arbetarklassen stä 
som ett kräftigt värn för demokratin.

E tt fasansfullt spräk talar det öde, som Italiens, Litauens och 
andra fascistiska länders iolk nödgats röna. Ej endast arbetarna, 
utan ocksä bönder och annat smäiolk och tili ocli med industri- 
idkarna ha blivit lidande genom de fascistiska regeringarnas och 
deras hantlangares väldsamheter och förtryck

Om hos oss fascismen komme tili makten, skulle värt iolksfrihet 
kanske för länga tider undertryckas och dess utveckling klavbindas. 
Mä alltsä folket bevaka sina hvsintressen! Mä det minnas vid 
valen, att framför allt socialdemokratin är folkfrihetens värn.

En förnuftig hushälln ing! Under- 
stöd ät sm äbrukarna!

Den nuvarande ekonomiska krisen har tydligt visat, att kapita- 
lismen och borgarklassen ej förmär trygga folkens och mänsklig- 
hetens väiständ. Redan förrän ett pä riktigare grunder fotat sam- 
hälle fäs tili ständ, är de arbetande folkklassernas medverkan nöd- 
vändtg, för att folkhushällningen skall fäs att utveckla sig sundäre*



6

. Socialdemokratiska partiet understöder afla goda iuppßiag, som 
äysor, ett ratiohellt nyttjande a v , värt lands . paturjjiga, cikedomar 
o fh  öyerhüviid det ekonomiska liveis förkpvr.a^,., Särsjqlt nu är en 
verksainhet i denna riktning nödväpdig for lindrande ay krisen., 
Sälunda vill partiet främja en rationell skögshantering p cn  ut- 
vecklingen av  Övrigä for värt land naturfiga näringar^ Vartiet vill 
iörbättra trafikförhällandena och utveckla handeisförbindelserna 
ined utlandet.

Vid dessa sina strävanden fäster soc.-dem. partiet sarskild vikt 
v id  förbättrandet &v smäbnikarbefolkningens ställning, som partiet 
ocksä härintills fortgäende och vaket framjat. Samhället bör för- 
söka skaffa mera odlingsjord liksom ocksä betesmark och skogsmark 
ä t de smäbrukare, som därav har behov. Särskilt för lindrande av 
den rädande krisen bör avsättningen av smäbrukarnas ftrodukter 
genom lämplig Organisation underlättas. Erhällandet av billiga 
län bör göras lättare för dem. Genom en kraftigare utvecklad 
kolonisation bör odlingsjord anskaffas ät obesuttna.

Ä rbetslösheten bör bekäm pas, 
skattebördan llndras.

Den rädande krisen har drabbat lönearbetarna 1 form av en 
arbetslöshet, som blivit mer omfattande än pä länga tider varit 
lallet. För dess bekämpande yrkar soc.-dem. partiet pä anord- 
nande av  alltnänna arbeten i större omfattning än tillförene. För 
sävitt ej härigenom de arbetslösa kan fä sitt uppehälle, mä sam
hället ge dem understöd, som gör det m öjligt för dem a tt leva 
människovärdigt. Vid all verksainhet för arbetslöshetens be
kämpande bör arbetam a fä medverka genom egna representanter 
för att tillse, att de arbetslösa fär verksam hjälp och a tt ej över- 
klassen n yttjar deras nödläge tili heia lönarbetarklassens skada. 
överhuvud bör arbetarna fä genom sina organisationer inverka 
pä bestämmandet av arbetsvillkoren.

Socialministeriet m var som bäst pä en del lagstiitmngsatgärder, 
som utan tvivel avser a tt mskränka arbetarnas fri- och rättigheter. 
Arbetarna mä alltsá vara pä sin vakt. Bestäm t mä de häfla fast 
v id  sina vinningar, framförallt ocksä vid 8 timmars arbetsdagen, 
som för arbetsgivarna blivit en nagel i ögat, men som för arbetama 
är utomordentligt dyrbar.

Arbetarskyddslagsstiftningen bör vidare utvecklas. Särskilt 
lantarbetarnas livsvillkor behöver förbättras. Deras bostadsför- 
hällanden bör med statsunderstöd förbättras; lagstadgad arbetsdag 
och dugliga arbetsvillkor i övrigt bör fastställas för lantarbetarna.



Den länge päyrkade skaliere formen, sarskilt pa det kommunala 
omrädet, börantligen fäs tili ständ. Vld beskattningen bör skatfo- 
betalningsförmägan mer an härintills beaktas och även kommunal- 
beskattningen göras progressiv. Vid uppgörandet av ny tulltariff 
bör beskattningen av det fattiga folkets livsmedel och andra för- 
nödenheter 1 hög grad lindras.

Folkets pengar bbr an v act das tilt 
fo lkets basta,

Sàsom i varje klass-samhalle liar ocksâ hos oss de maktâgande 
klasserna anvânt sin m akt till att profitera pâ folkets och sam- 
hallets bekostnad (genom skyddstullar, skyddskârsanslag. m.m.). 
Samtidigt har det arbetande folkets mest trângande behov och 
mest berâttigade yrkanden hânsynslôst âsidosatts,

Hâri bôr ske en ândring. Àntligen borde genomfôras en sjuk-, 
invaliditets- och âlderdomsfôrsàkring, som âtminstone i nàgon mân 
tryggade de mindre bemedlade medborgarnas (arbetarnas, smâ- 
brukarnas m. fl.) utkomst under svâra tider.

De nuvarande reaktionâra maktâgande strâvar i m otsatt rikt- 
ning. For tillgodoseende av ôverklassens krav âmnar de slôsa 
mera pengar an hittills pâ krigsvâsendet. D etta kan socialdemo- 
kratin ej godkânna. Den yrkar militârutgifternas minskning och 
fôrkortande av de vârnpliktiges tjânstetid. Nâgra kapprustningar 
bor ej Finland ge sig in pâ, men genom samhâüeliga reformer ma 
vârt folks livsduglighet ôkas och med fredliga medel ma vi fôrsoka 
trygga dess dyrbara statliga sjàlvstàndighet.

Väljare! Làt ej de reaktionäras hotelser s k ranim a er eîler deras 
lockelser Iura er! Mâ vi m edeîs m odig och tillika väl övervägd  
verksam het sträva att trygga den lagliga dem okrafiska ordningen  
m ot alla  îascistisk a  kuppförsök!

Sociaîdem okratin verkar pâ dem okratins grund. I dess hägn  
strâvar den till sam hälleliga  reform er, som  höjer de breda lagrens  
stä lln in g , ökar deras välständ och bereder för hela vârt arbetande  
fo lk  en lyckligare fram tid.

Ge vid valen ert understöd ât socialdem okratins k an d id ated  
Därm ed stöder nl dem okratin m ot de m örka m a tter  som  liotar den , 
och ni främ jar det arbetande folkets bästa,

Socialdem okratins valseger är en vinning för îo lk îd h e t och "de* 
mokratL, < •



D e n  som vill följa med social- 
demokraternas strävanden i värt 
land och andra länder, bör ej 
försumma att prenumerera pa

A rbetarbladet
F i n l a n d s  e nda  s v e n s k a  
socialdemokratiska t id  n in g

Utkommer i Helsingfors mändag, 
onsdag och fredag. Prenumera- 
tionspris: helt är 75 mk, halvt 
är 39 mk, ett kvartal 20 mk, 
en mänad 7 mk.

Prenum erationcr m ottagas av tidningens kom m issionärer  
sam t pä varje postkontor i Finland ävensom  ä tid
ningens kontor, H e l s i n g f o r s .  C i r k u s g a t a n  3.

ile ls in g fo rs  1930, T yöväen  kirjapaino,
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