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Má folket bevaka sinä 
rättigheterl

Representationsreformen
och

Storstrejken.

Regler.

Folkets dyrbaraste rättlghet 
är friheten.

Rättigheten att lefva sitt eget lif, 
att själf bestämma öfver sinä öden 
och att ostörd handhafva fädrens arf, 
friheten, folkets dyrbaraste egendom, 
denna rättighet har i Finland intill se
ñaste tid värit endast en saga frán 
förgängna tider, en drömbild, hvars 
förverkligande syntes vara en chi
mar. Trängd fjärran mot norden tili 
ett land med smä naturliga resurser, 
inklämd mellan främmande makter, 
som turvis utkräfde brandskatt „af 
detsamma, var värt folk mángen gáng 
pá undergáogens brant. — Men det 
künde dock icke heit betvingas. — 
Frán lifvets aldrig utsinande källor 
hemtade det nya krafter, under pröf- 
ningen vann det seghet och visade 
gáng pá gáng för sinä förvänade för- 
tryckare huru omöjligt det är att för- 
kväfva naturens mäktiga krafter, tili 
hvilka vi förvisso kunna räkna fol- 
kens säväl som den enskilda indivi- 
dens själfkänsla, frihetssträf vanden och 
ständiga sträfvanden att undanrödja 
alla för utvecklingen hinderliga bo- 
jor.

Den nationella rörelsen väckte äf- 
ven i Finland de djupa leden, fri- 
hetsrörelsen fann här en fruktbar 
jordmän bland de förtrampade un- 
dre samhällslagren och den allt ned- 
brytande iden om folkväldets berät- 
tigande har redan genomsyrat heia 
samhället. De gamla, mnrkna sam- 
hällsinstitutionerna hafva fallit; brut- 
na äro alla artificiella hinder, det 
ännu för nägra är sedan sä »fred- 
liga» och »lugna» folket päminner 
nu om ett skummande kaos, en allt 
nedbrytande vag, som framdrifves af 
urkraften mot sitt mäl. De, som än
nu nyligen med ett föraktfullt hän
gende smädade rasens »slapphet», 
begynna nu tänka annorlunda, och 
om det äfven ännu finnes dem, som 
med seende ögon icke vilja se och 
med hörande öron icke vilja höra, 
utan med ett satan iskt hän pä läp- 
parna tro sig ostraffadt fä smäda fol
kets heliga känslor, sä har dock stör- 
sta delen af begabbarena ätminstone 
tegat och den ännu alldeles nyligen 
med sina förtjänster skrytande öfvor- 
klassen medger nu mer eller mindre 
direkte att det dock är endast »heia
folket», som kan reda ut den trass-
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liga härfvan — sävidt densamma i 
detta nu ännu kan pä ett fredligt 
sätt utredas.

Brandoset frän de i lägor stäende 
godsen i det stora Ryssland och luk- 
ten af menniskoblod tränger tili oss 
öfver gränsen. Vi höra frihetssän- 
gen frän de miljoner trälar, som icke 
läta sig afskräckas af kanonernas 
dän. Äfven de som härtills slutit 
ögon och öron för varnande fakta, 
mäste höra densamma. De hotande 
strejkerna i alla delar af landet, till- 
strömningen tili de social demokrati- 
ska organisationerna, de talrika nya 
arbetaretidningarna och de gamlas 
snabba utvidgande, de hemlighets- 
fulla förberedelserna, i landet förut 
okända organisationer m. fl. de se- 
naste dagarnas företeelser — allt detta 
är tecken, som tala sitt tydliga spräk 
äfven för den döfvaste.

Hvad gör vär öfverklass? Skyndar 
den att snabbt afvända den hotande 
domen pä det enda sätt, som künde 
mildra densamma, skyndar den att 
erkänna sitt misstag och rätta det 
medan tid är? Följa exempelvis stu- 
denterna sina kamraters i östern fö- 
redöme, uppoffrande tid och krafter 
för applysningsarbetet och har lan- 
dets bildade ungdom — den äldre 
generationen är det icke ens tal om 
— förberedt sig för de uppoffringar, 
som stundande stora tilldragelser mä- 
hända kräfva? Med sorg mäste man 
svara: nej! Icke ännu! Icke ens 
ännu! — Stora ord — ja, dem är 
det ingen brist pä, löften, fraser, men 
äfven dessa ofta bemängda med skä 
rande missljud! Men arbete, arbete, 
arbete? Däraf se vi föga, ätminstone 
i den nyttiga, oundgängligen nöd- 
vändiga riktningen, men väl raka 
motsatsen. Eller huru skola vi be- 
teckna hotet om lockout, borgargar- 
denas uppställande, den hänande to
nen i öfverklassens tidningsorgan? 
Det lönar sig knappt att päpeka hu-

rusom tidningar, dedär tillägga sig 
benämningen »frisinnade», ständigt 
fara ut mot frihetsrörelsen med glo- 
sor och gläpord. Blygselns rodnad 
färgar kinderna vid tanken pä den 
hotande reaktionens uppmarsch. De 
bildade klasserna bereda sig att emot- 
taga densamma, af alla krafter smuts- 
kastande dem, som anse sig böra ar- 
beta för Organisationen äfven dä detta 
arbete efter tiotal ärs försummelser 
künde synas hopplöst. De, som sä 
begä, hafva dömt sig själfva, de veta 
icke hvad de göra. M’en socialdemo- 
kraterna veta hvad de göra. De veta 
att de för stunden lemnat äsido de 
hungrande skarornas nödvändigaste 
ekonomiskareformsträfvanden, de veta 
att de för en tid afstätt frän den eko- 
nomiska kampen mot sina exploatö- 
rer för att kunna ställa alla sina 
krafter tili disposition i striden för 
det för alla gemensamma mälet. Till 
hvad pris som helst vilja de rädda 
för värt folk den fredliga utvecklin- 
geus första betingelse, en demokra- 
tisk folkrepresentation, hvars erhäl 
lande för öfverklassen icke synes 
vara sä brädskande, om den äfven 
— enligt deras utsago — är »en be- 
höflig reform».

Det rättas skydd är — folk- 
representationen.

»Lagen är det rättas skydd», skrif- 
ver skalden Erkko och detta är ju 
obestridligt rätt. Men — endast i 
det fall, att lagen stär i samklang 
med folkets rättsmedvetande! De öf
ver all beskrifning förvirrade rätts- 
begreppen under den bobrikoffska 
regimen, hvad tyda de väl pä? De 
bevisa lagames otillräcklighet. An- 
gifvelserna, spioneriet, det passiva 
motständets fördärfvande genom ett 
störande ingripande, uppkomlingars 
inträngande pä tjänstemannabanan, 
det nesliga kryperiet för makten —
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allt detta är en räcka af ojäfaktiga 
bevis därför, att samhället är mar
ket ända tili gründen. — Tydligt 
och klart framhölls att folkrepresen- 
tationen, folkviljans officiella tolk, 
bör ställas pä bredare bas, för und- 
vikande af olyckor, men utan resul- 
tat. Adeln och borgerskapet, delvis 
äfven prästerskapet, satte sig den 14 
april 1905, »nesans dag», pä pap- 
perslagens enligt deras förmenande 
fasta grund — — — nu mäste de 
inse, att de fallit igenom! Deras 
enda göra är nu att erkänna detta 
äfven skriftligt, d. ä. att godkänna 
en folkrepresentation, baserad pä en- 
kammarsystera. Yi undra icke öfver 
att de göra det endast motsträfvigt, 
ty reformen stöter förvisso ständs- 
rättigheterna för hufvudet.

Emellertid har arbetsk lassen trött- 
nat vid de ständiga löftena och fra- 
serna. Och den har ställt borgen 
därför, att den menar all var. Ar- 
betsklassen har valt den fredliga,. 
ordnade storstrejken tili dess kamp- 
medel, som skall visa att de undre 
samhällslagren mena allvar. Arbets- 
klassen känner för väl strejkernas 
följeslagare, hunger och köld, dessa 
äro för dem gamla bekanta, de äro 
icke heller — säsom det pästätts — 
rusiga af framgängen under »frihets- 
veckan», utan förstä väl att förut- 
sättningarna för storstrejken nu äro 
andra an dä, men — den har ändä 
fattat sitt beslut. Och som säkerhet 
för allvaret i sina beslut har den- 
samma uppgjort ett noggrannt pro
gram för storstrejken.

Storstrejken är värt skar- 
paste svärd.

Den samling af landsortsrepresen- 
tanter — omkring 500 pä öfver 
200,000 medborgares vägnar — som 
i slutet af sista äret i Helsingfors 
afhandlade frägan om storstrejken,

hade för de tviflande kunnat bevisa 
nägot. Den hade kunnat berätta huru 
upphetsad sinnesstämningen bland fol- 
ket i verkligheten är, den hade kun
nat försäkra att representationsrefor- 
men är för folket en lifssak, som 
icke kan uppskjutas, förderfvas eller 
göras tili föremäl för drift. Och de
in onstranternas väldiga skaror, som 
med största precision under smäl- 
lande köld samlades pä senatstorget, 
visste likasä berätta nägot!

Dessa sammanträden bevisade pä 
det mest handgripliga sätt, att ar- 
betsklassen ännu för öfverklassens, 
sin egen och heia folkets frids skull 
väntar pä snabbt förverkligande af 
reformen, som för värt folk är en 
sannskyldig pänyttfödelse.

De organiserade arbetarena tro allt 
ännu att de kunna dirigera den snabbt 
tilltagande, storartade folkrörelen, om 
äfven den oroliga tiden, öfverklas
sens utmanande hällning och de lägre 
samhällslagrens försummade utveck- 
ling synas hota med samhälls-brand. 
För dem, som tillegnat sig de so- 
cialdemokratiska lärorna, stär det 
klart, att en i oredor uppgäende folk- 
rörelse innebär en ovägbar förlust 
för utvecklingen. Därför uppbjuda 
de alla sina krafter som motvikt för 
denna eventualitet och i samma syfte 
hafva de förhällningsorder för even
tuell storstrejk, utarbetade af parti- 
styrelsens ordningskommittö, till- 
kommit.

Ordnlngsregler för stor
strejken.

Energie  —  ordning!

Alla framstegsvänliga sällskap och 
föreningar, hvilka hvar i sin stad 
vilja verka för en demokratisk röst- 
rättsreform och en folkrepresenta
tion, baserad pä folkvälde, böra 
bereda sig tili kamp för ernäendet
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af detta mal. Ty ehuru det försäk- 
rats att dessa fordringar uppfyllas 
utan kraftätgärder, böra vi icke hysa 
fall tillit tili sädana försäkringar. 
Skulle vara fordringar i hela deras 
vidd icke uppfyllas, hvad skulle vi 
väl da oförberedda kunna uträtta? 
Hvarmed skulle vi dä kunna för- 
svara vär ovärksamhet, dä redan nu 
mänga fakta gifva vid handen att de 
mest energiska förberedelser äro af 
nöden? Äfven för oss lämpar sig 
pä det noggrannaste den välkända 
satsen: »Vili du undvika strid, sä
mä du förbereda dig för densamma!» 
Ju  effektivare folket förberedt sig 
tili kamp för sinä rättigheter, desto 
säkrare vinner den desamma, ja — 
det är mähända det enda medlet, 
hvarigenom de yttersta kraftansträng- 
ningarna kunna besparas för folket.

Inseende detta, har man skridit 
tili organiserandet af en Ordnings- 
kommitte, bildad af medlemmar frän 
Styrelsen för landets socialderaokra- 
tiska parti. Denna kommittö har tili 
ändamäl att organisera en hela lan
det omfattande storstrejk för den 
händelse, att klassrepresentationen 
icke skulle förmä pä ett tillfredsstäi- 
lande sätt lösa dessa frägor, eller 
ifall man, i afsikt att fördölja me- 
ningsskiljaktigheterna, skulle söka 
draga ut pä längden med afgöran- 
det. Eör dessa eventualiteter kom- 
mer storstrejken möjligen att vara 
af behofvet päkallad, men för att 
den skall leda tili mälet bör enhvar 
för saken intresserad nu iakttaga 
följande förhällningsregler:

1. Strejkbestyrelserna.

Pä alla orter i landet böra bildas 
strejkkommitteer och bland dessa en 
ledande kommittö, som tili sin tendens 
bör vara säkert socialdemokratisk. 
I denna ledande kömmitte böra med
lemmar ingä frän alla i strejken

deltagande organisationer, isynnerhet 
järnvägsbetjänte. Kommittön leder alla 
förberedande ätgärder bland de ar- 
betareorgan’sationer, som deltaga i 
strejken, sä att vid gifvet tecken 
»alla hjul stanna», om sä blir nöd- 
vändigt Därtill bör verksamheten 
ordnas sä, att vära fordringar blifva 
i vida kretsar kanda och därigeuom 
uppburna af en ständigt tillväxaude 
kontingent af medborgare. Detta 
kan lampligast realiseras genom 
Stora, väl ordnade folkmöten, enskild 
agitation, spridning af partiets litte
ratur och tidningar, m. fl. dylika 
ätgärder.

Strejkkommitteerna böra framför allt 
följa dessa frägors utveckling och 
gäng, göra dem inom sitt distrikt 
kända samt aflägsna frän de bor- 
gerliga partierna inträngande agita- 
torer, som tilläfventyrs söka bringa 
oreda i företaget. De, som vilja 
medverka tili ändamälet och lämna 
godkänd garanti, mä däremot emot- 
tagas.

2. Röda gardet.
Strejkkommitteerna och de dem un- 

derlydande röda gardena böra i tid 
vidtaga förberedelser för ordningens 
upprätthällande sälunda, att densam
ma motsvarar sitt ändamäl.

I  detta afseende böra gardena, 
om de vilja vara socialdemokratiska 
föreningar och verkliga ordningens 
väktare, noga följa för dem god- 
kända regier. Som närmaste före- 
skrifter mä nämnas:

a) Röda gardet skall följa det so
cialdemokratiska partiets program 
enligt af Partistyrelsen närmare med- 
delade order.

b) Upprätthälla ordningen pä sätt 
ortens storstrejkkommitte närmare be- 
stämmer.

c) Isynnerhet bör noga öfverva- 
kas att intriger ä öfverklassens och
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den nuvarande eller fordna regerin- 
gens sida, afseende rabbning af ar- 
betsklassens programenliga arbete 
samt folkets upphetsande tili oöfver- 
lagda och ovärdiga handlingar, om- 
intetgöres.

d) Bringa alla orostiftare, intrig- 
makare och spioner säväl inom som 
utom Organisationen tili ansvar för 
sina handlingar.

e) Noga undvika fantasterier och 
hufvudlösa företag, som antingen 
säsom rykten eller fakta kunna brin
ga partiets tillvägagäende i falsk 
dager och därigenom pä det mest 
oändamälsenliga sätt inverka pä slut- 
resultatet.

f) Tillsätta förtroendemän och öf- 
verbefäl enl. noggrann pröfning en
dast bland füllt tillförlitliga personer 
samt genom lämplig kamratdiciplin 
noga öfvervaka befälets och manska- 
pets nppträdande och handlingssätt.

g) Det garde, som icke vill följa 
dessa reglementsenliga föreskrifter, 
anses vara frän det socialdemokra- 
tiska partiet skildt, partiet förklarar 
detsamma upplöst och är därefter 
icke ansvarigt för dess handlingar.

3. Strejkens utsträckning
Man har tänkt sig att i storstrej- 

ken indragas alla verksamhetsomrä- 
den, som icke äro i direkt förening 
med mathushällningen, husdjurens 
utfordring och hälso- samt sjukvärd. 
Da det icke kan ingä i vära planer 
att äsamka nägot verksamhetsomräde 
större skada, an hvad oundgängligen 
nödvändigt är, bör pä alla arbets- 
omräden, om de än äro i strejktill- 
ständ, alla de arbeten utföras, som 
afse maskinernas, materialets och 
den öfriga egendomens bevarande 
mot förstörelse. Samma grundsats 
skall ovilkorligen tillämpas äfven pä 
alla öfriga nödvändiga verksamhets- 
omräden. Dä vi hysa förtroende för

platskommittéernas kännedom af orts- 
förhällandena samt lita därpä, att 
kommittén skall sakligt granska hvarje 
särskildt fall, öfverlemna vi i detta 
fall det närmare afgörandet ät dessa 
kommittéer.

Obs.! Under den vidlyftiga dis- 
kussionen angäende denna paragraf 
päpekades hurn som det är af största 
vikt, att storstrejken riktas mot öf- 
verklassen och den sä litet som möj- 
ligt skadar underklassen. Säledes 
bör provianteringen för arbetsklas- 
sens behof noga öfvervakas. Likasä 
böra maskinerna be varas mot för
störelse, ty annars omöjliggöres hvarje 
arbetsförtjänst för läng tid. (I Ryss- 
land tilläta de organiserade arbeta- 

,rena icke nägon äverkan pä maski- 
ner, fabriksbyggnader och material!) 
Järnvägarne och alla stora trafik- 
centra böra noggrant bringas i strejk- 
tillständ. I synnerhet är Helsing
fors i detta afseende viktigt. I an
seende tili jordbruket bestämmes att 
de stora godsens tjänare böra an- 
sluta sig tili strejken, öfverlämnande 
arbetet ät egarena. Dock bör de- 
jourering för husdjurens värd anord- 
nas. De mejerier som i stor skala 
idka denna handtering, böra natur- 
ligtvis underkastas strejk. Mejerier, 
där smäbrukare och torpare bereda 
sitt smör, böra däremot hällas i gäng, 
sä att ortens strejkare mä fä nödiga 
födoämnen. Äfven i detta fall har 
platskommiitén naturligtvis tillfälle att 
närmare pröfva alla omständigheter.

Betjänte vid därhus, fängelser, fat- 
tighus och sjukhus borde icke an- 
sluta sig tili storstrejken, ty pä 
sä sätt künde skada äsamkas för in- 
ternerna.

Angäende tjänarinnornas delta- 
gande i strejken, beslöts pä mötet 
den 31 december 1905 sälunda: 
»I anseende därtill att storstrejken 
är en klasskamp, bör tjänarinnestrejk 
anordnas, dock med sädan modera-



tion, hvartill strejkens politiska än- 
damäl kan gifva anledning».

Äfven eventuel skolstrejk upptogs 
tili diskussion och beslöts därvid alt 
arbetsklassen under storstrejken skul
le afhälla sina barn M n  skolan, 
hvarigenom lärarena tvingas in i 
strejken. All handel och rörelse 
utom handeln med matvaror, skall 
naturligtvis beläggas med strejk. 
Om pä nägon ort skulle finnas sä 
oupplysta järnvägsbetjänte, att de 
icke skulle ansluta sig tili strejken, 
utan erna befordra tag enligt bor- 
garskapets önskan, böra strejkarena 
pä en sädan ort genom fredlig mass- 
päverkan hindra tägens afgäng. All 
tillverkning, handel och utskänkning 
af rusdrycker skall omedelbart in- 
ställas.

4. Bud och meddelanden

Frâgan om storstrejk kommer môj- 
ligen att afgoras inom mycket kort 
tid och kanske under upprôrda fôr- 
hâllanden. Bud och meddelanden 
kunna sâledes mojligen icke regel- 
bundet afsândas till alla orter, hvar
igenom betânkliga fôrvecklingar 
kunde uppstâ. For forekommandet 
hàraf mâ strejkkommittéerna pâhvarje 
niera bemârkt plats skrida till ord- 
nandet af fôrbindelse med nârgrân- 
sande distrikts kommittéer. Samma 
system bibehâlles sedan under hela 
strejktiden i anseende till budskick- 
ningen.

Meddelanden som utgâ frân den 
ordnande kommittén i Helsingfors an- 
tingen som bref, publikationer i par- 
tiets tidningar, eller, vid intrâffande 
hast, genom andra strejkkommittéer 
bora anses som tillfôrlitliga och 
ovillkorligen foljas. I  anseende till 
ofriga partiers verksamhet bor arbe- 
tarklassen stàlla sig pâ sâker, fullt 
klasmedveten stândpunkt.

5. De ekonotniska fordrin- 
garna böra äsidosättas.

Pä det att storstrejkens politiska 
ändamäl mä tydligare framstä och 
dess verkning vara möjligast hei och 
effektiv, mä ortliga, fackliga och 
ekonomiska angelägenheter och ford- 
ringar under storstrejken äsidosättas. 
synnerligast som inga garantier fin
nas för att sä mänga fordringar kun
de med framgäng genomdrifvas utan 
repressalier efterät.

6. Insatnling af bidrag.

För de medel som insamlats för 
storstrejken och klasskampen bör i 
god tid redovisas tili förut anvisade 
Ställen, dock med afdrag af för orts- 
verksamheten nödiga medel. För 
förekommande af bedrägerier bör 
noggrann kännedom tagas om obe- 
kanta personer samt angäende de 
uppgifter, som af sädana erhällas.

7 Provianteringen.

För provianteringen under strej
ken böra ätgärder vidtagas i god 
tid. Detta torde lämpligast ske ge
nom aftal med den kringliggande 
bondebefolkningen. För under strej
ken erforderlig utdelning af hjälp och 
bidrag bör tillsättas en kommitte, be- 
stäende af personer, som känna orts- 
förhällandena och befolkningen, sä 
att sädana som icke äro i behof af 
undsättning, icke mä blifva i till
fälle att exploatera kassorna.

8. Väldsamheter böra und- 
vikas.

Väldsamheter och onödiga trakas- 
serier böra undvikas, eraedan sädant, 
endast skadar arbetarenas verksam-
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het, isynnerhet som det är att an- 
taga, att vara motständare komma 
att begagna sig af tillfället till att 
fÖrmä arbetarena till väldsamheter. 
Storstrejken far icke bli väldsamt 
omstörtande, utan böra lagbrott und- 
vikas. I stallet bör agitationen an- 
litas och mä vakter utposteras pa 
arbetsplatserna, om skäl finnas att 
befara det nägon elier nägra skulle 
vilja upptaga arbetet. Dock böra 
äfven da väldsamheter undvikas. 
All verksamhet under strejktiden 
bör präglas af den noggrannaste 
besinning och mä man framför allt 
i alla förekommande fall uppträda 
med värdighet och takt.

*

Här i korthet de instruktioner, pä 
hvilka storstrejkkommitteerna böra 
grundlägga sin verksamhet, nog- 
grannt öfvervägande allt, med blic
ken stadigt riktad pä arbetsklassens 
intressen.

Till kamp.

Dä arbetarena nu bereda sig att, 
i händelse af behof, tvinga de pri 
vilegierade klasserna att afstä frän 
sina företrädesrättigheter i folkrepre- 
sentationen, veta de väl att denna 
viktiga reform kan i Petersburg stöta 
pä hinder, antingen sä, att regerin- 
gens rösträttsproposition tili landt- 
dagen blir konservativ eller ock att 
landtdagens beslut i nämnda fräga 
icke vinner stadfästelse. — Äfven 
för detta fall äro dock förberedel- 
serna allt annat än onödiga. I sä- 
dant fall hafva arbetarene full rätt 
att fordra det öfverklassenZernte dess 
regering och representation förena 
sig i ätgärder, hvilka med tillhjelp 
af nationens gemensamma ansträng- 
ningar leda till mälet. Hufvudsaken 
är att folkets angelägenheter öfver- 
lemnas i händerna pä af heia folket 
valda representanter, oafsedt huru 
detta mäl uppnäs.

Varen färdigt beredda tili allt!



Pris 10 penni.
För större beställningar ända tili 50 %  rabatt.

Den sora insänder tili partistyrelsen 
5 mk erhäller 60 exx.

10 „ 130
15 n 210 ,,
20 „ 11 300 ii
25 „ 11 400 ii
30 „ 11 510 ii
35 „ '1 625 ii
40 ,, 1? 760 ii
45 „ } i 840 ii
50 „ 11 1,000 ii

H elsingfors, T yöväen  kirjapaino, 1906.


