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BN. I. ZisnmerwaldmcrciJestet.

Titrf Europas praletärer!
Manifest frå,n de internationella sacialisternas

konferens.

Sedan mer ån ett år, pågår kriget. Milljorer av iik bc_

täcka slagfälten, millioner rnånniskor ha gjorts ti}tr krymplin-
gar för hela livet,. Europa liknar ett jätj;estort människo-
strakthus. ITela ilen genom roånga generatiolers arbete ska-
pade kulturen är vigd tiil Odelaggelsc. Det vildaste har-
bari triurnferar i dessa dagal över allt, som hittiils utgjort
mänsklighetens stolthet.

Vilken också sanning€n om det orn.edelhara ansvaret för
detta krigs utbrott må vara -- ett står fast: det krig, som
alstrat detta ka,ts, år en frulit av impcrialism.en, strävandet
hos 1de kapitaiistiska. klasserna inom varje nation att till-
fredsstålla sin profitlystnad gencm utsugning av månnisko-
arhete pch naturrikeclomar hela ;'orden runt.

Ekonorniskt efterblivna eller politiskt svaga nationer
duka dårvid under för storrnakterna, som i detta krig
försöka ,att rned blod och järn nygestalta vårklskartan
efter 5itt utsugningsindresse. Så hotas hela loik och länder,
soin Belgien, Polen, Balkanstaterna, _Arrnenien av öCet att
helt elier delvis siyckade annekteras som bytesobjekt, i kom_
pensationsspelet.

Krigets drivande krafter frarnträda unrler dess utveek-
ling i hela sin vidrighet. Flik efter flik faller av slöjan,
rned vilken avsikten rned denna världskatastrof cloldes för
folkens medvetande. Kapitalisterna i alla iand, som av
folkr,ns förspiida blcctr göra lrrigspr,ofiters gyXlene guld,
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pastå ptt kriget gåller fosterla:rdeis försvar, demotrrratin,

befrielsen av undertryckta tlolk. De ljuga. I sjalva verkei
begrava de på de ödelagda fålfen det egna folkets frihet i
sällska,p med andra nationers obercende. ldya band, rya
bojor, pya, bördor uppstå och proletariatct i alia. land,
segrare som beeegrade, kommer att få bära dessa. I{öji
väIstånrl förl<unnades vid krigets utbrott - nöd och försa-

kelser, a.rbetslöshet och dyrtid, unrlernåring och folkfarsoter
är rdet verkliga resulta.tet. I årtionden skola krigskostna-
derna förtära foikens bästa krafter, sätta i far* de sociala
reform-erövringarna och hindra varje sieg frarnåt.

Kultureil ödeläggeise, ekonomisk nedpråssning, p;Iitisii
reaktion - det blir denna liemska. folkka,rnps vål.sigtelse.

Så a,vslt.ijar kriget den modärna kapitalismen i all dess

nakenhet, denna kapitalism som blivit oförenlig inte blott
med prbetarmassornas intressen, inte ]rara mod den historiska
utveckling.ens behov, utan ned det månskliga samhåliets för-
utsättniagar.

Det lapitalistiska sarnhållets härskande rnyndighet, i
vars händer f'olkens öde vilar, de monarliiska såväl som de
republikanska pegeringarna, der hemliga diplorna,tin, de
uråktiga företagar-organisationerna, de bcrgertriga partierna,
den kapitalistiska prässen, kyrkan 

- alla bära de det fulla
ansvaret för detta kr,ig, som uppstått ur den dem fötlande
och av dem skyddade samhållsordniagen och +om föres tiII
förmån för deras intressen.

Aybetare !
Utsugna, råttslösa, ringa,ktade, -- vid krigsuibrottet,

då det gällde att före er på slaktbänken, till döclen, närnncle
ma"n er bröder och ka.rnrater. Och nu, då militarismeu
jort er till krympiingar, lemliistaf, förneclrat och förintat
er, fordra de härskande också att ni prisge era intressen,
era måI, era ideal, med ett ord: den sla.viska underkastel-
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sen under borgireden. Man beröva,r e'r möjligheten attoffent-

iiggöra era åsikter, era känslor, er smär'ta, man förvägrar

er att framstälia och låta representera era kra'v' Pråssen

nedtystail, de poiitiska fri- och rättigheterna trarnpade

under fötterna - så härskar ru militårdiktaturens pansrade

näve.

Infor detta titlstår.d, som hotar Eurcpa och mänskiighe-

tens framtid. kunna och få r'i inte långre stå tiga'nde'

f åräonden irar det socia.listiska proletariatet fört karnpen

mot militarismen. lfeil våxande omcorg sysselsatte sig

dess reprcsentanter på sina nationella och iniernationella

kolgresser med clen från imperialismen a,1lt mera hctande

krigsfaran. tr Stuttgart, i Köpenha,mn' i tsasel lia de

internationella socialistiska k:ngresserna stakat ut ilen väg

som proleta.riatet hads att gå.

Socialistiska, partier och arbetar'organisationel i oliha

land, som va,r'it metl om att bestärnma denna våg, ha sed'an

krigets utbrott ej respekterat d'e därav foljande förpiiktol-

sernå,. Deras representanter ha uppfordrai arbeta'r'na tilt
instäila.nde av klasskampen, det enda möjliga och verk-

samma rredlet för rlen proleiåriska frigöreisen. I)e ha

beviljat cle härskande klasserna krediten till krigets förande,

de ha för de mest oliha tjånster ställt sig tiil regeringens

förfogande, de ha genorn sin pråss och sina beshickningar

sökt vinna de neutrala för sina resp. iänders regeringspoli-

tik, de ha som gissla"n for btlrgfred.ens ber-arande utlåmnaf

socialistiska, ministrar åt regeringarna, och dårmetl ha de

inför arbetarklassen, för dess uutid och framtitl, överta-

git ansva,rct för detta krig, dess syften och rless metoder.

Och liksom de enskilila, partierna, så klickade också den

allileles särskilda representationen för alla lands socialis-

ter: den internationeila socialistiska byrån.

Dessa fal<ta ha medverkat till, att del internationella

arbetarkalssen, som ej hemföll åt eller som befriat sig från
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den Jörsta krigsperiodens nationella panik, ännu den dag

som äi', i folkm.ordens anclra åi', e j ftnrit några me<lel

cch vägar att samticligi i a.IIa iänder kraftigt uppta kam-

pen för freden.

I rlenna olidliga situation ha undertecknade, represen-

tanier f,ör socialistiska pariier och fackföreningsrörelscr cller
deras minoriteter:, vi tyskar, fransmän, r'talieuere, r)-ssl-rrr

pclacker, letter, rurnänicr, bulgarier, svenskar, ncrmån,
holtränrlare och sehweizare) som icke på dcn nationella scli-
daritetens mark rneC utsugarklassen utari på den interna-
tionella proletariska solidaritetens och hlassl<ampers grund,

mött samma,n för ait på nytt återknyta de internationella {ör-
bind.elsernas sönderslitna trådar och kalla a.rbetarklaseen

till s jalvbesinning oi:h tiil kamp för freden.

I)enna kamp är ka,mpen för frihetcn. för foikförbröd-
ringen, för socialismen. Ilet gålier att tppta clenna karnp

för freden, för en fred utan a.nnektioner och krigssl<adestånd.

Iden en sårlan fred ä,r möjlig endast med utdörnande av
varje taake på krånkande av folkens rått och frihet. Var-
ken besättandet a.v hela låntier eller enskilcla landsdelar'

får ieda till dessas våldsinliorporering. Ingen annekti,on,

varken öppen eller naekerad, ej heller någon med våld ut-
förd ekonomisk inhorporering, scm blott shulle göras ännu

olidligare genom berövalclet av dera.s p:litiska rättig'heter.

tr'olkens självbestämmanderätt måste'vara orubbiig grund-

sats i de nationelia förhåIlandenas orrlnande.

Proletcirer !
Sedan krigets utbrott ha ni stållt er hanillingskraft,

ert mod, er uthåltighet i de härskande klassernas tjånst.
Nu gäiler det att träda fram för den egna saken, för so-

cialismens heliga måI, för de undertrychta folkens såväl

som för de förslavacle klassernas befrielse genom den oför-

eonliga, proletäriska klasshampen.
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Det år socia,listernas i. c1e krigförande länderna upp-

gift och plikt a.tt med full kraft uppta denna kamp, socialis-

ternas i de neutrala staterna uppgift och plikt att med alla
ve::ksamrna medel understöd;'a sina brötler i delna kamp

mot riet blodiga barbariet.
Aldrig i värdshistorien gavs en mera b judande, en

högre, en upphöjdare uppgift, och att fylla den skall bli vårt
gemensamma verk. Intet offer är för stort, ingen börda för
tung att nå detta rnål: fred mellan folken.

Arbetare och arbeterskor ! Mötlrar och fåder ! Änkor
och faderlösa ! Sårade och krympiingar I Er alla som

Iid.a av kriget och genom kriget, tiilropa vi ut tiver grän-
setna, pver de rykanrle slagfäiten, över öclelagtla städer

och byar:

Pt'oleteirer i all.a larcd, förerce% er!

Z imme r rv al d (Schweiz), September 1915.

I DEN TNTERNATTONELLA SOCIALISTISKA
f{ONFERENSENS NAMN:

' För tyska delegationer:
Georg Ledebour. Adolf Hoffman.

För f,ranska delegationen:
A. Bou.yderon. A. Merrheim.

tr'or italienska delegaticnen:
G. E. Modigliani. Corcstantino Lasaari.

I'ör ryska delegationen:

N. tr-enin. Pawl Axelrod. M. Bobrofi.
För polska delegationen:

St. Laptlnski. Å. Warskt. Cs. Earuecki.

För den interbalkanska socialistiska federationen:
I rumäniska delegationens I buigariska rielegationens

namn:

C. Rtt.coaski.
IAJNN:

Wassil l(olaroa.
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För svenska och norska delegatione_ir:
Z. trtögl.wr.td. Iure Nerwan.

För hoiiändska delegationen:
.[1. Rolated Holst.

trör schweiziska clelegationen:
,Robert Grimm. Charles Nai+e.

Eagla,nds Obe,roende a,rbeta,rpa.rbi (I. L. F.) hade för-
kinrat sig i.ostämma, i konf,erens,ens syfie och utselt, offi-
c-iellb o,mbud till dcss f öiha,ncl1inga,r. Det >friu, >clemokira,-
öiska;r Engla,nds regering förväg'racle emelleri.id ombud,en de-
ras pa,ss, så a,t,b rersan till pl:r,ts,en föi konfe,reusen ej kunrde
ägr;l rum, Av denna, a,nleclning kuncle m.aoifest,et, va,rs rikt-
li.njer Ob,eroend-o arbetarparLieb inståmt i, e j uader-
tecknas a,v reprec,erltanter för cie engelska a,rbota,rna,,


