Folkopinionen och unionskrisen
Den i mars 1895
Vid ett stort möte, som avhölls i Folkets Hus i Malmö och där Axef
Danielsson talade över ämnet: »Vad tänka Malmö arbetare om den norska
konflikten?», antogs enhälligt följande av D. föreslagna
Resolution:
Mötet, som vet sig representera alla tänkande arbetare i
Malmö, uttalar sitt missnöje med den äventyrliga politik, som
Sverges konung och förste minister senast återupptagit i
underhandlingarna med det norska folkets representanter. Det
måste ur den allmänna folkrättens synpunkt betrakta Norges
krav på fullkomlig självstyrelse såsom utan möjlighet av
gen-sägelse berättigat, och det protesterar samt uppmanar
arbetarna på alla platser i landet att likaledes protestera mot varje
försök från svensk sida, det må vara direkt eller indirekt, att
tillspetsa situationen därhän, att de bägge brödrafolken tvingas
gripa till vapen för lösningen av frågor, som med ömsesidigt
tillmötesgående kunna uppgöras i godo. Och särskilt vill mötet
avvisa all solidaritet med den tidningspress, som dagligen
upphetsar till hat mellan folken, men vid andra tillfällen visar sig
som de bägge arbetande folkens gemensamma fiende.
Att denna resolution ej föll de styrande i smaken, framgår av den
omomständigheten att D. ay justitieministern, »med kungligt bistånd», åtalades.
Nyheten delgavs D., då han efter ett besök i Stockholm just stod i
begrepp att resa hem och vid hemkomsten välkomnades han av
stämnings-papperen, vilka väntade honom.

Källa: Urval av Axel Danielssons skrifter med levnadsteckning och karaktäristik av D:r Bengt
Lidforss / Fram, Malmö, 1908

Resolution antagen av möte anordnat av Socialdemokraterna i Malmö den 28 februari 1895
Mötet, som vet sig representera alla tänkande arbetare i Malmö, uttalar sitt missnöje med den
äfventyrliga politik, som Sverges konung och förste minister senast återupptagit i
underhandlingarna med det norska folkets representanter. Det måste ur den allmänna folkrättens
synpunkt betrakta Norges kraf på fullkomlig själfstyrelse såsom utan möjlighet af gensägelse
berättigat, och det protesterar samt uppmanar arbetarna på alla platser i landet att likaledes
protestera mot varje försök från svensk sida, det må vara direkt eller indirekt, att tillspetsa
situationen därhän, att de bägge brödrafolken tvingas gripa till vapen för lösningen af frågor, som
med ömsesidigt tillmötesgående kunna uppgöras i godo. Och särskildt vill mötet afvisa all
solidaritet med den tidningspress, som dagligen upphetsar till hat mellan folken, men vid andra
tillfällen visar sig som de bägge arbetande folkens gemensamma fiende.

Källa: Projekt Runeberg: http://runeberg.org/adurval/0799.html (med nystavning)

