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Om orsakerna till hungereländet
i landet.

Finlands Arbetares Centralråd

Omedelbart efter krigets utbrott skrevs i landets sociali-
stiska tidningspress mycket om den befarade livsmedels-
bristen och frågan diskuterades ivrigt på arbetarföreningarnas
möten. Landets styrelse såväl, (sopi demakthavande, i kom-
munerna gjprdes uppmärksamma på de faror, soin ett längre;
krigstillstånd i detta hänseende kunde medföra, och upp-
manades desamma att vidtaga kraftiga . åtgärder för. afii
skydda lapdet för livsmedelsbrist. Men
uppmaningar under de första krigsåren togos ej i betraktande,
Landets dåvarande styrelse var döv för alla och
tillät sénare ,ej pågon offentlig, diskussion i frågan., Även
kommunernas myndigheter började först möt slutet af det
andra krigsåret genom stark påstryekning av de djupa lagren
bland folket att i någon mån anskaffa säd, men till ett verk-
samt ordnande av' konsumtionen kunde man ej få dem
böjda. Ett otiljräqkligt anskaffande av spannmål och ett
opraktiskt placprande av förråden åstadköninio redan i fjol
störingar i livsmedelsförhållandena, isynnerhet började bröd-
bristen bliva kännbar. Styrelsen, som endast lekt med fol-
kets lidande, störtades vid reyplutionep j, mars. Jåärefter
kunde folket klart inse, vad styrelsen gjort och vad den lem-
nappgjQft; ’ Lorgarene som då lekte revolution, godkäpde
störtandet av dpn av tsarväldet tillsatta styreisen ock över-
togo självå ledningen av landets, angelåS6ll^6^!ol '- Läxige
dröj de det dockej, innan borgarene började ett lömskt an-
fall mof landets arbetare, vilket föranledde några medlen}-
mars avgång ur den dåvarande senaten- Under den tid man
för viiderc hade bort sanda livsförnödenheter sutto represen-
tanterna för kåpifalismen vid styrelsens roder och uppgjorde



planer för utpressning av arbetarna. Folket har ännu i
färskt minne Åkermans livsmedelspolitik.

Då den nu störtade senaten senaste november tillträdde
regeringen, hoppades arbetarklassen att borgarene av före-
gående händelser lärt sig något. Styrelsen lovade även god-
känna åtskilliga af de fordringar, som å Fackorganisiationer-
nas representantmöte uppställdes. Den lovade det, men
höll ej sitt löfte. Detta uppväckte stort missnöje bland fol-
ket. 1 stället för att regeringen skulle hava anskaffat livs-
medel åt folket, beväpnade och provianterade den slagtaf-
garden. Denna uppenbara orättvisa kunde folket ej lida,
utan var tvunget att störta en sådan regering.

Det af borgarene efterlemnade eländet.

Vi hava alltid vetat, att borgarene ej lemna samhället
i ett lysande tillstånd i arbetarnes händer. Vi hava varit
medvetna om, att vi få ärva detta samhälle i ett konkurs-
mässigt tillstånd, att borgarene försöka göra allt vad de kunna
för att förstöra grundvalen för proletariatets makt. Och nu
hava vi med egna ögon sett, att de för denna strid, som nu
utkämpas mellan två klasser, den egande och den icke egande,
hava förberedt sig överlagt och grundligt, användande alla
de medel, som förståndet och tekniken kunna uppfinna, för
att på förhand ställa sin motståndare i ett så ofördelaktigt
läge som möjligt. Borgarene hava insett att livsmedlen ien
del fall under kriget kunna vara av en fullkomligt avgörande
betydelse. Vi veta ju att t. ex. Plevna under turkiska kriget
av ryssarne knappast kunnat tvingas till kapitulation, om
ej livsmedlen där tagit slut. Likaså hade i kriget mellan
Tyskland och Frankrike år 1871 Paris måhända ej kunnat
intagas av tyskarne ens efter en långvarig belägring, om i
staden ej uppstått total brist på livsmedel. Hungern, den
tärande hungern

, är det vapen
, som användes, då andra vapen

t. o. m. kanonerna ej äro tillräckligt värksamma. Finlands
borgarskap har beredt sig för det inbördes kriget iakttagande
även denna omständighet.

Borgarene visste, att stödjepunkterna för proletariatets
armé skulle komma att ligga i södra delen av landet. De
förstodo, att de folkrika industriorterna, der arbetarne ut-
göra det stora flertalet, genast från början skulle råka i arbe-
tarnes händer. De kunde med matematisk noggrannhet



uträkna, varest den borgerliga armén skulle få sin stödje-
punkt. Dit förde de sina trupper, där samlade de åt dem
livsförnödenheter, utblottande den del av landet, som de
visste att skulle innehaväs av arbetarne, så fullständigt som
möjligt på alla slag av livsmedel. Samtidigt försökte de av-
siktligt stänga alla handelsvägar, så att från annan ort ingen
hjälp st ode att erhålla. Lika omsorgsfullt som borgerskapet
gömde undan nycklarna till sina kassaskåp, försökte de även
tilltäppa alla affärsvägar, så att arbetarpartiet, sedan det
kommit till makten, ej skulle hava någon möjlighet att ingå
några affärsförbindelser. Huru nedriga åtgärder Finlands
kontrarevolutionära borgarparti vidtagit för att få folket
att dö av hunger, utvisar en mängd av dess handlingar, som
kommit i dagen. Så t. ex. nu, när Folkkommissariatets Livs-
medelsavdelning gör de största ansträngningar för anskaffande
ay bröd, försöker samma borgarparti med hänsynslös fräckhet
att hindra all införsel av spannmål bl. a. från Ryssland. Då
sålunda den 19 februari ett helt tåg med 28 vagnar skulle
avgå till Finland, erhöll man oförmodadt den underrättelsen
att ryska kommissarien på Kuscheleffka, anknytningsstatio-
nen mellan Finlands och Rysslands jernvägar, hade tagit
säden i beslag samt returnerat, den till ryska sidan. Folk-
kommissariets Livsmedelsavdelning vidtog genast energiska
åtgärder för att reda ut den förtretliga situationen, varvid
kommissarien, som gjort beslaget, tillfångatogs, och bekände
han, att beslaget gjorts på föranstaltande av den störtade
senatens handelsombud, adelsmannen von Herzen.

Sådant nedrigt spel har länge bedrivits. De kontrarevolu-
tionära sky inga medel. Detta utvisar även ovannämnda
exempel.

Kämpande röda soldater! Framåt även
trots lidandet!

||Den iinske revolutionäre arbetarens blod har utgjutits
på slagfältet. De kämpande arbetarnes blod färgar snön röd
för proletariatets sak. Hoppet om ett nytt liv sporrar arbe-
taren till att lida köld och hunger. Vi veta mycket väl huru
det ofta vid fronten varit brist på bröd, men vi hava med
glädje sett, huru mången kämpande kamrat delat den bröd-
smula han haft med sig med sin hungrande kamrat. Även
har det ofta inträffat, att hemmavarande av sina njugga för-
råd sänt vägkostpaket till sina anförvanter vid fronten. Man



har velat lätta umbärälndéna vid fronten för rödgardisterna,
itian har velat lindra, deras lidanden. Men riiéd bästa vilja
har man dock ej kunnat helt avvärja den brist och dé svårig-
heter de hava ätt utstå.

Kamråtet öch soldater Vid ’ fronten! Ert blod flyter ej
mera för kapitalismfens och den enskilda mäktegarens seger,
edra prövningar öch lidanden i striden länder ej mera den
Böirtdbende 'förtryekårklassen till gagn, utäh för sin egen,
säk, sin egen framtid strider den röde krigaren. Vad äh de
blodiga Mannerheimarne må förutspå, vi stå självmedvetna
på vår post och föra vår sak framåt. Förklarad qch förädlad
skall arbetarklassen med sinå rödgardister gå även kvalfulla
dagar till' iriötés förvissad dm att den genoih den livskraft,
som strömmar : i dess ådror, slutligen skall vinna en seger,
som kommer att dana och skydda dess' framtid.

" Diå vi sida Vid sidä skapa désSa dågars historia, må vi
minnas, att vi gemensamt börd; lida oöh sahda älla våfa kraf-
ter j till att skingra nattens dystra mörker och bidraga till
frambringandet av eh gryende morgon.
jtJ ; ■ , ,y." p 'O' ! 0-1 ;i : i . vi ■ nen
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Vi måste härda ut ända till slutet!

; 1 Införseln av livsrhddél från' Ryssland har aV flere orsaker
de senaste tiderna vkrit ■ ytteröt ringa. 'Redarn i början av
sistlidne Juni månad ävbröto de ! dåvarande makthavandena
all affärsrörelse jiied Ryssland och låtsade göra försök att
anskaffa livsmedel vester ifrån. Man erhöll även1 smärre
skeppslaster, vilka, enligt vad man sedermera fått kännedom
om, innehöllo förutom livsmedel ännu. s. k. »tillskottsbrödkort»,

vapen
t till fprgörande av arhelarpefplknipgen. ; §fprsta delen

av de livsmedel, som sålunda importerades," hamna de bort-
om fronten i okända öden. Skeppslaster lossades i skärgården
å flera ställenpå ett dunkelt sätt. Liknande lurendrejeri hade
även tidigare bedrivits.

Vi stå inför en allvarsam' fråga, Alla veta vi hvad hunger
betyder för det revolutionära arbetet och huru den invérkar
på den allmänna sinnesstänihingen. Börgerskapet försöker
på sitt gamla cyniska sätt att begagna sig av tillfället öch
sänder bland årbetarne hemliga och ’ Offentliga agitatorer,
vilka försöka få till stånd oenighet dem emellan, sägande:
se nu själv, i ett sådant eländigt tillstånd kunna endast arbe-
tarne bringa samhället.



Den revolutionära styrelsen har vidtagit åtgärder för
avvärjande ay den mest påträngande .hungern,
sariatet har först och främst försökt att få alla i landet be-
fintliga livsmedel så fördelade, att arbetarne ej behöva dö i
kvalt en enda timme tidigare än hérrärne göra diet. TTill det
andra har man försökt att ånyo öppna de dörrar, som till-
slutits for vårt land. Deni Pétrogräd varande ambassadören
föi* Förenta 1 Staterna, i Amerika, har meddelat- att,'folket i
Amerika ingalunda Önskar dit Finlands arbetare dö av hunger,

utan att dét vill göra vad i dess förmåga står för att bistå
öSS. Amerika Har ävéh tidigare'’ erbjudit sin hjälp. 1 For!iden
höst lovades oss från detta land 60 miljoner kg säd, men vår
sedermera fetörtädé horgerliga senat fick genom sin duhhel-
sirthåde politik den amerikanska regeringen att tvivla på
‘redligheten av dess'ståndpunkt samt på dess' neutralitet. Man
befarade att déh dåvarande styrelsen ej skulle fördela livs-
medlen opartiskt åt de hungrande arbetarne, ritan möjligen
ärrvända dåjn till förmåp for arbetarnes ,'fiendér. Av denna
orsak, d. v. fe. med anledning äv den börgénigä senatéjjs oärli-
ga'politik, \ät deri amerikanska regeringén ay de 6Ö milj. kg
säd, spm utlovats och redan transporterats till hamnen för
att avsändas till Finland, 20 milj. kg avgå till Frankrike och
resten kvarhölls i Hkihnårna.

Den-arherikanfeka régeringéns representant har aysant tele-
gram till Amerika med order om-försändelse av säd, till Vårt
lånd. Han har lovat göra vad han kan för att säden fekulle
komma att utdelas bland vår arbetarbefolkning.

Redan senaste höst lastades i Ryssland i''och for avsän-
dande till Finland 600 yagrrslaster spannmål, varav endast
ett hundratal har. hit anlänt. 350 äv dessa vagnslaster driva
Amkritig i,Ryssland. Åtgärder hava vidtagitfe för att få dem
återförda på rätt stråt. Man har likväl erhållit kännedom
öm, att en stor det ay dem returnerats till södra Ryssland;
én dét, omkring 150 vagnslaster, har lossats, då ingen motta-
gare infunnit sig. En del åter ligger vid de ryska jernvagarnes
åriknytmngsstatiönei’. I fejfilVa Pettogråd, varigenom spann-
målen skalltansporteras, råder ofta brödbrist t. o. m. i vecko-
tal. Man har lagt märke till, att arbetarne i Petrograd, fastän
de ej hava en brödsmula att lägga i munnen, likväl känna
sig eldade och livade av den revolutionära stämningen. De
tro på revolutionens slutliga seger och bidande den kommande
tiden underkasta de sig tåligt umbäranden och äta sin kål
och sina gurkor. I många, avseenden kunna vi lära mycket
av dem. Och vi vilja hoppas ätt det mod, den förtröstan
den entusiasm, söm Vi beundra hos den, även skäll rotfafeta



sig hos oss alla, som kämpa för uppnående av revolutionens
slutliga mål.

Folkkommissariatet har fått den nuvarande styrelsen i
Ryssland att med allvar uppmärksamma vår livsmedelsbrist.
Den har lovat giva oss verksamt bistånd i denna sak. Så
har kommunikationskommissarien, kamrat Névsky, berätti-
gat vårt ombud att å alla jernvägsstationer i Ryssland efter-
forska de för Finland avsedda spannrnålsvagnarna, och har
han givit order åt alla tjenstemän, att vid detta efterspanande
giva våra utskickade all erforderlig hjälp. Ryska röda gar-
dets överbefälhavare har även givit order om att Röda Gar-
det bör vid behov giva sitt bistånd vid spannmålsvagnarnas
befordran till deras bestämmelseort. Ryssarna hava således
lovat giva oss all den hjälp de möjligen kunna. Vi hoppas
att följderna därav i en snar framtid bliva skönjbara, men
möjligt är, att vi dock under dennarevolutionskamp mången
gång bliva rent av tvungna och svälta.

Vi veta att Sibirien är ett sädesrikt land, varifrån under
krigstiden, till följd av de på förfall råkade kommunikations-
förhållandena, ingen spannmål kunnat exporteras till den
utländska marknaden, så att i detta land hopats flera års
skörd. Vi hava sänt egna tåg för att derifrån avhemta säd.
Om detta företag lyckas, då äro vi räddade.

Vi hava hört sjungas: »Ständig gäst är hungern i vår bo-
ning.» Vi äro vana vid svält. En kamp mot hunger, elände
och brist är ju arbetarnes liv från vaggan till graven. Sådan
har ju hela arbetsklassens levnads historia varit. Det har varit
en lidandets historia, men det är detta lidande, som banar
oss vägen till frihet.

Därför skola vi hoppas, att arbetarne icke heller under
nuvarande förhållanden förlora ur sigte sitt höga mål, utan
sträva att omskapa samhället, att taga om hand de av kapi-
talismen inkräktade förvärvskällorna, jorden och produktio-
nen av livsmedel, så att de egande klasserna ej mera kunna
dölja livsmedlen, då våra barn lida hunger. Detta är revolu-
tionens slutliga syftemål och vi skola hoppas att vi, under
det vi kämpa för uppnående av detta mål, ega kraft att bära
denna tids vedermödor och föra vår sak till en slutlig segei.

Man hör någongång yttras; Vad gagnar väl revolutionen,
då ej förhållandena därigenom förbättras. Detta är ett obe-
tänksamt, förhastat yttrande. Må vi taga i betraktande den
i det föregående avslöjande sanningen, att borgerskapet lem-
nade oss i arv endast elände, och vi skola förstå att vi, för att
övervinna svårigheterna, måste bemanna oss med tålamod
och uppbjuda våra yttersta krafter såväl vid fronten som i



alla fredliga värv. Vår kamp fordrar uthållighet av envar,
som däri deltager. Vi måste under nuvarande interimistiska
förhållanden med varandra dela vårt njugga bröd. Kamra-
ter! Om ock våra lidanden vore ännu bittrare än de i verk-
ligheten äro, om ock vårt' liv mången gång skulle förefalla
att vara tungt och dystert, låtom oss dock djupt i vårt hjärtas
innersta inplanta den sanningen, att Finlands arbetarklass,
trots även de största lidanden, skall föra sin kamp till slutlg
seger.




