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Finlands revolutionsregering.

1918 FINLANDS

FÖRFATTNINGSSAMLING.
Innehåll:

Sid. 1. Finlands revolutionsregering.
3. Polkkommissariatets Manifest.

Utfärdat i Helsingfors 28.01.1918

Ordförande
redaktören Kullervo Manner;

Kommissarie för utrikesärenden
redaktören Yrjö Sirola;

Kommissarier för inrikesärenden

Kommissarier för rättsväsendet
redaktören Lauri Letonmäki och snickaren Antti Kiviranta;

Nedanuämnda dag ha vi beslutit föreslå för Finlands arbetare, att
sedan senaten, som ådragit sig folkets välförtjänta hat, numera störtats,
måtte tillsättas ett Folkkommissariat att fungera som revolutionsrege-
ring för landet ävensom ett Arbetarnas Centralråd med uppgift att kon-
trollera dess verksamhet och tillsammans med kommissariatet tillsvidare
handhava vården av landets angelägenheter, till dess Finlands arbetande
folk annorledes besluter.

Revolutionsregeringen bör vara socialdemokratisk. Att slutligt be-
stämma dess medlemmar skall tillkomma Arbetarnas Centralråd. Till
dess Centralrådet träder samman, uppmana vi arbetarna att till medlem-
mar i Finlands Folkkommissariat godkänna följande kamrater;

F. Sågverksarbetarförbundets förtroendeman Eero Haapalainen
och filaren Adolf Taimi;
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Kommissarie för npplysningsväsendet
redaktören Otto Yilhelm Kuusinen;

Kommissarie för finanserna
redaktören Jalo Kohonen;

Kommissarie för sociala frågor

redaktören Evert Eloranta;
Kommissarie för jordbruksärenden

Kommissarie för livsmedelsärenden

Kommissarie för kommunikationerna
lokomotivföraren Konstantin Lindqvist;

Kommissarie för postväsendet

redaktören Emil Elo;
Prokurator

partisekreteraren Matti Turkia.

Finska Landsorganisationens ordförande Oskari Tokoi;

1) Socialdemokratiska partirådet väljer 10 medlemmar;

Finska Landsorganisationens ordförande Johan Henrik Lumi-
vuokko;

Arbetarnas Centralråd, som består av 35 personer, föreslå vi att
måtte sammansättas sålunda:

2) Finska Landsorganisationens styrelse väljer tillsammans med
de tillLandsorganisationen anslutnaförbundens styrelser 10medlemmar;

3) Finlands arbetares Röda Garden välja likaledes 10 medlemmar,
som tillsvidare, till dess Gardenas allmänna representantmöte hålles,
utses av Helsingfors’ Röda Garde å allmänt möte; samt

4) Helsingfors’ Arbetarorganisationers Representantskap väljer 5
medlemmar.

Senatens benämning och byråkratiska organisation upphävas.
Helsingfors den 28 januari 1918.

Arbetarnas Verkställande Komité.
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Folkkommissariatets Manifest.
Utfärdat i Helsingfors, den 28 januari 1918.

Finlands arbetare, medborgare!

Om eder vilja är, att vi i samråd med det Arbetarnas Generalråd,
som kommer att bildas, skola ta om bänder de uppgifter, som i denna
skickelsedigra stund åligga landets revolutionära regering, så vilja vi
troget fylla dessa uppgifter i mån av våra krafter. Då proletariatets nöd
är så skriande, att kamraterna i arbetsrocken för sin räddning tvungits
att lyfta geväret på axeln, ocb då deras längtan efter samhällelig frihet
är så stor, att de äro beredda att gå i döden för dess skull, då är det en
helig plikt för oss, för varje man inom arbetarrörelsen, att för vilken
uppgift det än fordras ställa alla våra krafter till förfogande, för att så
långt det är möjligt bistå arbetarklassen i dess kamp för friheten. Men
om ni, kamrater, önsken andra män för fullföljande av revolutionens
uppgifter, så uttalen det blott vilken stund som helst genom våra organi-
sationers gemensamma möten, och envar av oss är genast beredd att
lämna styret i de händer ni själva bestämmen.

Yi äro socialdemokrater. Ni kännen alltså programmet för vår
verksamhet. Det är socialismens program.

Vi tro, att Finlands arbetarklass skall besegra sinafiender i den nu
pågående revolutionära kampen, hur hårda de ännu förestående stri-
derna än må bli. Och därmed är redan mycket vunnet, såväl för nu
levande som för kommande släktled. Därmed äro icke blott hotande
mörka faror undanröjda, utan även grunden lagd för bättre levnads-
villkor.

Enligt vår uppfattning böra vi nu i Finland skrida till djärva, väl
övervägda åtgärder för att omgestalta hela statsordningen. Byråkratin
bör nu så krossas, att den aldrig någonsin mera skall kunna göra sig till
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folkets herre. Också på domstolarnas envälde bör nu en gång för .alla
göras en ända. Hela konstitutionen hör ombyggas på en demokratisk
grund, som tryggar det arbetande folkets rättigheter. Skatter och
utskylder böra från de mindre bemedlades skuldror flyttas över på de
rika utplundrarnas. Ålderdoms- och invaliditetsförsäkring bör fås till
stånd redan innan en särskild försäkringslag hunnit utarbetas. Folk-
upplysningsarbetet böra rensas från reaktionära strävanden. Torpare
och backstugusittare bör omedelbart helt och hållet befrias från sina hus-
bönders välde. Ja, ännu grundligare bör det kapitalistiska utsugnings-
systemet angripas. Bankkapitalet bör ställas under samhällelig kontroll,
för att därigenom så snart som möjligt även industri- och handels-
kapitalet må kunna hållas i styr. De mindre bemedlades egendom skall
icke röras, men på varje område, där folkets gemensamma nöd redan nu
tydligt kräver, att de stora exploatörernas produktiva företag övertagas
av samhället, där må den privata äganderätten giva vika.

På detta sätt må vi dag för dag, vecka för vecka oförtrutet gå fram
på den socialistiska omdaningens väg. Under revolutionstiden kan detta
ske endast genom revolutionära stadganden, som utfärdas av de revo-
lutionära maktorganen och om vilkas genomförande det revolutionära
folket självt genom sina organisationer drar försorg.

Finlands borgerliga regering beträdde fräckt den reaktionära stats-
kuppens väg. I sin tur bör Finlands arbetarklass nu begagna sin revolu-
tionära rätt i det samhälleliga framåtskridandets tjänst.

Borgarna önskade en „stark ordningsmakt”, önskade den för tryg-
gandet av sina egna syften. Hu må här i landet införas en stark ord-
ningsmakt, men till proletariatets värn, till de förtrycktas hjälp.

Detta är vår ståndpunkt. Endast vårt verk kan utvisa vad vi förmå.
Lika litet som ni ha vi på lek beträtt revolutionens väg, utan av fast
övertygelse, att blott på den vägen räddning kan vinnas för Finlands
arbetandefolk och att för detta syfte måste offras vad som än må krävas.

Men låt oss även öppet‘säga det: av eder själva, revolutionära arbe-
tande kamrater, beror det nu allra mest, hur stora resultaten komma att
bli. Ingen bestyrelse kan på egen hand åstadkomma en verklig om-
daning. Det förmår blott folket självt genom sina starka organisationer.
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Helsingfors, den 29 januari 1918.

KULLERYO MANNER.
EERO HAAPALAINEN.
LAURI LETONMÄKI.
ANTTI KIYIRANTA.
J. H. LUMIYUOKKO.
EVERT ELORANTA.
EMIL BLO.

Nu kräves styrka och enighet! Stora uppoffringar och uthållighet!
Därav beror nu den finländska arbetarklassens seger.

YRJÖ SIROLA.
ADOLF TAIMI.
O. W. KUUSINEN.
JALO KOHONEN.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
MATTI TURKIA.
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Helsingfors, Finlands Folkkommissariata tryckeri, 1918.
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