
Digitaliseret af / Digitised by 

DET KONGELIGE BIBLIOTEK 

THE ROYAL LIBRARY 

København / Copenhagen 



For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk 

For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk 



f, Cfavi*érUu44«u. og buxruj: 

T̂ista. CZCLTU> Koux̂ p. 

w*. 



VERDENSKRIGEN 1914-18 

DET KONGELIGE BIBLIOTEK 

130019380859 

2' 

0318 



F I R E  
A A R S  
KAMP 
===== AF 

ERNST CHRISTIANSEN 

=  OG JOHS. ERWIG = 

SOCIALDEMOKRATISK UNGDOMS-

FORBUND UNDER VERDENSKRIGEN 

Hvor før vi stod endnu vi staa, 
vi valgte ej paa Maa og Faa 

en Fanevagt i  Blinde . . . 

SOCIALDEMOKRATISK UNGDOMSFORBUNDS FORLAG 
K Ø B E N H A V N  1 9 1 8  

15 ØRE 



' * 

n 



FIRE AARS KAMP 

Hvad vil Socialdemokratisk Ungdomsforbund? 
"P\EN socialdemokratiske Ungdomsbevægelse skal  være Sal-

tet ,  det  fornyende,  foryngende og forfr iskende Salt  i  Ar
bejderbevægelsen.  

At skabe vidende,  vi l lende og kæmpende Social ister ,  det  
er  Ungdomsforbundets Maal.  Til  det te samler det  de Tusinder 
af  Medlemmer indenfor s ine Rammer.  

De Tusinder,  der  maa og skal  være Social ismens Avant
garde,  der  skal  hæve den rene Social ismes Fane højest  og 
gaa i  Spidsen i Kampen mod Kapital ismen og Mili tarismen.  

Ungdomsbevægelsen maa* have si t  Blik vendt mod Frem
tiden,  thi  det  er  dens Opgave at  samle det  Slægtled,  der  
skal  forme og bestemme denne Fremtid.  

Men ogsaa Dagen i Dag har Krav paa Ungdomsbevæ
gelsen.  De Kampe, der  kæmpes Verden over,  det  Liv,  der  
leves og l ides i  disse Stormtider,  kan Ungdommen ikke lade 
passere uænset  forbi .  Netop som de,  der  skal  løse Frem
tidens Opgaver,  maa Ungdommen tage si t  Part i  i  Dagens Str id.  

Men for at  kunne dette maa Ungdomsbevægelsen være 
selvstændig,  være Herre i  s ine egne Organisat ioner.  Selv 
tænke sine egne Tanker,  selv kæmpe sine egne Kampe. 

Hvorledes skulde en Ungdomsbevægelse kunne eje Sal
tets  fornyende Egenskaber,  dersom den blot  var  den gamle 
Vin,  hældt  paa nye Læderflasker.  

Sandt nok:  Skellet  i  Samfundet  drages ikke mellem gam
mel og ung,  men mellem fat t ig og rig.  All igevel  er  det  dog 
saaledes,  at  hvert  Slægtled st i l les  overfor nye Kampe, som 
det  maa kæmpe paa sin Maade,  hvert  Slægtled har sin Ind
sats  at  yde.  

Alt id saa , ,de gamle" — ikke de gamle af  Aar,  men de 
gamle af  Sind og i Hjærte,  de,  hvis  Hjerner kun evnede at  
fat te  Dagen i  Dag,  de,  hvis  Øjne- aldrig skuede længere end 
ti l  det  yderste af  deres egen Næsetip,  de der aldrig saa det  
nye vokse frem i nye Tider — alt id saa disse „gamle" med 
Vrede paa den Ungdom, der tænkte sine egne Tanker og 
ikke sløvt  autori tetstroende gik i  de gamles udtraadte Fodspor.  

Men hver den Bevægelse,  der  er  i  Pagt  med Retten og 
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Udviklingen,  lader sig ikke hæmme af Vrede el ler  Modstand.  
Den tager drist ig den t i lkastede Handske op og træder an t i l  
Kamp mod al le Modstanderne.  

Og saaledes gør ogsaa den socialdemokratiske Ungdoms
bevægelse.  

Igennem 1 1 Aar har den nu kæmpet sig bestandig fremad. 
Hvert  Aar,  der  randt ,  bragte nye Kampe, men bragte ogsaa 
nye Sejre.  Bestandig bestræbte Ungdomsbevægelsen sig for 
at  udfylde sine Opgaver,  virke for den social is t iske Oplys
ning,  være forrest  i  Kampen mod Mili tarismen,  hæve den 
rene social is t iske Fane højest .  

Og bestandig slut tede f lere og flere op i den røde Ung
doms Rækker.  

Verdenskrigen 
har intet  forandret  heri .  Socialdemokratisk Ungdomsforbund 
er  det  samme nu som før ' .  Men Verdenskrigen forøgede Van
skelighederne for Ungdomsforbundet ,  ikke mindst  derved,  at  
det  f ik nye Modstandere,  nye Fronter  at  kæmpe paa.  

All igevel  har  Ungdomsforbundet  i  disse Krigsaar_ mere 
end fordoblet  s in Styrke paa al le  Omraader.  

Men netop Ungdomsforbundets Styrke giver nye Angribere.  
Saalænge Ungdomsforbundet  intet  betød,  tav man om det .  Nu 
betyder Ungdomsbevægelsen noget ,  derfor angriber man den.  

Angrebene er  mangeartede og modstr idende:  „Ungdoms
forbundet  er  drevet  ud i  en halvsyndikalist isk gold Opposi
t ion og Krit ik mod det  socialdemokratiske Part i ,  og derved 
har det  forsømt sine egentl ige Opgaver,"  siger nogle.  „Ung
domsforbundet  har svigtet  Social ismen og Antimil i tarismen 
ved fromt og , , loyalt"  at  t raske i Hælene paa det  gamle 
Part i ,"  s iger andre.  

I  s ig selv siger de modstr idende Angreb netop,  at  Ung
domsforbundet  har fulgt  den ret te  Kurs,  og en Imødegaaelse 
turde derfor i  og for s ig være overflødig.  

Men da Ungdomsbevægelsen ikke er  t jent  med,  at  Be
greberne forfuskes og forvanskes,  skal  i  det  efterfølgende gives 
en dokumenteret  Fremsti l l ing af  Ungdomsforbundets Sti l l ing 
gennem de forløbne Krigsaar.  

Det  er  ikke noget  „Forsvar".  Ungdomsforbundet  t i l t ræn
ger intet  saadant ,  men kan roligt  benytte Hørups stol te Ord:  

, ,Vi er  ikke kommet her for  at  forsvare os,  vi  har  intet  
at  forsvare,  thi  det  er  os,  der  har Ret .  Vi er  ikke kommet for 
at  undskylde os,  hvad skulde vi  undskylde,  det  er  de andre,  



der har forbrudt  sig.  Vi er  kommet for at  angribe — for at  an
gribe dem, der er  en Hindring,  ikke for os,  men for Landet ."  

Det er  Ungdomsbevægelsen,  der  har Ret ,  — ogsaa Retten 
t i l  a t  angribe al le  de,  der  er  en Hemsko,  ikke for Ungdoms
forbundet ,  men for Social ismen.  

August 1914 
var den store Prøvesten for Arbejderbevægelsen i  al le  Lande.  
Og vi  tager derfor vort  Udgangspunkt herfra.  

Der var i  disse kri t iske Dage tre Spørgsmaal,  danske 
Socialister skulde tage Standpunkt til: Militærbevillingerne, 
Mobiliseringen og Internationale. 

Det var Tvivlens og Uvishedens Dage.  Adskil l ige Part i
fæller ,  der  nu har fundet  s ig et  fast  Standpunkt enten t i l  
højre el ler  t i l  venstre for  Ungdomsforbundet ,  s tod i  de Dage 
vaklende overfor Spørgsmaalene.  

Men den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse vaklede 
ikke.  I Fremad for  1.  August  1914 skreves der om 

Militærbevilling og Mobilisering: 
Nu! 

Efter  at  vor Artikel  „Krig" er  skrevet ,  og efter  at  „Fremad" er  gjort  
klar  t i l  Trykning,  er  den verdenspoli t iske Situation voldsomt t i lspidset .  
Stormagterne mobil iserer ,  Krigst i ls tand indtræder i  Tyskland,  og det  
ser  i  det te Øjeblik ud t i l ,  a t  ogsaa Danmark staar parat  t i l  en omfat
tende Mobil isering.  

Med aandeløs Spænding følger man Situationens Udvikling,  og med 
Forundring synes man at  mærke,  at  ogsaa det  danske Socialdemokrati  
er  indforstaaet  med og bil l iger Regeringens paatænkte Mobil iseringsplan.  

Er det  da Meningen,  at  Danmark skal indblandes i  en europæisk 
Storkrig? 

Burde man ikke undlade enhver krigsmæssig Foranstal tning,  der 
kun kan henlede Magternes Opmærksomhed paa os og trække os med 
ind i det  s tore Vanvid! 

Vil  Socialdemokratiet  da ikke løfte s in mægtige Røst  t i l  en dirrende 
Protest!  

Vil  man ikke? 
Saa maa den socialdemokratiske Ungdom gøre det!  

Saaledes tal te  den socialdemokratiske Ungdom den 1.  
August  1914,  s taaende paa Krigens Tærskel .  Og i næste Nr.  
af  Fremad, da Mobil iseringen var en Kendsgerning,  gentoges 
i  en Spidsart ikel  de samme Anskuelser:  

Socialdemokratiet ,  og for den Sags Skyld ogsaa de Radikale,  har 
al t id hævdet det  Standpunkt,  at  Danmark i  Tilfælde af  Krig gjorde 
bedst  i  a t  være saa st i l le  som muligt  og slet  ikke vise el ler  slaa paa 
Sværdet. Vi ser ingen som helst Anledning til selv i dette Øjeblik at 
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forandre denne Anskuelse. Hvad vi mener i Dag, løber vi ikke fra i 
Morgen. 

I  samme Artikel  tages Standpunkt t i l  den socialdemokra
t iske Rigsdagsgruppes Mili tærbevil l inger:  

Det har vakt  adskil l ig Forundring hos saavel  unge som gamle,  at  
Rigsdagsgruppen uden Protest  har været  Vidne t i l  Regeringens Mobil i
seringer og st i l t iende har givet  s in Tilslutning ved Bevil l ingen af 10 
Mill ioner i Forsvarsøjemed. .  .  .  Socialdemokratiet ,  der ikke har An
svaret  for den Forsvarsordning,  vi  nu har,  er  derfor heller  ikke den 
mindste Smule forpligtet  t i l  at  være medansvarl ig for dens Benyttelse 
og Bevil l ing af  Midler  dert i l .  

Det er vor Opfattelse, at Partiet ikke burde være gaaet med til dette, 
og vi fralægger os ethvert Medansvar for denne vort Partis Handlemaade. 

Uden Tøven havde Ungdomsbevægelsen her st i l let  s ig paa 
det  rene socialdemokratiske Standpunkt;  „Ikke en Mand og 
ikke en Øre ti l  Mili tarismen".  Men Fremad saavel  som hele 
Ungdomsbevægelsen paabegyndte ikke derfor nogen Smæde-
kampagne mod Part ifællerne i  Rigsdagen.  Klart ,  men fuld
komment sagligt ,  ytrede man sig.  

En anden Artikel  i  det  samme Nr.  af  Fremad behandler  
Aarsagen t i l ,  a t  Ungdomsbevægelsen ikke direkte havde fore
taget  nogen Aktion mod Indkaldelserne:  

Hvad de store Indkaldelser  angaar,  vi l  ingen med Rette kunne be
brejde Ungdomsbevægelsen,  at  den ikke har protesteret .  Med den 
Hurtighed,  det  hele er  gaaet ,  har det  været  umuligt .  Det nytter  ikke 
meget at demonstrere overfor det, der er foretaget. Men overfor videre 
Indkaldelser bør der protesteres kraftigt. 

At Socialdemokratiet  ikke løftede sin mægtige Røst  t i l  
Protest ,  skyldtes Grunde,  der er  noksom bekendte,  og som 
vi derfor ikke skal  komme nærmere ind paa.  Den social
demokratiske Ungdoms Røst  er  betydelig spædere,  og den 
formaaede derfor ikke at  t rænge igennem. 

Men denne Røst  lød.  Ikke alene i Fremad,  men ogsaa 
al le  andre Steder,  hvor den kunde komme ti l  Orde.  I per
sonlige Samtaler  og ved Konferencer med Part iets  ledende 
Mænd gjorde Ungdomsbevægelsens Ledelse disse Anskuelser  
gældende og søgte dem fremmet.  

Hvad der skete hine Dage,  har  gentaget  s ig al le  Krigs-
aarene igennem. Klart  og skarpt  er  Kampen ført  mod Mili
tarismen,  med Mund og med Pen og med Handling.  Men 
derom under et  andet  Afsnit :  

Internationale. 
Ogsaa her har Forbundet  fulgt  den rene og klare .Ret

ningslinje,  der  blev fastslaaet  i  August  1914.  Denne Ret
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ningslinje var Karl  Marx'  Parole:  Arbejderne har intet Fædre
land; man kan ikke fratage dem, hvad de ikke har! — og i  
Fremad for  15.  August  1915 udtrykkes dette saaledes:  

Socialdemokratiets  Protest  blev da kun et  afmægtigt  Raab.  .  .  Det 
har sikkert  været  mange en stor Skuffelse at  se dette.  Men det  maa 
aabent erkendes.  .  .  Selv Arbejdernes Førere er  revne med i  Nationa
lismens Heksedans. . . Arbejderklassen maa gøre sig klart, at Milita
rismen maa bekæmpes med rene Linjer, at den ikke maa gaa ud i Krig 
for Kapitalismens Interesser. 

I  en anden Artikel  i  samme Nr.  s iges der:  

Vi har ikke Ret t i l  a t  dømme det  internationale Socialdemokrati ,  
fordi  det  ikke har forhindret Krigen,  thi  det  har det  s ikkert  ikke kunnet,  
men vi har Ret t i l  a t  fordømme den Tendens,  der gaar igennem en 
Del af  de Manifester ,  de forskell ige Landes Socialdemokrater  har ud
stedt ,  og hvori  de vedkender sig,  at  Arbejderne har Interesser at  vare
tage i denne Krig,  og at  de har et  Fædreland,  de bør værge og kæmpe 
for. Men dermed har vi i Virkeligheden forraadt vor helligste Grundsæt
ning, det internationale Broderskab. 

Ogsaa om denne Anskuelse gælder det ,  at  vi  uforandret  
har  holdt  og hævdet den ti l  Dato.  (Men derom videre under 
Afsnit tet  „Zimmerwald").  

Hermed turde det  da være dokumenteret ,  at  den social
demokratiske Ungdomsbevægelse i  de kri t iske Augustdage 
1914 indtog en klar, international, antimilitaristiskog social
ist isk Linje.  Ingen af  vore Klassefæller ,  hverken de,  der  
staar  t i lhøjre el ler  de,  der  staar  t i lvenstre for  os,  vi l  kunne 
benægte dette.  Vi skal  da undersøge,  om Ungdomsforbundet  
senere har fraveget  dette Udgangspunkt,  og vi  skal  som hid
ti l  gøre det  ved at  dokumentere vor Sti l l ing.  

Grundlov og Kongemiddag. 
Om Ungdomsbevægelsens Sti l l ing t i l  disse to Spørgsmaal 

er  der ingen Anledning t i l  a t  dvæle længe.  Overfor Grund
loven var Sti l l ingen den,  at  vi  selvfølgelig anerkendte den 
som et  Fremskridt ,  der  kunde og burde benyttes t i l  yder
l igere Fremme af Arbejderklassens Interesser ,  men at  vi  sam
tidigt  naturl igt  reagerede mod den Overvurdering af Grund
loven og Valgret ten,  der  i  de Dage syntes at  gøre sig gældende.  

At den høje Valgretsalder og den Maade,  d .  v.  s .  ved et  
kæmpemæssigt  Forl ig i  „den nationale Samling"s Tegn,  hvor-
paa Grundloven blev t i l ,  hel ler  ikke bidrog t i l  a t  skabe sær
lig Begejstr ing hos Arbejderungdommen, var kun rimeligt .  

Hvad „Kongemiddagen" angaar,  hævdede Fremad,  at  
Rigsdagsgruppen skulde følge Kongresbeslutningen,  der  forbød 



at  deltage i  saadanne Fester ,  saa meget  mere,  som det  ikke 
var muligt  at  se,  hvilke Arbejderklassen gavnlige Interesser ,  
der  t jentes ved at  gaa t i l  Kongen.  

(Om disse to Spørgsmaal se Fremad Nr. 1,  3  og 4,  9.  Aarg.) .  

Ministersocialismen. 
Ligesom en Række andre europæiske Lande har ogsaa 

Danmark under Verdenskrigen faaet  den første social is t iske 
Minister .  

Fra syndikalist isk Side har man benyttet  det te t i l  s tærke 
Angreb paa Ungdomsbevægelsen,  fordi  dens Ledere ikke 
kraft igt  nok havde bekæmpet dette.  

Hvor l idt  Sandhed,  der er  i  disse og andre Beskyldninger 
for  „Forræderi" ,  fremgaar klart  af  følgende Artikel ,  som da
værende Medlem af Socialdemokratiets  Hovedbestyrelse,  Frk.  
Marie Nielsen ,  skrev i  Fremad efter  hin berømte Natkongres,  
hvor hun var en af  de skarpeste Talere mod Ministersocial
ismen :  

Denne Kongres maatte tage sin Beslutning under Forhold,  der 
bedst  betegnes ved Ordet  Tvangssituation.  

Indtrædelsen af  en socialdemokratisk Repræsentant  betegnedes som 
nødvendigt ,  gik vi  ikke med, da f ik vi  Valg,  og Valget  vi lde i  over
ordentl ig Grad øge Faren for at  komme med i Krigen;  dert i l  kom den 
nedtrykkende Meddelelse,  at  et  eventuelt  Valg vilde blive et  All iancevalg.  

Det var onde Kaar at  bl ive st i l let  over for:  Ministeren el ler  — 
maaske — Krigen.  Afstemningen bar tydeligt  Vidnesbyrd om den usikre 
Stemning i  Forsamlingen.  

Det,  der f ik jde 9 / io af  denne Forsamling bortset  fra de faa glade 
Jastemmer til at stemme, som de gjorde, var vort idelle Krav: Fred 
for enhver Pris.  De havde af Motiveringen ti l  Forslaget  faaet  det  Ind
tryk,  at  f ik Danmark ikke en socialdemokratisk Minister ,  da vilde 
Krigsfaren i betydelig Grad øges for vort  Land,  og de vilde for al t  i  
Verden ikke være med at  øge den.  

Slig Grund ti l  Afstemning kan en selv nok saa „ondartet  Princip
rytter" ikke underkende.  For enhver Pris  vil  vi  Proletarer  søge at  
holde vort  Folk og dermed vor Klasse i  Danmark uden for denne 
Kapital istkrig,  hvor Proletarer  har al t  at  tabe,  intet  at  vinde.  

Ganske visl  har vi  efter  min Mening her betal t  en betydelig Pris  
uden at  faa noget  t i l  Gengæld.  Danmarks Fred afhænger nu som før 
af  de kæmpende Stormagtsgrupper og ikke af vore indrepoli t iske For
hold (der er  dog ingen,  der mere for Alvor tror  paa,  at  noget  Part i  
her  i  Landet  selv vilde erklære Krig),  og selv Valgfreden indti l  Kri
gens Afslutning er  vi  ikke engang sikret ,  intet  garanterer  os,  at  ikke 
et  af  Opposit ionspart ierne en skønne Dag at ter  rejser  Valgkravet ,  og 
saa er  vi  den! Hvad skal  vi  saa byde for at  faa Fred? 

Men det  var kun 1 / io af  hele Forsamlingen,  der havde den Mening.  
Resten troede at  sikre Freden ved deres Jaafstemning,  og denne An
skuelse maa man dog respektere,  selv om man ikke deler  den.  

De samme Betragtninger gælder de 3 „Stemmer ikke",  der vel  
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nærmest  maa regnes under Jagruppen,  dog med den Til lægsbemærk-
ning,  at  disse tre aabenhart  ikke var overbevist om, at  det  poli t iske 
Forl ig bød os reelle Værdier og Garantier  — deraf Mellemstandpunktet .  

Jeg maa oprigtigt  t i ls taa,  at  jeg den Nat ikke havde Indtryk af ,  at  
nogen — maaske med Undtagelse af  de faa glade Jastemmer — 
svigtede,  nødtvungent stemte man, som man gjorde,  for  at  undgaa 
Krigens Ulykker;  man foretrak et  mindre Onde for et  s tørre.  

Saaledes bedømte en af  de mest  udprægede Nejstemmer 
Situationen.  Hvor grundløs bl iver da ikke al le  de larmende 
Angreb om usselt  og elendigt  Forræderi .  Alle disse Angreb,  
der  var dikteret  af  Syndikalisternes Skuffelse over,  at  Ung
domsforbundet  ikke vilde gribe denne „Lejl ighed" og „be
nytte" den t i l  en Part isprængning.  

Mens Ungdomsbevægelsens Sti l l ing ved denne Lejl ighed,  
hvor den i  s in Midte tal te  baade Ja-Stemmer,  Ikke-Stemmer 
og Nej-Stemmer,  viste ogsaa talr ige Part ifæller ,  hvor løgn
agtige de ofte saa fremsatte Beskyldninger om ti ls træbt Part i
spli t telse var.  

Værnepligtsstrejke og Militærstrejke. 
I  Diskussionen om Bekæmpelse af  Mili tarismen har Værne

pligtsstrejke (Nægtelse af at møde paa Session) og Militær-
strejke (Massemili tærnægtelse ved Krigsmobil isering) indtaget  
en fremskudt Plads efter  Verdenskrigens Udbrud.  Og det  
har faaet  yderl igere Aktuali tet  derved,  at  en Del unge Ar-

v bejdere har iværksat  den førstnævnte.  
Allerede paa Forbundets Kongres i  Odense 1915 drøfte

des Spørgsmaalet ,  der  senere var Genstand for en lang Række 
Artikler  i  „Fremad".  

Tilhængere af  Værnepligtsstrejken hævder,  at  denne er  
en naturl ig Konsekvens af  Antimil i tarismen og at  det  vi l  
være muligt  ad denne Vej at  afskaffe den almindelige Værne
pligt .  Modstanderne mener,  at  Værnepligtsstrejke vel  kan 
fr i tage enkelte for  Soldatert jeneste,  men ikke afskaffe Værne
pligten,  og at  Arbejderklassen i  s in Kamp mod Mili tarismen 
maa optræde som Klasse og ikke som Individualister ,  hvor
ved de enkelte Ofre ikke kommer ti l  a t  s taa i  Forhold t i l  
Resultaterne. Begge Parter er iøvrigt enige om Militærstrejken, 
der dog t i l  s in Realisat ion kræver en Samvirken af  al le  det  
paagældende Lands Arbejdere.  

Paa Kongressen i Aalborg 1917 var Spørgsmaalet  at ter  
fremme, og i  den vedtagne Udtalelse hedder det  herom: 

Kongressen betoner,  at  Mili tarismen er  et  nøje Led i  selve det  
kapital ist iske Samfund og derfor ikke overalt  kan afskaffes,  før  Sam
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fundets økonomiske Udvikling er  t i ls trækkelig fremskreden dert i l .  
Den anerkender fuldtud det  Kampmod og den heroiske Offervil je ,  
som udvises af  de Klassefæller ,  der er  Værnepligtsnægtere,  og prote
sterer  mod den brutale Behandling,  netop disse Mili tærnægtere er  
Genstand for fra de militære Bødlers Side; men den kan ikke anbefale 
denne Kampform, hvor den enkelte maa bringe saa uendeligt  s tore Ofre 
med saa r inge Resultat ,  men opfordrer Afdelingerne t i l  at  bruge den 
oprørende Maade,  hvorpaa man behandler de af  vore Kammerater  og 
Klassefæller ,  som ved Værnepligtsstrejke sætter  deres Liv og Person
lighed ind i Kampen, som Middel t i l  a t  vække Arbejderklassens Had 
og Afsky mod det  mili tarist iske Vanvid.  

Kongressen peger endvidere som Middel t i l  a t  forhindre Udbrud 
af Krige paa Mili tærstrejke ved Mobil isering i Forbindelse med fag
l ige Massestrejker,  og paalægger Afdelingerne at  føre dette Spørgsmaal 
og andre Kampformer frem ti l  Drøftelse i  Arbejdernes faglige og poli
t iske Organisationer.  

Denne Udtalelse vedtoges med 76 Stemmer mod 43 (der 
ønskede direkte Støtte af  Mili tærnægtere) ,  og hermed var 
Ungdomsforbundets Sti l l ing givet .  At det  ogsaa i  Spørgs-
maalet  Værnepligtsstrejke har set  r igt igt ,  naar det  mente 
Vejen ufremkommelig,  derom vidner det  afgjort  negative Resul
tat ,  Bevægelsen kan opvise for  de syndikalist iske Militærnæg
tere,  idet  Nægtelsen ikke har formaaet  at  komme Mili tarismen 
ti l  Livs.  Derimod har de socialdemokratiske Nægtere haft  Ret ,  
der  i Nægtelsen kun saa et  opsigtsvækkende Agitat ionsmiddel .  

Eet  haandgribeligt  Resultat  har  Bevægelsen dog at  opvise:  
Loven om Mili tærpligt iges Overførelse t i l  c ivi l t  Arbejde.  Den 
er  fra Regeringens Side betegnet  som en Imødekommelse af  
Mili tærnægterne,  medens den fra disses Side betegnes som 
en Skruebrækkerlov og en Lov,  der  skal  umuliggøre deres Kamp, 
hvorfor de har erklæret  Krig imod den.  

Hvadenten nu det  første el ler  det  sidste er  r igt igt ,  saa 
viser  det  blot ,  at  Ungdomsforbundets Ledere havde Ret,  naar 
de hævdede,  at  hvis  Værnepligtsnægtelsen overhovedet  førte 
t i l  noget ,  saa var det ,  at  Regeringen vilde søge Midler  t i l  a t  
omgaa den,  enten ved en Imødekommenhed,  der ikke rokkede 
ved den almindelige Værnepligt ,  el ler  ved en — Undtagel-
seslov.  

Om denne Lov vedtog Forbundets Hovedbestyrelse med 
al le St .  mod 2 paa si t  Møde i Paasken 1918 følgende Udtalelse:  

Med Henblik paa den i Rigsdagen vedtagne Lov om Værnepligtiges 
Overførelse t i l  civi l t  Arbejde udtaler  Hovedbestyrelsen,  at  man er
kender det  i det  oprindelige Lovforslag indeholdte Princip som et  Frem
skridt ,  men slaar samtidig fast ,  at  dette Princip gennem Landstingets 
Ændringer er  blevet  væsentl ig forringet  og forfusket ,  saaledes at  Loven 
i Praksis  maa siges at  være blevet  betydningsløs.  Hovedbestyrelsen 
finder derfor,  at  der for S.  U. F.  som Organisation ikke paa nuværende 
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Tidspunkt er  Anledning t i l  a t  udtale sig for el ler  imod Benyttelsen af 
Loven,  men overlader det  t i l  hvert  enkelt  Medlem at  træffe sin Be
slutning i  saa Henseende.  

Ungdoms s Internationale. 
Om Forbundets Sti l l ing hert i l  er  der  i  denne Forbindelse 

ikke meget  at  s ige.  Vi har  fra første Færd deltaget  i  Be
stræbelserne for at ter  at  knytte de ved Krigens Udbrud af
brudte Forbindelser .  Det  lykkedes al lerede i Paasken 1915,  
da en Konference holdtes i  Bern,  og det  viste sig,  at  An
skuelserne om Krigen og Midlerne t i l  a t  bekæmpe den var 
ganske de samme, som det  danske Ungdomsforbund havde 
fremsat .  (Se Fremad Nr. 24,  8.  Aarg.) .  

Ogsaa her er  Kursen siden holdt  uforandret ,  og det  kan 
blot  t i l føjes,  a t  Krigen saa langt  fra at  virke ødelæggende og 
spli t tende paa Ungdommens Internationale tværtimod har gjort  
det  s tærkere og mere l ivskraft ig end nogensinde før.  ( løvrigt  
henvises herom til Forbundets Festskrift „Ungdom under rødt 

Flag".) 

Zimmerwald. 
En naturl ig Konsekvens af  Forbundets rene antimil i tari-

st iske og internationale Holdning maatte være,  at  det  s tøt tede 
og sympatiserede med de udenlandske Part ier ,  Grupper og 
Enkeltpersoner,  der  indtog samme Sti l l ing.  Saaledes blev 
Sympatien for Karl  Liebknecht,  Rosa Luxemburg,  Klara Zet-
kin,  Friedrich Adler  o.  s .  v.  en Selvfølge der efterhaanden 
udvidede sig t i l  a t  omfatte de Grupper af  Part ifæller ,  der  i  
hvert  Land indtog det  samme Standpunkt.  

Da derfor disse Grupper i  September 1915 samledes i  
Byen Zimmerwald i  Schweiz for at  enes og forenes om en 
fælles Aktion mod Krigen og ved denne Lejl ighed udsendte 
et  Manifest ,  „Til  Europas Proletarer",  havde Ungdomsfor
bundet  intet  Valg.  Det  maatte give sin Tilslutning t i l  det te  
Manifest  og denne Bevægelse*),  hvis  den ikke vilde svigte 
sin Overbevisning og sin hidtidige Sti l l ing i  disse Spørgsmaal.  

1 Manifestet ,  der  er  undertegnet  af  Repræsentanter  for  1 1 
Landes socialdemokratiske Part ier  el ler  Grupper af  saadanne,  
udvikles det, at en fælles Aktion af „Internationale" er 
umulig, saa længe dets Repræsentanter staar paa den natio

*)  Ti l  a t  vedl igeholde  og  udvik le  Forbindelsen  mel lem de  t i l s lu t tede  Par t ie r  nedsa t te  
Konferencen  en  Internat ional  soc ia l i s t i sk  Kommiss ion (1 .  S .  K. )  med Sæde i  Bern  (s iden  
1917 Stockholm) .  
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nåle Solidaritets Grund, sartunen med Udbytterklassen, i Stedet 
for paa Proletariatets internationale Solidaritets og Klassekam
pens Grund.  Betingelsen for en fælles Kamp mod Krigen er  
derfor Opsigelse af Borgfreden, Nægtelse af Krigsbevillingerne 
Genoptagelse af Klassekampen. 

Fremad gengav den 2.  Oktober 1915 dette Manifest  og 
har siden Gang paa Gang ene af  al le  danske Blade — 
tolket  Zimmerwalds Anskuelser ,  For at  gøre den danske 
Arbejderklasse bekendt med,  hvad Zimmerwald er  og vil ,  har  
Forbundet  i 1917 udgivet  en af  Bevægelsens første Sekretær,  
vor schweiziske Part ifælle,  Red.  Robert  Grimm ,  skrevet  Pjece 
»Zimmerivald og Kienthal«,  der  bringer dens Manifester  og 
giver en fortræffel ig Skildring af  dens Tilbl ivelseshistorie.  
(3.  Oplag er  nylig udkommet).  

Fra Part i ledelsens Side er  Ungdomsbevægelsen bleven 
stærkt  angrebet  for  denne Sti l l ing.  Man har hævdet ,  at  
Zimmerwald var en Spli t telsesbevægelse,  der  søgte at  danne 
et  nyt  Internationale,  skønt det  gamle stadig bestod,  og at  
Ungdomsbevægelsen,  t i ls lut tet  Part iet ,  der  tog Afstand fra Zim
merwald,  ikke ogsaa kunde staa t i ls lut tet  denne Organisat ion.  

Ungdomsbevægelsen har heroverfor hævdet ,  for  det  første:  
at  Zimmerwaldbevægelsen saa langt  fra at  spli t te  tværtimod 
søger at  samle Internationale;  for  det  andet:  at  Zimmerwald 
kun er  en midlert idig Inst i tut ion,  hvis  Eksistens ikke blot  
ophører,  men overflødiggøres i  det  Øjeblik,  da Bureauet  i  
Haag opfylder s ine ved de internationale Kongresser  fast-
s laaede Forpligtelser*);  for  det  t redje:  at  Zimmerwalds Anskuelse 
falder nøje i  Traad med Ungdomsbevægelsens,  og at  Forbin
delsen derfor er  naturl ig;  og endelig for  det  f jerde:  at  Ung
domsforbundets Selvstændighed i organisatoriske og interna
t ionale Spørgsmaal ikke kan være underkastet  den Overens
komst,  der  bestaar  med Part iet .  

Naar dert i l  endnu føjes,  at  Zimmerwald for Øjeblikket  
bestaar  af  ikke mindre end 7 Landspart ier  (I tal iens,  Schweiz '  
Rumæniens,  Portugals ,  Serbiens,  Finlands og Norges offici
el le  Part ier) ,  14 socialdemokratiske Part ier  fra Lande,  hvor 
der er  mere end ét  soc.  Part i  (f .  Eks.  Tysklands uafhængige 
Socialdemokrati)  samt talr ige Mindretalsgrupper over hele 

'  Herom hedder  de t  i  / .  S .  Ks  Bul le t in  Nr .  2 :  „Denne  Kommiss ion  er  ikke  en  t i l  
< B u r e a u e * '  Haag)  konkurrerende  Ins t i tu t ion .  Den har  provisor i sk  Karakter  og  

vil blive opløst paa det Tidspunkt, da I, S. B. ifølge Beslutningerne i Stuttgart, Køben-
B a s e l  i n <l leder  Kampen mod Krigen,  og ikke  mere  gør  s in  Virksomhed afhængig  

af  Ti l s lu tn ing  f ra  de  soc ia l i s t i ske  Par t ie r ,  der  endnu i  deres  Lande  unders tø t te r  den  her 
skende  Klasses  Kr igspol i t ik ."  

1 0  



Verden,  saa vil  man forstaa,  at  Zimmerwald ikke er  nogen 
Luftspejl ing,  men en Reali tet ,  hvis  Betydning bestandig vokser.  

Men det  kan da næppe heller  s iges at  være i l loyalt  over
for Part iet  at  s taa i Forbund med nogle af  Internationales 
mest ansete Mænd, som f. Eks. Karl Kautsky og Edv. Bern
stein,  der jo begge er  ledende Mænd i det  tyske uafhængige 
Socialdemokrati .  Næppe nogen vil  beskylde dem for  at  vi l le  
Spli t telse,  og det  er  da ikke blot  med god Samvit t ighed i  saa 
Henseende,  men ogsaa i  Bevidstheden om at  være i  den 
internationale Social ismes Aand,  at  Ungdomsbevægelsen fort
sat  t i ls lut ter  s ig Zimmerwald.  

Den russiske Revolution og Bolschevikerne. 
Da den russiske Revolution i  Marts  1917 sprængte Cza-

rismens Lænker og styrkede Haabet  om en snarl ig Fred,  
hi lstes denne Begivenhed med Begejstr ing af  den socialdemo
kratiske Ungdom saavel  som af Part iet .  Men i  St i l l ingen t i l  
de Str idigheder,  der  snart  efter  opstod i  Rusland,  viste der  
sig nogen Forskel .  Mens Part ipressen stod forsigt ig afven
tende,  st i l lede Fremad sig ufortøvet  paa Bolschevikernes Side 
i deres Kamp mod den ententelydige Kerenski  og den af  ham 
iværksatte Offensiv,  kort  sagt:  mod de borgerl ige Tendenser 
i  Revolutionen.  (Se Fremad Nr. 7 og 8,  11.  Aarg.)  

Senere — da den proletariske Revolution i  Novbr.  1917 
brød igennem og Bolschevikerne derved kom ti l  Magten — 
forenedes Part i  og Ungdomsbevægelse at ter  i  en.  begejstret  
Hyldest ,  men ogsaa paa dette Spørgsmaal delte Vandene sig 
snart .  Medens Part ipressen fra sin Begejstr ing efterhaanden 
slog om i en lunken og t i ls idst  næsten fjendtl ig Holdning 
mod Bolschevikerne,  s tod Fremad fortsat  som deres For
kæmper og Forsvarer .  (Se Nr.  16 o.  f . ,  11.  Aarg.) .  

Paa et  af  Forbundet  og de københavnske Afdelinger af
holdt  Møde gav dette sig Udtryk i følgende eenstemmige 
Udtalelse:  

1200 organiserede Arbejdere,  samlet  t i l  Møde d.  22.  Jan.  1918,  hi lser  
med jublende Glæde Proletariatets  Sejr  i  den russiske Revolution.  De 
beundrer den t i taniske Kamp, Ruslands Arbejdere,  Bønder og Soldater  
fører  mod den mørke Reaktion i deres eget  Land og mod hele Ver
dens bloddrukne Imperial ister .  

Vi Arbejdere ser  med Foragt  paa den borgerl ige Presses gift ige 
Bagtalelser  og nederdrægtige Løgne over den store russiske Revolution.  

En saa betydelig historisk Daad som denne Revolution kan borger
l ige Hænder ikke besudle.  

Gid denne heltemodige Gerning fortsat  maa krones med Sejr .  Gid 
det  russiske Proletariats  Eksempel snart  maa blive efterfulgt  af  vore 
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Klassefæller  i  a l le  Lande,  thi  kun gennem Handlinger efter  Zimmer-
walds Principper er  en Genrejsning af Internationale at ter  mulig,  og 
kun gennem den social ist iske Arbejderklasses Sejr  s ikres Verden en 
retfærdig og varig Fred.  

I  Skrif t  og Tale har Ungdomsforbundet  fortsat  agiteret  
for  disse Anskuelser  hvilket  ikke mindst  faar  Betydning der
igennem, at  Bolschevikerne og Zimmerwald i  den sidste Tid 
har været  Genstand for s tærke og haanende Angreb fra „ung
social is t isk" og syndikalist isk Side,  saavel  i  Norge og Sverige 
som herhjemme. 

Denne Kendsgerning er  os et  nyt  Bevis paa vort  Stand
punkts Rigtighed,  og den er  af  Værdi overfor de Forsøg,  der  
baade fra højre og venstre Side er  gjort  paa at  gøre Zimmer
wald og Bolschevikerne t i l  Syndikalister  og Antiparlamen-
tarikere.  

Den finske Revolution. 
Her har Sti l l ingen for  Ungdomsforbundets Vedkommende 

været  den samme som overfor den russiske Revolution.  Uden 
Tøven har vor Sympati  og vor moralske Støtte været  paa 
„de Røde"s Side.  (Se Fremad Nr. 20,  o.  f . ,  11.  Aarg.)  Trods 
Borgerpressens Løgnekampagne,  trods Part ipressens Lunken
hed har Ungdomsforbundet  ufortrødent  fortsat  indtaget  denne 
Holdning.  

Men mere end det:  vi  har  posit ivt  søgt  at  dæmme op for 
denne Kampagne,  vi  har  søgt  at  klarlægge for den danske 
Arbejder Revolutionens Aarsag og Karakter  og i Sammen
hæng dermed at  gøre ham klart ,  at  den finske Arbejder
klasses Kamp ogsaa var hans Kamp, og at  det  derfor var 
hans Opgave at  s tøt te  den.  

Det væsentl igste Led i det te  Forsvars-  og Oplysningsar
bejde har været et af Forbundet udgivet Skrift: „Rødt eller 
Hvidt? Sandheden om Finland",  der  forlængst  er  spredt  t i l  
s idste Eksemplar.  1 Anledning af  det te Skrif t  har  vi  fra den 
finske Revolutionsregerings Repræsentant i Stockholm, A. 
Usenius,  modtaget  følgende Skrivelse:  

Kammerater!  
Hermed vil  jeg paa de kæmpende Kammeraters Vegne bringe Eder 

en Tak for Eders Bestræbelser for at  modarbejde den Løgnekampagne,  
som udøves af  de Borgerl ige og som desværre t i ldels  har faaet  Støtte 
af  det  social ist iske Højre.  Jeg har af  Kammerat  Z.  Hoglund erholdt  
et  Eksemplar af  Eders Broschure „Rødt el ler  Hvidt?",  som jeg f inder 
udmærket og ønsker en stor Udbredelse.  Jeg beder Eder sende mig 
nogle Eksemplarer,  dels  t i l  vort  Arkiv her,  dels  vort  Arkiv i  Finland 
og endelig for vore Blade i  Finland.  Jeg har nemlig af  og t i l  sendt 
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en Del Materiale t i l  Finland og saa da gerne,  at  ogsaa Eders Broschure 
kom med. 

Med en revolutionær Hilsen 
(sign.)  Arth. F. Usenius 

Republ iken  Fin land ,  
Folkekommissar ia te t s  Repræsentant ,  

S tockholm.  

Heller  ikke i det te  Spørgsmaal har vi  Grund ti l  a t  nære 
Tvivl  om vort  Standpunkts Rigtighed.  Vor Holdning svarer  
nøjagtig t i l  den,  det  første „Internationale" under Karl  Marx'  
Førerskab indtog overfor Pariserkommunen i 1871.  Desværre 
har den finske Revolution al lerede l idt  Pariserkommunens 
Skæbne,  men det  skal  i  Historiens Blade optegnes,  at  blandt  
de Klassefæller  udenfor Finland,  der  ikke svigtede de f inske 
Arbejderes Sag,  var ogsaa den danske socialdemokratiske 
Ungdom. 

Valgalliancen. 
Sikkert  den mest  skæbnesvangre af  de socialdemokratiske 

Part i lederes Handlinger under Verdenskrigen var Forslaget  
om og Gennemførelsen af  Valgall iancen med det  „radikale" 
Venstre.  

Gang paa Gang var Misfornøjelsen indenfor Socialdemo
kratiet  blevet  dæmpet med Udtalelser  om, at  nu skulde det  
ikke vare længe,  før  Socialdemokratiet  skulde gaa alene t i l  
Valg,  og dermed vilde det  første Skridt  t i l  en ny Taktik være 
gjort .  

Tydeligst  var  dette Forhold t i l  Stede paa Part ikongressen 
i Aarhus 1915.  Her skulde Rigsdagsgruppen have staaet  t i l  
Regnskab for Mili tærbevil l inger,  Kongedyrkelsen paa Ama
lienborg m. v. ,  l igesom der vel  ogsaa vilde have været  rejst  
nogen Krit ik mod den nye Grundlov.  Naar det  al tsammen 
„gik i  Kongressen",  saa var den Beslutning om Valgall ian
cens Ophør,  som Kongressen f ik forelagt ,  meget  medvirkende 
t i l ,  a t  det  hele „gled ned".  

Paa Natkongressen i 1916 om Ministersocial ismen var 
— som foran paavist  — Modvil jen mod en Valgall iance ved 
et  eventuelt  Valg en meget  s tærkt  medvirkende Aarsag t i l ,  
a t  Ministersocial ismen gik igennem. Det var kun meget  faa,  
der  hævdede:  „Hellere et  Valg,  selv med All iance,  end Mi
nistersocial isme,  thi  kommer vi  først  ind paa Ministersoci
al ismens Vej,  bl iver det  svært  at  s l ippe ud derfra."  

Modstanden mod Valgsamarbejdet  med det  borgerl ige „ra
dikale" Venstre bundede al tsaa dybt.  
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Hvilken Harme og Forbitrelse maatte det  da ikke vække,  
da det  blev bekendt,  at  Part i lederne trods al t  uden Hensyn 
vilde gennemtvinge en Fornyelse af  All iancen.  

Naturl igvis  maatte den socialdemokratiske Ungdom gaa for
rest  i  Kampen mod denne All iance,  hvorledes skulde den el
lers  kunne opfylde sin Pligt  t i l  a t  være Social ismens Avantgarde.  

1 Fremad og paa Møder $amt gennem Pjecen „ Valgalli
ance el ler Klassekamp" (der spredtes i  e t  Masseoplag i  Løbet  
af  de 10 Dage,  der  var levnet  t i l  Agitat ionen forud for Kon
gressen,  arbejdedes utrættel ig for  at  forhindre den skæbne
svangre All iance.  

Det  paavistes,  hvorledes All iancens Fornyelse denne Gang 
næsten uundgaaelig maatte medføre Faren for i  Løbet  af  kor
tere el ler  længere Tid at  faa et  Blandingsministerium af „Ra
dikale" og Socialdemokrater .  Og overfor visse Part i lederes 
Paastand om, at  netop det  undgik man ved Valgall iancen,  
hævdedes stærkt ,  at  det  jo ved Ministersocial ismens Gennem
førelse var lovet ,  at  dermed slap vi  for  Valgall iancen,  men 
nu f ik vi  baade Alliancen og beholdt  Ministeren.  Endelig 
gjorde man opmærksom paa, hvilken Fare for Socialdemokra
tiets  Sammenhold en Fornyelse af  All iancen var.  Dette,  at  
Arbejdernes Part i  endnu en Gang under de for Arbejderne 
saa fortvivlede økonomiske Forhold vilde slaa Flok og Følge 
med et  udpræget kapital is t isk Part i ,  det  vi lde enten føre t i l  
gold syndikalist isk antiparlamentarisk Holdning hos mange Ar
bejdere el ler  bevirke Spli t telse af  selve Part iet .  

All igevel  — trods al t  vedtog Part ikongressen All iancen.  
Men der var Fremskridt  at  notere.  Vedtagelsen skete kun 

med 220 St .  mod 156.  Hvilken glædelig Modsætning var 
ikke dette t i l  Aarhuskongressen 1915,  der kun evnede at  
mønstre ial t  8  Stemmer mod den af  Rigsdagen førte Kurs.  

Med Rette bevirkede denne sidste Kendsgerning,  at  Haa-
bet  om en Tilbagevenden ti l  de gamle rene socialdemokra
t iske Linjer  at ter  voksede frem. 

Efter Kongresen. 

De skæbnesvangre Virkninger af  Valgall iancen viste s ig 
snart .  

Det  gik saaledes som Alliance-Modstanderne havde sagt .  
All iancen blev en Fare for Arbejderklassens poli t iske Enhed.  
Sprængningstendenserne viste sig.  Og Part iets  Spli t telse var 
snart  en Kendsgerning.  
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Den socialdemokratiske Ungdomsbevægelse fulgte ikke 
Spli t telsen.  Den gjorde endnu en Gang de mange løgnagtige 
Angribere t i l  Skamme. Den viste endnu en Gang,  at  for  den 
var Part iets  Enhed — ikke Enighed — en Ting af  meget  
stor  Værdi.  Og derfor gik Ungdomsbevægelsen ogsaa ud i  
Valgkampen paa Socialdemokratiets  Side,  om end uden sær
lig Begejstr ing. '  

De nye Partier. 
Men blev end Ungdomsbevægelsen loyalt  s taaende indenfor 

Part iet ,  var  der andre,  der  brød ud.  
Ikke mindre end to nye social is t iske Part ier  dannedes i  

København.  
Og fra disse — særlig fra det  ene af dem — angreb 

man nu Ungdomsforbundet  og t i l raabte det:  
„I  er  jo enige med os!  I  har  indenfor Part iet  hævdet  de 

samme Anskuelser ,  vi  kæmper for nu.  I  har  indenfor Part iet  
kæmpet en haard Kamp for Eders Tilslutning t i l  Zimmerwald.  
Nu kræver Eders Anskuelser  og Tilslutningen t i l  Zimmer
wald,  at  1 gaar over t i l  os.  Bliver I  s taaende i „det  gamle 
Part i" ,  vi l  det  være et  Forrædderi  mod Eders Anskuelser ."  

Ungdomsbevægelsens Svar paa disse Angreb var givet ,  
saavel  som paa de hadefulde syndikalist iske Efterplapringer 

af  Angrebene.  
Saalidt  som Ungdomsbevægelsen Aarene igennem havde 

kunnet  lade sig sin Sti l l ing diktere af  enkelte Part i ledere,  
saal idt  kunde den lade sig kommandere af  nogle faa Men
nesker,  der  fandt  paa,  at  nu skulde der „mir nichts ,  dir  nichts" 
laves et  nyt  Part i .  

Sandt nok:  Ungdomsbevægelsen havde for en stor  Del 
hævdet de samme Anskuelser indenfor Partiet. Men netop 
for at  fremme disse Anskuelser maatte Ungdomsbevægelsen 
kæmpe indenfor Part iet .  At gaa ud af  Part iet  nu var blot  at  
sætte sig selv ud af  Spil let  og dermed spli t te  Opposit ionen og 
forringe de Muligheder for  en Kursændring,  der  havde vist  
s ig ved denne Kongres.  Men desuden hævdede Ungdoms
bevægelsen,  at  Part iets  Enhed var en saa værdifuld Ting,  at  
man ikke — uden at  have forsøgt  al le  andre Midler  — 
kunde forsvare at  spli t te  Arbejderklassen.  Valgall iancen var 
dog trods al t  for  l idt  dert i l ,  navnlig da dens Ophævelse jo 
desværre ikke — hvad der erkendes af  de Udtraadte — vilde 
have betydet ,  at  Samarbejdet  med „de radikale" paa Rigsdagen 
vilde være hørt  op med det  samme. 
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At Ungdomsbevægelsen havde Ret,  viste s ig tydeligt  paa 
Valgdagen.  De to nye Part ier  mønstrede kun faa Stemmer.  
Alt  hvad der opnaaedes ved Spli t telsen var at  drage nogle 
Stemmer bort  fra Socialdemokratiets  Liste og derved indirekte 
skænke det  radikale Venstre et  Mandat .  

Siden Valget  er  de nye Part iers  Angreb,  el ler  maaske rig
t igere:  Kærlighedserklæringer,  ikke st i lnet  af .  Det  synes at  
være blevet  Hovedopgaven at  sprænge Ungdomsforbundet .  

Overfor dette et  der  Grund ti l  a t  minde om, at  det  in
denfor Ungdomsbevægelsen al t id har  været  Skik at  bøje s ig 
for  vore Kongressers Beslutning.  Ungdomsbevægelsen er  saa 
demokratisk organiseret ,  at  Kongressen er  det  nøjeste Udtryk 
for Medlemmernes Vil je.  Derfor bør Medlemmerne ogsaa 
bøje s ig for  Kongressens Beslutning,  og indti l  noget  andet  er  
vedtaget ,  gælder Overenskomsten med det  socialdemokratiske 
Part i .  

Hvordan forhindres yderligere Partisprængning? 

I  Gerning har Ungdomsbevægelsen vist ,  a t  den ikke vil  
Spli t telse af  Part iet .  Med saa meget  større Ret  kan der der
for her  siges nogle Ord om disse Forhold.  

Haarde Beskyldninger er  ret tede mod de nye Part ier  for  
„Forrædderi"  og om lave personlige Motiver.  Det  turde sik
kert  være bedst  for  al t  offentl igt  Liv om disse personlige 
Angreb ikke fandt  Sted.  Og hvad angaar Beskyldningen for 
„Forrædderi" ,  da er  Indignationen vist  næppe alt id helt  ægte.  
Man sporer ikke den samme Indignation saa stærkt  i  andre 
Tilfælde.  Da et  Par Medlemmer af  den københavnske Ung
domsbevægelse fornylig gjorde et  fortvivlet  Forsøg paa at  
sprænge denne,  mærkede man ikke meget  t i l  Part i ledernes 
Indignation.  Tværtimod. „Social-Demokraten" gav disse „For-
ræddere den samme Plads i  Bladet  som den Ungdomsbevæ
gelse,  Part iet  har  Samarbejde med.  

Men bortset  herfra kan og skal  det  ikke skjules,  at  Aar-
sagen ti l  Part isprængningen l igger dybere.  

Disse Aarsager maa fjærnes,  om ikke de skal  bevirke nye 
Part isprængninger.  

Naturl igvis  er  det  først  og fremmest  selve den under Kri
gen førte Poli t ik med Mili tærbevil l inger osv. ,  der  er  Ondets 
Rod.  Dersom denne Poli t ik bl iver ført  ud over Krigens Tid,  
vi l  den uvægerl ig føre t i l  en dybtgaaende Sprængning af So
cialdemokratiet .  
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Men dernæst  maa der gives større Ytringsfrihed indenfor 
Part iets  Rammer,  og Part iets  Organisat ionsformer maa demo

kratiseres.  
Socialdemokratiet  vi l  ikke i  Længden kunne holde t i l  en 

Lederfremfærd,  hvis  Fremgangsmaade er  den at  brutal t  for
søge at  undertrykke al le  andres Meninger indenfor Part iet .  
Ungdomsbevægelsen kan her fremfor nogen tale med af bi t ter  

Erfaring.  
Heller  ikke den Maade,  hvorpaa de socialdemokratiske 

Kongresser  vælges,  kan gaa i  Længden,  dersom man vil  Par
t iets  Enhed.  1 de sidste Aar er  jo de Kongresdelegerede 
valgte for et  Aar ad Gangen!!!  Det vil  s ige,  at  de Dele
gerede,  der  paa Kongressen i Februar samledes for at  af
gøre,  om der skulde være Valgall iance el ler  ej ,  for  man
ges Vedkommende var valgt  ca.  1 Aar i  Forvejen,  al tsaa 
paa en Tid,  da al le  t roede,  at  der  afgjort  ikke skulde være 
All iance.  Med andre Ord:  disse Delegerede var slet  ikke Ud
tryk for de menige Part imedlemmers Opfattelse,  thi  de al ler
f leste Steder gjorde man sig nemlig ikke en Gang den Ulej
l ighed at  indkalde Part imedlemmerne t i l  Møde for at  drøfte 
Spørgsmaalene.  

, ,Saaledes som der kun er  én Arbejderklasse,  bør der og-
saa kun være ét  Socialdemokrati" ,  hedder det  i  en af  de 
internationale Resolutioner. Det er rigtigt. Men Forudsætnin
gerne er:  at  de forskell ige Anskuelser  faar  Frihed t i l  a t  brydes,  
og at  de menige Part imedlemmers Anskuelser  kan trænge 
igennem paa Kongresserne.  

Sikrere og bedre end al le Skældsord mod „Forrædderne",  
vi l  det  være at  opfylde disse Forudsætninger,  

Positivt Arbejde. 
,»Ungdomsbevægelsen har forsømt sine egentl ige posit ive 

Opgaver for  den negative at  kri t isere andre",  hedder det  ofte 
fra vore Modstanderes Side.  

Vi har  foran vist ,  hvorledes det  netop maa være Ung
domsbevægelsens Opgave at  hævde Ungdommens Anskuelser  
i  Døgnets Str id.  Men Ungdomsbevægelsen har ikke nøjedes 
dermed. Den har tværtimod i  højere Grad end nogensinde 
t idl igere taget  s ig af  Ungdommens særlige Opgaver.  

Skulde det  maaske ikke være Ungdommens særlige Op
gave at  kæmpe mod Mili tarismen,  og har Ungdomsbevægel
sen ikke gjort  det te? 

Det bedste Svar er  at  nævne 
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Kampen mod »Sikringsastyrken. 
Vi har under Afsnit tet  August  1914 vist ,  hvorledes Ung

domsbevægelsen fra Krigens første Dag st i l lede sig skarpt  
mod enhver Form for Mili tarisme.  

I Handling har dette Standpunkt givet  s ig Udslag i  den 
utrættel ige Agitat ion for  „Sikringsstyrkens Hjemsendelse.  
Fra Krigens første Dage har det  været  Ungdomsbevægelsen 
der fremfor nogen gik i  Spidsen her.  

At paavise dette ved Citater  er  overflødigt .  Enhver véd,  
det  er  saaledes.  1 Nr.  efter  Nr.  af  Fremad er „Sikrings"-
styrkens Opretholdelse angrebet ,  det  vi lde fylde en Bog at  
genoptrykke al t ,  hvad Fremad har skrevet  mod „Sikrings"-
styrken.  Fra Møder og fra Forbundets Kongresser  er  Sik
rings "styrkens Hjemsendelse krævet.  

Og Ungdomsbevægelsen har Resultater  at  notere.  
Vi behøver blot  at  er indre om den store Agitat ion i  For-

aaret  1917.  Paa 70 Møder med ca.  50,000 Deltagere rejstes 
Kravet:  „Send „Sikringsstyrken hjem!" 35,000 Flyveblade 
og 4000 Pjecer „Sandheden om „Sikrings"styrken" spredtes.  
Tilsammen bragte dette 2 Resultater:  „Sikrings"styrken for
mindskedes en Del,  samtidig med at  hele Befolkningen blev 
klar  over,  hvor unødvendig og skadelig Styrken var.  

Men hvorledes st i l lede de,  der  burde have hjulpet  t i l  her ,  
sig til dette Stykke positive antimilitaristiske Arbejde? 

Syndikalisternes Blad,  der  gerne vil  forpagte den eneste 
sande Antimil i tarisme,  havde kun spottende Bemærkninger 
t i lovers.  Det  var jo ikke antimil i tarist isk Agitat ion med 
Brodden mod Socialdemokratiet .  Tilsidst  gik det  endogsaa 
saa \ idt ,  at  Bladet  i  en Artikel  „Madding" (der maatte fryde 
enhver Ærke-Mili tarists  Hjærte)  hævdede,  at  hele Agitat ionen 
\ar  best i l t  Arbejde af  den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe 
for at  bort lede Opmærksomheden fra dennes Mili tærbevil
l inger.  

Saa langt  fra at  det te var Tilfældet ,  var  Sandheden tvært
imod den,  at  Ungdomsforbundet  før Agitat ionens Paabegyn-
delse f ik Meddelelse fra Rigsdagsgruppen,  at  den ikke vilde 
støt te dennne Agitat ion,  da man mente,  at  offentl ige Møder 
\ i lde skade Sagens Løsning.  Hvor fuldkommen forkert ,  Rigs
dagsgruppen her saa.  viste s ig klart  derved,  at  ca.  2  Maaneder 
efter ,  da Ungdomsforbundets Agitat ion havde omspændt hele 
Landet ,  begyndte ogsaa Part iet  at  holde offentl ige Møder.  

Altsaa:  Trods Bagholds-Angreb fra Syndikalister  og Kølig
hed fra Part i lederne blev denne Sag ført  igennem. 
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Ungdomsforbundets øvrige Opgaver 
er at  varetage Ungdommens særlige Interesser  i  Samfundet  
samt at  virke for social is t isk Oplysning.  

Sikkert  fra alle Sider vil  man erkende,  at  Ungdomsfor
bundet  i  Krigsaarene i  en ganske særlig Grad har taget  s ig 
af  Lærlingenes Interesser  paa al le  Omraader.  Saa nogen nær
mere Paavisning heraf  turde være overflødig.  

Det  social is t iske Oplysningsarbejde er  udvidet  meget  be
tydelig.  Vi henviser  t i l  Forbundets trykte Aarsberetninger,  
hvor der for  hvert  Aar er  givet  en nøje Fremsti l l ing af  det te 
Oplysningsarbejdes Vækst .  Her f inder vi  dog t i l l ige Grund 
ti l  særl ig at  nævne det  Studiecirkelarbejde ,  der  er  paabegyndt 
indenfor Ungdomsforbundet;  al lerede nu lover dette gode 
Resultater .  Endvidere kan nævnes,  at  Virksomheden med 
Spredningen af social is t isk Literatur  er  mangedoblet ,  og 
netop paa dette Omraade har Ungdomsbevægelsen iøvrigt  
høstet  en Række Komplimenter  fra saa godt som alle Sider.  

Samtidig med den iøvrigt  al t  andet  end „negative" Krit ik,  
er  det  al tsaa lykkedes Ungdomsforbundet  i  langt  højere 
Grad end hidti l  a t  udføre et  posit ivt  Ungdomsarbejde.  

Hvor før vi stod . . . 
Verdenskrigens f jerde Aar er  ved at  r inde ud.  Snart  vi l  

det  femte kunne paabegyndes.  Mangt og meget  har forandret  
s ig i  disse Aar,  Mennesker,  Anskuelser ,  Forhold,  men den 
socialdemokratiske Ungdom har ikke forandret sig, den 1. 
A u g u s t  1 9 1 8  s t a a r  d e n  h v o r  d e n  s t o d  1 .  A u g u s t  1 9 1 4 !  

Vi stod der,  og vi  staar der.  Ikke af  Opposti t ionslyst ,  ej-
heller  af  Loyali tet .  Men derfor,  at  vor social is t is t iske Over
bevisning bød os det. Vi kunde ikke andet! 

Meget har vi  maattet  høre derfor.  Trusler  mod vor Selv
stændighed,  Haansord mod vor Loyali tet ,  Betegnelser  som Spli t-
telsesmænd og Kejsersocial is ter  var  det  Udbytte,  vi  høstede.  

Men vi  er  t i l fredse dermed. Netop denne dobbelte Mod
vind er  os en Borgen for,  a t  vi  har  valgt  det  sunde,  det  r igt ige 
Standpunkt,  l ige langt  fra „de udtraadte Slæber"s og de re
volutionære Frasers Poli t ik.  

Den socialdemokratiske Ungdom ti ls træber ikke at  bl ive 
et  Part i  indenfor Part iet .  Men den maa hævde den Ytrings-
og Bevægelsesfrihed, uden hvilken en Ungdomsbevægelse 
aldrig vil  være en Ungdomsbevægelse,  men kun en Amme
stue.  Vidt  kan den strække sig af  Hensyn ti l  Part iets  Enhed,  
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men truer man dens Selvstændighed, er der kun et  af  to:  
enten bliver Ungdomsbevægelsen og beholder da kun Nav
net, eller den gaar og beholder Ungdommen. 

For sin egen Skyld skulde Part iet  da vise Forstaaelse af  
Ungdommens særlige Karakter ,  en Forstaaelse,  som Folke-
t ingsm.,  Red.  L. Rasmussen,  Horsens,  lagde for Dagen,  da han 
efter  Forbundets Kongres i  1915 skrev:  

Det er  en Ungdom, som ved,  hvad den vil ,  ikke er  bange Tor at  
sætte sig store Maal,  i  de store Grundtræk helt  og fuldt  s lut ter  sig 
t i l  det  danske Socialdemokratis  Program og Taktik,  uden dog derfor 
snorl ige at  vandre ad de af  de ældre betraadte Stier .  

Saaledes er  det ,  det  skal  være.  Der er  ingen Fare for en Ungdom 
der vil  fremad og opad,  selv om den ogsaa nu og da er  l idt  voldsom 
i Fremfarten,  og puffer  paa de ældre og mere sindige for ogsaa hos 
dem at  faa sat  Tempoet noget  op.  

Derimod vilde der være Grund til Betænkeligheder, om den socialdemo
kratiske Ungdom ængsteligt holdt sig tilbage og lod de ældre være forrest 
i Fremmarschen 

°g v i  hi lser  med langt større Begejstr ing en idealist isk,  rask 
fremstormende social ist isk Ungdom end en snusfornuft ig,  men træ^ og 
ugidelig Ungdom, som er ved at  falde over sine egne Ben.  

Saaledes staar  vi  da,  midt  i  Tidens Strøm, trodsende dens 
Hvirvler ,  kæmpende os frem, urokkelige i  Troen paa vor Ret ,  
sejrssikre i Bevidstheden om den Dag,  der  — før el ler  senere 

skal  vidne,  at  den socialdemokratiske Ungdom under Ver
denskrigen stod hvor den skulde og maatte staa: under den 
internationale Socialismes rene røde Banner! 
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Ungdom under rødt Flag 
Ungdomsbevægelsens Historie 
fra 1870 og til vore Dage. 

I  dette smukke udstyrede Festskri f t  
("56 store Sider med en Mængde I l lustra
t ioner,  farvetrykt  Omslag) ,  gives en baade 
fyldig og let læsel ig Fremsti l l ing af  den 
socialdemokrat iske U ngdomsbevægelse6 
Opstaaen og Udvikl ing 

Enhver,  der vi l  bedømme Ungdoms
bevægelsens Stilling nu, maa læse „Ung
dom under rødt Flag". 

Folket ingsm. E.  Wiinblad  skrev om 
dette Skri f t  bl .  a  følgende i  en Anmeldelse:  
„Oversigten over Ungdomsbevægelsen 
gennem 44 Aar er  mønsterværdig i  s in 
knappe Form og klare St i l ,  og denne Af
handl ing vi l  bl ive en af  Ki lderne,  hvort i l  

„  Forskerne søger,  naar Socialdemokrat iets 
nyere Historie skr ives".  

SOCIALDEMOKRATISK UNGDOMSFORBUNDS FORLAG 
RØMERSGADE 22  KØBENHAVN K.  TELF.  BYEN 5413.  

A /S Indus t r i -Trykker ie t ,  Kbhvn.  






