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Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 4 (maj 1921) 

Till alla kommunistiska partier, 
till alla kommunistiska ungdomsorganisationer, alla fackförbund, som anslutna till 
Kommunistiska Internationalen eller sympatiserar med denna samt i övrigt till alla 

arbetare och bönder jorden runt. 
Kamrater! 

Den Ryska Socialistiska Federativa Sovjetrepubliken, böndernas och arbetarnas republik, har 
under loppet av sin treåriga tillvaro icke slagit sig till ro ens för ett enda ögonblick utan bar 
ständigt och jämt kämpat för fred och lugn. Både under de svåraste prövningarnas dagar och i 
de ögonblick; då glänsande segrar över arbetarklassens fiender hemfördes, hade arbetar- och 
bonderegeringen ingen annan omsorg, ingen annan önskan, ingen annan tanke än fred. 

För att ännu en gång festslå sin fredskärlek har Allryska exekutivkomitén, arbetar- och 
bonderepublikens högsta lagstiftande makt, den 23. september 1920 fattat följande historiskt 
betydelsefulla beslut: För satt förebygga ett i annat fall säkert förestående vinterfälttåg, som 
skulle kosta del polska och det ryska folket oersättliga förluster, förklarar sig sovjetregeringen 
vara beredd- att bringa ett tungt .offer och bevilja Polen vidare gränser än dem Ententens 
Höga Råd har föreslagit, dock på villkor, att polska regeringen före den 5. oktober d. å är 
villig att sluta fred inled Sovjetryssland. Så understödd av franska och engelska imperialister, 
som den polska regeringen är, skall den emellertid med all sannolikhet avböja detta storartade 
erbjudande av de ryska arbetarna. Därigenom skall den också visa hela världen och främst då 
de undertryckta och rättslösa, att den; icke kämpar för Polens självständighet utan för att 
störta Sovjetryssland och därmed härden och ledfyren för världsrevolutionen. Kamrater! 
Arbetare i Polen, England, Frankrike, Amerika, Tyskland, Italien, Österrike, Ungern, 
Jugoslavien, Bulgarien, Rumänien, Grekland, Sverge, Norge, Finland, Danmark, Holland, 
Schweiz, Luxemburg, Spanien och Portugal! Ni måste resa er som en man, med alla till buds 
stående medel tvinga er regering, utöva hela ert inflytande och tryck på den polska regeringen 
för att nödga den att inställa blodsutgjutelsen på mot det polska folket vänligt stämda 
främlingar samt att gå in på Sovjetrysslands förslag. Låt era protester, demonstrationer och 
strejker visa hela världen vad arbetarklassen vill: Fred med Ryssland! Såväl den polska 
regeringen som ock de engelsk-franska imperialisterna måste bli medvetna om er önskan, er 
vilja och er kraft. 

Dröj icke, skynda er! På er beror Europas fred. På ert beslut hänger världsrevolutionens öde, 
er egen befrielses öde. 

Kamrater, visa nu genom handling och icke längre bara med ord, att ni är ett med de ryska 
arbetarna och bönderna, som sedan tre år kampar för att befria icke bott sig själva utan även er 
från den blodtörstiga kapitalismens ok. 

Ned med världsimperialismen! Leve världsfreden! Leve världsrevolutionen!  

KOMMUNISTISKA INTERNATIONALENS EXEKUTIVKOMITÉ. 

Moskva, den 13. september 1920. 
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