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V I Lenin 

Medborgare! Se vilka metoder alla länders kapitalister 
använder! 

Idag avslutar Retj en redaktionell artikel med följande ord: 
”Den tyska regeringen bemödar sig om att bevara den inre enheten i Tyskland och att skilja 
ententländerna åt. Våra ‘pravdister’ söker på alla sätt underminera det revolutionära Rysslands 
enhet och hetsar den ryska regeringen mot de allierade regeringarna i Storbritannien och Frankrike. 
Har vi inte rätt att säga, att det leninska följet arbetar för von Bethmann-Hollweg och Wilhelm II?” 

Nej, herrar kapitalister, ni har inte rätt att säga detta. Det är just vi pravdister, och endast vi, 
som står fjärran från att söka bevara den inre enheten i Tyskland, utan i stället söker slå 
sönder den. 

Det är ett faktum, som herrar ryska kapitalister inte kan skaffa ur världen med någon lögn. 

Det är ett faktum, att det är vi pravdister, och endast vi, som kräver att de tyska socialisterna 
villkorslöst och omedelbart skall bryta med de tyska plechanoviterna, dvs scheidemännen, och 
med det tyska ”centrum”, dvs med de vacklande personer, som inte kan besluta sig för att 
principiellt och oåterkalleligt bryta sig loss från scheidemännen. 

Det är ett faktum, att det är vi pravdister, och endast vi, som är för enhet med enbart två 
grupper av tyska socialister (Spartacus och Arbeiterpolitik), med de grupper som ansluter sig 
till Karl Liebknechts politik, dvs den politik som syftar till att slå sönder den inre enheten i 
Tyskland. Karl Liebknechts politik går ut på att i handling och inte i ord slå sönder den ”inre 
enheten” mellan kapitalister och arbetare i Tyskland. 

I fullt medvetande om att de tyska kapitalisterna och deras Wilhelm är imperialister, dvs 
rövare, sände Karl Liebknecht ett brev redan till Zimmerwaldkonferensen (i september 1915), 
ett brev som inte publicerades, eftersom Liebknecht då fortfarande var legalt verksam. Men 
alla som var i Zimmerwald känner till detta brev. 

Brevet innehöll en uppmaning: inte borgfred, utan inbördeskrig. 

På det sättet propagerade vår meningsfrände, Karl Liebknecht, ”inre enhet” i Tyskland. På det 
sättet propagerade vi i den tyska utgåvan av vår pravdistiska (av Zinovjev och Lenin skrivna) 
broschyr Socialismen och kriget. 

Karl Liebknecht inte bara talade så, han handlade också därefter. Från det tyska parlamentets 
talarstol uppmanade han de tyska soldaterna att vända vapnen mot den egna regeringen, den 
tyska, och anslöt sig sedan med revolutionära flygblad, kallade Ned med regeringen, till en 
gatudemonstration. 

På det sättet har Karl Liebknecht, anhängaren av vår pravdistiska politik, ”bemödat sig att 
bevara den inre enheten i Tyskland”. Och för detta försmäktar han nu i tukthus. 

Karl Liebknecht betecknas direkt som en judas och förrädare inte bara av de tyska 
kapitalisternas hela press utan han beskylls också, mer eller mindre direkt, av de tyska 
plechanoviternas alla tidningar för förräderi eller anarkism. 

I alla länder vräker kapitalisterna floder av lögn och förtal, okvädingsord och beskyllningar 
för förräderi över de socialister, vilka handlar som Karl Liebknecht i Tyskland, som 
pravdisterna i Ryssland, dvs de som söker slå sönder den ”inre enheten” mellan arbetarna och 
kapitalisterna i vartenda land, mellan arbetarna och plechanoviterna i vartenda land, mellan 
arbetarna och ”centrums” folk i vartenda land, och som söker skapa enhet mellan arbetarna i 
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alla länder för att göra slut på det imperialistiska rövar- och plundringskriget, för att befria 
hela mänskligheten från kapitalets ok. 

I Tyskland förföljs Karl Liebknecht och hans vänner som förrädare av kapitalisterna. I 
Tyskland har man även vid flera tillfällen hotat vår kamrat Karl Liebknecht med lynchjustis. 
Detta har t o m den tyske Plechanov, socialchauvinisten David, talat om. I Ryssland förföljs 
pravdisterna som förrädare av kapitalisterna. I Storbritannien förföljs den skotske 
folkskolläraren MacLean som förrädare av kapitalisterna och han har även kastats i tukthus 
för samma brott, för samma ”förräderi”, som Karl Liebknecht och vi pravdister är skyldiga 
till. 

I Frankrike håller de republikanska kapitalisternas regering fransmannen Content och ryssen 
Rajev i fängelse för att de gett ut flygblad, kallade Låt oss framtvinga fred. 

Ni herrar i Retj, ni herrar ministrar, ni medlemmar av den revolutionära regeringen! Sätt oss 
pravdister i tukthus eller föreslå det ryska folket att vi spärras in i tukthus! Då kommer ni i 
handling att efterlikna den politik som förs av det ”allierade” (med tsar Nikolaus II allierade, 
ty det var han som slöt alliansfördraget!) kapitalistiska Storbritannien, som håller de engelska 
pravdisterna i tukthus. 

Ned med den ”inre enheten” mellan arbetarna och kapitalisterna i alla länder, ty denna 
”enhet” har dömt och dömer alltjämt mänskligheten till det imperialistiska rövarkrigets fasor i 
kapitalisternas intresse! 

Leve enheten mellan sådana socialister och arbetare i alla länder, som inte bara i ord 
sympatiserar med Karl Liebknecht utan också i handling bedriver samma politik mot de egna 
kapitalisterna! 

Skrivet den 14(27) april 1917 
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