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Mognad erfarenhet och ungdomlig ~ 
hänförelse sida om sida i striden för 

nationella mål. 

Högerledaren ger parollen: 

Vi måste sätta in oss själva 

i tu·be tet för var övertygelse. 

Frti.mst bland uppgiftcma för borgerlig svensk 
politik sUr nu som alltid bevarandet av fred och obe
roende uHI.t. uppditthRllandet av lagbunden ordning 
och personlig fl'ihet inåt. FÖl' dessa och andra 
arbetsuppgifter pa bOl'gedig grund sHl.r svensk högcL" 
städse beredd till samal'bete med andra menings
grupper . Denna v!lr beredvillighet är så ofta be
tygad i ord och Rdagalagd i handling, att ingen kan 
betvivla uppriktigheten i den. 

Men vi vaL'itcn kunna eller vilja dölja, att den 
borgerliga vänsterns och sä.skilt de föcbudsfrisinnades 
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hållning i försvarsfrågan i hög grad I<ks"aL'at ett 
borgerligt samarbete. Vi önska intet hellre, ä n att 
det frisinnade partiet aterfunne sig själ ft som borger
ligt parti och klart och bestämt infoge si n plats pi 
den bO I~gerliga sidan i svensk politik . därmed möjlig
gÖl'ande en bOl'gedig samh~i.lIsutveckling, M en er
farenhet och iakttage lse bjuda oss att icke bygga föl' 
mycket härpä utan hä lla oss be l'edda att i nödfall 
ensamma utkämpa striden mot hotande klassviiide, 
för en fortsatt lagbu nden utveckling på Pådcrneii.rvd 
grund, 

Denna uppgift äl' tillrUckligt be ty del se lull för a tt 
kring sig kunna samla ett växande a ntal av dc bOl'ge l'. 
ligt sinnade i Sveriges fol k. 

Själva mll.ste vi rusta oss för att bli allt bättre 
skickade a t t föra den striden till seger föl' det be
st&ende samhällsskicket, D et ii.r på de per sonliga. 
insatserna i arbetet det kommer an, om det ska ll 
lyckas, Det är villlarelse att t ro, att verket växe r 
av sig självt väl' möda förufan, Vi mäste sätta in 
oss sjä l va i arbetet för väl' övertygelse. Huru 
hav:\. socialdemokraterna blivit den makt de f. n. äro? 
Genom enighet och sammanhå llning och må lmedvetet 
personligt arbete, l det avseendet hava vi onekligen 
.itski lligt att lära av dem, 

Vara samma nslutningar måste bli härdar för det 



politiska upplysnings~ och tlvertygelseal'bet et. Fdl.n 
dem skola genom medlemmarnas frivilliga personliga 
insatse l' våra ideer föras ut i allt vidare kretsar. 
Därföl' bÖl'a de utan dröjsmål sammanhäda och 
å terupptaga arbetet, vädjande till ~ina medlemmars 
själ vverksamhet. 

Säkerligen hava vi alla, va c . och en i sin omgiv
ning, nagon eller någl'a, som i stort sett tänka lika 
med oss i politiska ting, men som icke vaknat till in
sikt om medborgarrtittens fÖl'p liktelser och dUrför 
icke göra bruk av sin rösträtt. Låt oss väcka dem 
och göra klart för dem, att j vår tid med dess väld iga 
brytningar har ingen rätt att stå fåfäng och låta a ndra 
utkämpa en strid, som gäller oss alla! 

DeL finns andra. som under ett tidigare politiskt 
skede förts åt vänster, som icke aktat på hur tiderna 
förändrats och pactierna med dem, vilkas natudiga 
plats nu är hos högel'll, fastän de a v vanans makt 
fortfara att rösta med det frisinnade partiet. Dem 
måste vi göra uppmärksamma på hur vå r tid ställer 
för oss helt andra problem och helt andra uppgifter 
än genombrottstiden föl' 20-06 år sedan , hur den 
tidens stora refonnkrav för ltinge sedan äro förve rk
ligade, och hur friheten, för vilken man då kände 
sig kallad att kämpa, nu hot as från helt annat hall 
än man då föreställde sig. 



Kvinnorna, som nu äro likaberättigade med oss 
män i medborgerligt inflytande, måste- mera allmänt 
komma till insikt om att medborgarrätten förpliktar 
till personligt deltagande i det uppbyggamle samhälls· 
arbetet. Det pund som gl'ävs ner åsamkar sin föl'
va ltal'e ansvar lika väl som det som missbrukas. 

Och slu tligen: med varje ar som gal' rycka nya 
grupper svenska kvinnol' och män fram till delaktighet 
i medborgarrätten och medansvar för det svenska 
rätts- och kultursamhället. Det är Sveriges ungdom 
som kommer. Den tyngs icke av nägot politiskt före
gäende, det förflutnas skuggor hindra den icke att 
klart fatta målet och uppgi fterna och välja vägar 
och medel. Var är i denna tid, di striden sLår om 
själva gnmden för det svenska samhällsbygget. dcn 
svenska ungdomens plats, om icke bland dem, som 
vilja åt framtiden be\'ara det bästa av det vara 
fäder i framfaren tid byggt med sin id och värjt 
med sitt blod? 

Lat oss så samla kring vara fälttecken mognad 
erfaL'enhet och ungdomlig hänförelse och lat oss till· 
sammans kämpa striden till seger: 

Fö[" lagbunden ol"Clning och fäderneärvd 
friheti 

ARVID LINDi'lAi\. 
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