
Den Allmanna Röstratten 

. Gif 051 .sa. alImlnDa rOstraltcR>, IlIrOpf1de en g:tag pi. ~It val· 
DtICe ; Sto<:kholm en radikal ~ .$1 faller _ allt 
.....at tiU~ • 

• R&triiltell u tpegeIIlil<uri. Pil!IIingvlJdet blomstrat och det 
arbctaDde folket Iv~ller blca mycket i dc ~nder. där IIWI har allmaa 
l'ÖStI"lIt. I.d"", därflIr i lI(illet d"" 1IQcial. rnolution"" I. st Unkte 
kanoke i sitt sinne mer dler mindre klart nJgon ~ proleUr bland 
dem som lysmutde pl tala ....... 

Hv= bu rätt1 Eller Ila de kan.ke ~.", nUI 
• • • 

Den aIlrrWIn&, lika och diN:lcta röWliltell I. lIItry<:kM för och 
\lllderpaltu.> p111>Odborgan>e:s frIiIi' .... /iisrillll&lul. 51 Ili.agc ett .sJ/wl., 
det mJo ocdm vara päaningotre<:k, ko.""'btt'" elkr hvilkd som hakt, 
b1ller borgWiK'- myadiga. ofl:lMtliga oam~ls<nedIemmar Illanf.,.. röd· 
rattea, Å. äro de utcot.angda eada.sI s~ .NbrsdJ_, icke IN ...,.. 
Wr"", 1Xt~. som t1l inom sig dylika .stredc., <tampJar oig 
därmed .jälf som bygt på $idan grund, att n.lgra okola ",".la, do 
andra blott JpI<., en klass skall \rata ofvanp1 och en annan inunder. 
Men att tiU och med skrifva denna olikställighet i Laga",. är of6mktigt 
i vira <bg ... 

Politi.k libläUigbet, hur cftentrlifvansvärd den in mi vara, vore 
dock "ett allt fOr abstrakt god! att slitta massorna i rörelse, därcol icke 
flvaldet alltid .o.jde för att ge de handgripligutt bevis p1 hvart under
kbm ... poIitiJka rttblöshet leder - till4"_spt 1II~/""JriJtc HA j""try<A. 
Mot detta onda vill _ ha $kydd, och d IIPpot1r I'oIkröreIsm för aIlI>WI 
röstri;tt, för ~tt i sl<atte&igor och bgstiflni..g,"""' ....... 
lI)Ot det mi ....... yre. hvan.nder folket lider. 

Se pi vlrt egrt land! Det "ya ")'5\ecIIeU tuUbeskattaing och mu ... 
katldlmök r.. blaIId IIWIOma gjort mera lOr röstA:ttsakea .... alla folk
mötestal om det<s .attvisa. I_~lut bar kommit med i spelet. > Vi .ds" 
ha r1>otratt, el!". bli vi $kinr>ade in p! bara ben ... , tvingas till Jmektar 



aJlihop "ch fl liga Im!. "'ar <ltn t.lI·~en blir fullt le(~.lI le, f<\der d<-n 
",,~dli~~ _ och okt b<-höf., ty M,'cn pj and ...... id.,,, tl ,":rrUnt, ><XII 

Mill ieen OCh inte "':'i'I'~ ';It tag for vack,a onL "';uten bör h!:ga 
d>r den Ii!:g","' har rik~ens kon,titution'ubkOlI "-.>rat ",(onnont 
va..mer. 'Ian ,·et så!un,ll på det hollel fullkomlit::t hvad det ~~lIer: 
,kall öf"erklassen< rq:trand. tiU ellen lO,dd pl de breJa follcla~ren. 

belc""lnad fil. forth-.J. loka b<-lcvämt och Öppel :som hittills? (jf''''''''''''''~' 
,eliris",. "'dktsf"lI~i,,~ hnl.;o.., <kl in"" ",~n, om ,(lstraUrn bli, aiJman_ 
Därfbr ar ocbl ..,.t'al~-irigan en "'''''tfr''ca. och dd ~illllar anli"!:,n 
om naiv;trt ,lIer bn4an att blanda bon korten om I\l~,,,, ",~cr Ix>.tnda 
en >.Il .'.,lfklM sak. Att <kn darj nlle hn ses ""'" 'at~'frlc3, ,,,m 
klokhet,/r,,!:a o. s. v. R,roeka, in!:,n, mcn del blir 1'1 det ,Iora hda ett 
orke"j",t teo,etiserande . .om aJdrili bör 11 ,kymma undan alt iHln,s
,11, n,o! i~"tsu och .u "",kl m!,_le -'iU;u mot ",,,tt. 

Klart ar au ""tratt,,,,f'>rmcn.' v~nner ocbl rramhltla, när de tala 
till folket. all rösl.edcln. ''''pro i arbetarens badd hn du~a ej bIolI tiU 
all o/'''rj'' tmdl. af"cn att s .... ,., 11".1(_ Ucn aJlmlonna r,,<tratt"" kan 
.~tla rn damm mOl IOrtryekcts >tq;:ringi mrn den bor ock kunna gl 
vidare och ,månin~n lindra t"reket r>.:I de s"aga - -- ja, m.\nlien •. 'lie .. 
aJldd .. upphäfva del, omskap" samhället till hvad det 6ör "3<3, men nll 
icke ,I<. "'m m=om~ dagligen till oin bin'a .kad:l Il erfara, 

• • • 
Stopp dock hd' litet! Har <tl \', vid "",,,.neM "'3{}l punkt, den 

oorn I'f"let~",n pekar på, n;tr han ~ att folket _"olter i röstral' .. 
bnderoa ""ksl, L.It """ alttid akta oq 311 af ,If ",dd i friI(6,elsc"erke(, 
t jan. t. ett I(odt och inom ,ilt omr.'tde ov;,rdL-nigf meJc1. ~ra ett """I',r-
1(,1"",/<1, elt arcanum, oorn _kulle kunna u"aua aJII och bol3 allt! 

Den oom tilbkrif"er r6>uättrn en bart nar ~,.,,\~1 r.'rmlj!a an 
"",.\cap;! mhället, han forbi= aU den ,.xitisl:o li""t.l'i~I,,-_ ,<ke 
del""" ..... som t'~rl:!iC Iihtal!ig'lC'. H,arje valjarc har blott,~ ro.t. 
hrtrr det; men and.\. hn 'N penons ",Ija be>1;,mma "f,,('\" kao:kc ll.lsen
tal. an,I ...... _, i,kr p.\ grund af n.\r.on han_ Iy",nd, t>q:.\fninll och k"n· 
.kaper, lilan helHnkeh cmed .• n han har en '"' innyte!«:rik I(),,~,I "'il!~i~If, 
aU ban< polili<ka ,j "likar, finn rådliga·t alt icke a(vika frln 
den hcmb., .. on>hn. af hvilken k2ftSb: <lera, hola exi,teq$ be 
Och an tydl;l(are {ra",lnder denna /,*",,,,, oIihtalli)!het Om man ul· 
flraohr ~ranokningco fdn indi"ider tiU hda ~a; af,· ... i 1.".1.,.. 
p,ed al1",,,n ri;.'trillt h ..... hr öf"erkla; rn, ty ,tö"'la <klen af underkla'l>on 
R1r icke ina egna, utan .ina h,~ -"cndcn. rö_lar p.i Wurgw .. in. 
kandidater, kämpar i(riRI ",ed; de.,," inhörde, suid,'!" och Ilr som lon ett 
ocb annat halfRnagct ben, medan herTame forl.<311a mw all >m"<ja k,.\ el 
n,idl uI~'" i ,<kmoknt; jämlikhetr ... och den . ml!"'a r(I,trä!trnf, 
tid,;1Jdcrl> 

lIenn2 ",enbara m~l:'l", ar dock icke ,,".~r alt t""klara. livad 
"""" djup .. t algöT ell oamhälle!l ul«<nde ar naml;[!'en i,l:, dess poIil;,ka 
fonner, utan des.. "" .. _u"" hrllb",ad. Nuuden. ""mh.,llen befinna .. ~ 
'nnu alla fast .,"1Ia Ilnf:\ hunna' utveåhng i 'ID I'rivat-bl'ila
listi,ka period, ull \;"kt daraf att produklionen ,ker I all' I"" •• kala, 
bli alll ",era •. ,. haJt' > i ". f individuel, m n prO<! ICdkn o<h 



med dem arbet~ts pr<><lukter anM ,1.'1 kva, .om individCl"S q:~ndon'. 
~l"d and'a ord: ctt nta] "ro i bc,illn;ng af nationens pro<!uk!ion,n'eclel, 

' och vinstcn af dct arbete, oom ",'idig,t .gifves. åt do! intet egande ner· 
talet. går i denna minodt~~' fickor i ,täll.t ror att komma hela det 
arbetande folket till godo. Däraf de" afgörande klass-detning, det kt .. ", 
välde, som orubbat ,tM har trot.. ~lt politisk jämlikhet; däraf den 
absurda orin,Hghct som hvarje dag upprepas ute i dc s\or~ landem~: 
medlemmen af .det ",,,'orana folket,> don frie modborgnr.n j dt fdtt 
.amh"U~., "\'ålter jhjal utanfO.,' mi.Uion;;,..ns polats; han ~'"r •• m'er;;n,. han 
hade Inge" kung och ha,," r""t "knades Ur valurnan hb mod en Roth. 
schi:d. _ m~n fd" hungc",dödon riiddode honom ickc hans politi;ka 
frihet oc11 jämlikhet! 

l\lt dctta grundfel i .ji!lfv~ don nuvarandc s.ru"hällsbygg\\~de" 
att (fl klass arbetar och ni Olmall är den, som skördar vinsten <lhraf
skulle kunna rätt", blott med rö,t.«.leln i hand, det måste fO,efalla fO;:a 
antogligt. Jkfriel,;on nr f\m<:rik,,-, ",'arta slar,-a, m.l,.,te k<;p"" med en 
b\OOig kamp fi,ot de upproriska ,Ia(ogamc; de /t"ila .Iaf,-arne; f~lbt.1ndiga 
frigö,cl"", pa"",itklass<n_' slopandc som öf,-erflödig och .kadli!:. l~r ,-äl 
haller icke gi fOr si!: utan MI den sjunkande klassen försöker en sista 
vädjan till de maleriella maktmedlen 

• • • 
Mcn är rö't,ätten därfuc värdelös, som vår i>""let.1, i början tänkle? 

Kcj, dct var en fol,k. fo, lånl':l= !:lende slutsats af en riktig in,tinkt. 
Ha\\ b"de b~gl"li"."i"g'" j ve,kningarna af det mt'dd, hvilket ej .• ällan 
höjts ,till skyarna så, ,0\\' vorc mcd dcnna politi.ka refo,m egentlij:en 
allt vunnot, när sanningen tv;;,\om iir att rösträttcn rö"t blir af "'rdc i 
händer, som vcla "nviinda ,n,dlet j det stora fYll",tidsntåld. tj'uISt. Den 
allmänna rösträtten kan och bör ge oss de petiti.;,,, f~ruISJI"'i"gnr"a 
fOr ett fritt och lyekligt .an,hälle: dcn bör kunna skydda mot fQ,tryckets 
värsta former, hindra cn ant fOr b,odig utsugning, ltminstone fdn .taten, 
sida. betrygga tanke", och ordet; frihet och äfven bli arbetarkl""",n 
lill stöd och hjälp i d"-",, fO,.,.t~ .tapplande fOrsök att ""mia ,il( <>ch 
rycka upp liU cn algot mimni;kovärdigare e~iste"'. I socialt "r.eende 
är d<:n dock fcirn:;mlis-"'t l;ann"d"·,,. ",m visar hur o,-ädret drar den 
ho=kande, på andr ... a,h<te lefvande k!a>;.sen allt närma,e; den anger 
i talet .jält':;t.'ndiga oociali<ti,b rö,I., \i&tankamos framg;1ng ocb ".,..de" 
af arbetatklas.cn; mogenhet. Ooh kan den ej röra oss utan .kaknin!,,,,, 
öfver den kri, SOln 1O""I;,r, då ett gammalt samhälle <lör 0<:1, eU nytt 
lod .. , så har dcn dock alltid miIdrai ,ammanstötningen, och dO>$ utOf· 
ning under nu\'arande COrh;tllanden ha, fostrat släktet ror den lid. då de" 
a\ln1änna rösträttcn ,bil tj;ina ",d'ligl Ma oeh jämlika män oeh kvinnor 
\;id ordnandet af deras I;c<"cnoamma angeliigenhotcr. 

Hjalmar Branting, 


	Statsratt_Rostrattsdemonstration_1890_2
	Statsratt_Rostrattsdemonstration_1890_3
	Statsratt_Rostrattsdemonstration_1890_4

