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V I Lenin 

Upprop till soldaterna i alla krigförande länder 
Bröder, soldater! 

Vi är alla utpinade av det förfärliga kriget, som har ryckt bort miljoner människoliv, gjort 
miljoner människor till krymplingar och medfört namnlösa olyckor, ruin och svält. 

Allt fler människor börjar fråga sig själva: varför startades detta krig, varför förs det? 

För varje dag blir det klarare för oss arbetare och bönder, som bär krigets tyngsta bördor, att 
det startades och förs av alla länders kapitalister för kapitalisternas intressen, för världsherra-
välde, för marknader åt fabrikanterna, fabriksägarna och bankirerna, för plundring av svagare 
folkslag. De delar upp kolonier, erövrar områden på Balkan och i Turkiet – och för detta 
måste de europeiska folken ruineras, för detta måste vi dö och uppleva ruin, svält och våra 
familjers undergång. 

Kapitalistklassen inhöstar i alla länder kolossala, exempellösa, skandalöst höga profiter på 
kontrakt och på krigsleveranser, på koncessioner i annekterade länder och på de starkt ökade 
livsmedelspriserna. Kapitalistklassen har för flera årtionden ålagt alla folk en tribut i form av 
höga räntor på miljardlånen till kriget. Men vi arbetare och bönder måste dö, ruineras och 
svälta, måste tålmodigt bära allt detta och stärka våra förtryckare kapitalisterna genom att 
arbetarna i olika länder utrotar varandra och genomsyras av hat till varandra. 

Kommer vi verkligen att fortsätta att underdånigt bära vårt ok, att stå ut med kriget mellan 
kapitalistklasserna? Kommer vi verkligen att låta detta krig dra ut på tiden genom att ställa oss 
på våra nationella regeringars, vår nationella bourgeoisis och våra nationella kapitalisters sida 
och därigenom ödelägga den internationella enheten mellan alla länders, hela världens 
arbetare? 

Nej, bröder soldater, det är dags för oss att få upp ögonen, det är dags att ta vårt öde i egna 
händer. I alla länder tilltar, vidgas och stärks folkets harm mot kapitalistklassen, som dragit in 
folket i detta krig. Inte bara i Tyskland utan också i Storbritannien, som före kriget gällde för 
att vara ett särskilt fritt land, försmäktar hundratals och åter hundratals av arbetarklassens 
verkliga vänner och representanter för att de hederligt och sanningsenligt uttalat sig mot kriget 
och mot kapitalisterna. Revolutionen i Ryssland är endast den första revolutionens första steg; 
det måste och kommer att följas av andra. 

Den nya regeringen i Ryssland – som störtade Nikolaus II, samme krönte rövare som Wilhelm 
II – är kapitalisternas regering. Den för samma imperialistiska rövarkrig som kapitalisterna i 
Tyskland, Storbritannien och andra länder. Den har bekräftat de hemliga rövarfördrag, som 
Nikolaus II ingick med kapitalisterna i Storbritannien, Frankrike osv; den publicerar inte 
dessa fördrag till allmän kännedom liksom inte heller den tyska regeringen publicerar sina 
hemliga, lika rövaraktiga fördrag med Österrike, Bulgarien osv. 

Den ryska provisoriska regeringen publicerade den 20 april en not, vari den än en gång 
bekräftade de gamla, av tsaren ingångna rövarfördragen och uttryckte sin beredvillighet att 
föra kriget till fullständig seger. Härigenom väckte den harm t o m hos dem, som hittills trott 
på den och gett den sitt stöd. 

Men den ryska revolutionen har förutom kapitalisternas regering även skapat revolutionära 
organisationer, vilka tillkommit på eget initiativ och representerar det väldiga flertalet av 
arbetarna och bönderna, nämligen arbetar- och soldatdeputerades sovjeter i Petrograd och i 
Rysslands flesta städer. Hittills har flertalet av soldaterna, och en del av arbetarna i Ryssland – 
liksom väldigt många arbetare och soldater i Tyskland – intagit en omedveten och 
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förtroendefull hållning till kapitalisternas regering, till deras tomma och lögnaktiga prat om en 
fred utan annexioner, om ett försvarskrig osv. 

Men i motsats till kapitalisterna är arbetarna och fattigbönderna inte intresserade av vare sig 
annexioner eller skydd av kapitalisternas profiter. Därför kommer varje dag, varje steg av 
kapitalisternas regering att såväl i Ryssland som i Tyskland avslöja kapitalisternas bedrägeri, 
avslöja att så länge kapitalisternas herravälde består kan det inte finnas en verkligt demo-
kratisk fred utan våld, en fred grundad på verkligt avståndstagande från alla annexioner, dvs 
på frigörelse av alla kolonier utan undantag, av alla förtryckta, med våld anslutna eller icke 
likaberättigade nationaliteter utan undantag – att kriget med all sannolikhet kommer att 
skärpas och dra ut på tiden ännu mer. 

Endast om statsmakten i båda de nu fientliga staterna, exempelvis såväl i Ryssland som i 
Tyskland, helt och uteslutande övergår i händerna på de revolutionära arbetar- och soldat-
deputerades sovjeter, vilka är i stånd att inte bara i ord utan också i handling riva sönder hela 
nätet av kapitalets förbindelser och intressen, kommer arbetarna i de båda krigförande 
länderna att genomsyras av tilltro till varandra och kunna snabbt göra slut på kriget på basis 
av en verkligt demokratisk fred, som verkligen frigör alla folk och folkslag i världen. 

Bröder, soldater! 

Låt oss göra allt vad på oss ankommer för att påskynda detta, för att nå detta mål. Låt oss inte 
frukta offer – alla offer för arbetarrevolutionen kommer att bli mindre tunga än krigsoffren. 
Varje segerrikt steg av revolutionen kommer att rädda hundratusentals och miljoner 
människor undan döden, undan ruin och hunger. 

Fred åt kojorna, krig åt palatsen! Fred åt arbetarna i alla länder! Leve den broderliga enheten 
mellan alla länders revolutionära arbetare! Leve socialismen! 
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