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Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 3 (feb 1921)

Till Englands gruvarbetare och revolutionära kämpar
Med den uppriktigaste beundran följer de revolutionära arbetarna i hela världen den kamp,
som ni för mot det stoltaste kapitalistiska fäste, som världskriget låtit stå kvar. Det stoltaste
fäste icke minst därför, all fackföreningsbyråkratin just i England visat sig såsom bourgeoisins
trognaste stöd, och emedan bourgeoisin trodde, att den även i framtiden skulle kunna förlita
sig på detta stöd.
I denna förhoppning ser sig bourgeoisin gäckad. I trots av fackföreningsbyråkratins vilja,
drivna av sin nöd och uppskakade ur sin liknöjdhet genom kapitalismens sammanbrott har
arbetarna själv skridit till handling. Kampen har blossat upp och antagit dimensioner, som
värdigt ställer denna de engelska arbetarnas kamp vid sidan av de italienska och tyska
arbetarnas väldiga strider.
Kamrater!
Vi vet. att många av er ännu icke delar var uppfattning om det slutgiltiga målet,
kommunismen. Vi vet, att många av er tror, att kapitalismen dock ännu har någon möjlighet
att uppbygga en människovärdig existens åt er och edra barn. Ålen vi vet också, att många av
er genom denna kamp skall komma på det klara med, vad vår lära innebär: det finnes blott e n
räddning, kommunismen.
Eder ministerpresident, herr Lloyd George har blott för ett par veckor sedan jagat det ryska
proletariatets representant, kamrat Kamenjev, över gränsen. Därmed har han trott sig också ha
jagat bolsjevismen över engelska gränsen. Herr Lloyd George har misstagit sig. Kamrat
Kamenjev har gått, men kommunismen har stannat kvar. Kommunismen har växt upp ur er
nöd och ert förtryck,
Kommunismen är det, som i dag kallar eder till väldig kamp, och som i dag ställer eder led
vid led och skuldra vid skuldra bland hela världens lidande och kämpande proletärer.
Vår välgångsönskan för er kamp och er seger lägger vi, i många miljoner proletärers namn, i
de orden:
Leve kommunismen!
Leve världsrevolutionen!
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