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Uddrag af det socialdemokratiske program ”Danmark for Folket”, 1934

Til det danske Folk!
Omstaaende Manifest er enstemmigt vedtaget paa Socialdemokratiets
Hovedbestyrelsesmøde i København den 23. Maj 1934. Det har Bud til
hele det danske Folk.
Indenfor de store borgerlige Partier er Opløsningen i fuld Gang. Store Dele af
det konservative Parti er tydeligt nazibetændt. Indenfor Venstre er L. S.Oprøret i fuld Gang. Nye »Bevægelser« søger at fiske i rørte Vande og lokker
naive Sjæle med rene Svindel-Paroler. Kommunister og Nazister misbruger den
demokratiske Frihed til at søge selve Parlamentarismen miskrediteret og bane
Vejen for det Slave-Diktatur, de har som politisk Maal. Overfor denne
Forvirring og politiske Haabløshed staar Socialdemokratiet som en Klippe i
Tidens Brænding. (...)

Med Loven – imod Diktaturet!
Socialdemokratiets Hovedbestyrelse vil fremdeles en Politik paa Lovens Grund.
Vi vender os absolut imod Forsøg paa at berøve Folket dets
Medbestemmelsesret. Vi bekæmper den Diktaturbevægelse, der bærer Navnet
Kommunismen, og vi bekæmper de forskellige Former for Fascisme, som nu
ogsaa er dukket op her i Landet. En af Forudsætningerne for Tilslutning til
Fascismen og dermed beslægtede Bevægelser er her, som andet Sted, den fra
Rusland udgaaede Agitation og Bevægelse, der er i Strid med det danske Folks
Væsen og i Strid med det arbejdende Folks Interesser. Socialdemokratiet vil
være med til uforsonlig Kamp imod enhver Bevægelse, der truer Samfundet og
tilsigter Forstyrrelse af den rolige Udvikling af Samfundets Forhold og
Samfundets Funktioner. (...)

Tiden kalder
Nu er det Tid. Ikke til fantastiske Eksperimenter og lovløse Handlinger, ikke til
Trusler og Forsøg paa at nedbryde et ordnet Samfund, men det er Tid til at
skabe det Folke-Fællesskab, der vender sig imod Lovløsheden og sætter sig hele
Samfundets Opbygning som Maal for den nærmeste Fremtids Arbejde. (...)
Frem til Dagens Gerning. For Hjem og Børn, for Folk og Land.
Danmark for Folket!
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