
Udkast til Love for den demokratiske Arbejderforening.

To dage efter forbuddet mod ”Internationale” stiftedes den 16. august 1873 Den
demokratiske Arbejderforening i København.

Foreningen fungerede til november 1873 hvor den gik i opløsning som følge af
fængslingen af snedker Sophus Pihl (1840-88), der var foreningens formand og
hovedkraft.

A. Foreningens Formaal.
§ 1.
Foreningens Hovedformaal er ved alle lovlige Midler at virke hen til, at Arbejderne i
social og politisk Henseende bliver fuldkommen ligestillede med de andre Klasser i
Samfundet; Menneskets naturlige Ret til frihed og Lighed og Arbejderens berettigede
Krav paa at nyde det fulde Udbytte af sit Arbejde er Grundtanken i Foreningens
Virksomhed. – Den Valgret til Stat og Kommune, der for Arbejderens Vedkommende
nu kun findes paa Papiret, maa blive til Sandhed og Virkelighed; de Indskrænkninger,
der nu findes i Valgretten til Folketinget ved Sygehjælp eller Fattigunderstøttelse, maa
fjernes og Betingelserne for de kommunale Valg maa forandres, saaledes at
Arbejderne virkelig opnaar at blive repræsenterede i de Forsamlinger, der styrer
Statens og Kommunens Anliggender.
Foreningen vil modvirke enhver Art af Undertrykkelse, i hvis Navn denne end foregaar
og vil virke hen til, at enhver til Formue, Fødsel eller andre ydre Forhold knyttet
Forrettighed ophæves.
Foreningen vil virke for Oprettelsen af Produktionsforeninger samt støtte enhver
Strejke, der billiges af Foreningens Bestyrelse. Foreningen vil sætte sig i Forbindelse
med Fagforeningerne og vil stræbe at blive i sin Virksomhed en Art Centralforening for
disse, dog kan de naturligvis aldrig gribe ind i hverandres indre Styrelse.

§ 2.
Som Midler til Formaalets Opnaaelse vil Foreningen efterhaanden, som Kræfterne
strækker til, nærmest arbejde for:
a) Tilblivelsen af et Forsamlingslokale, hvor Blade og Tidsskrifter findes fremlagte;
b) Udgivelsen af et Blad, der faar en saa stor Fyldighed, som Foreningens pekuniære

Kraæfter tillader;
c) Afholdelsen af Foredrag og Diskussionsmøder;
d) Dannelsen af Filialforeninger i Provinserne, saavel i By som paa Land, med samme

Formaal som Hovedforeningen og med Pligt for disse til mindst hver tredje Maaned
at afgive Indberetning, som efter Omstændighederne vil blive optaget i
Foreningens Blad.
Saalænge, indtil dette Maal er naaet, vil Arbejderne i Provinserne, som ønsker det,
kunne indtræde som Medlemmer af Hovedforeningen, mod Erlæggelsen af
Kontingentet, dog med Tillæg af Postpengene.


