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Arbetare, kamrater! 

överallt i hela världen diskuteras nu, var· 
hälst en arbetareor.ganisation är samlad, den 
största och viktigaste av alla arbetareklassens 
frågor för ögonblicket, nämligen skapandet å.t 
llroletariatet aven ny international. 

Orsaken härtill är den omständi~eten att 
<len gamla internationalen ohjälpligt föll sön-
<ler när världskriget utbröt. Dess rester hava 
sedan blivit bourgeoisins redskap och kapitalets 
hjälptrupper. Som ett korthus blåste d.en sön,-
der och förgäves ha de försök varit som sedan 
gjorts för att blåsa liv :i den döda kroppen. 
Men arbetareklassen kan icke föra en socialis-
tisk kamp, kan aldrig övervinna kapitalet utan 
-en internationell kamporganisation, utan en le-
vande international. Därför måste internationa-
len pånyttfödas. Uti detta arbete 2tt skapa åt 
arbetareklassen ett nytt värn som ~kall kunna 
vara ·både ett försvars- och anfallsvapen., som 
skall kunna ge åt arbetareklassen trygghet och 
styrka och samtidigt en möjlighet att frambrin-
ga ett sl~gkraftigt svärd, som skall resas mot . . . - . -' . . 
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en slagkraftig fiende, måste alla arbetare in-
tresseras. Men för 'Oss, som tillhöra den ytter-
sta vänstern inom arbetareklassen, som ha till 
väl' uppgift att vara förtruppen inom klasskam-
pen, som måste sätta en ära i att vara revolu-
tionära socialister och som skola bana väg för 
den sociala revolutionen, för oss' måste det vara 
av största vikt att när nu proletariatet för tred-
je gången går att skapa' sig en internationell 
kamporganisatuo-n, den ser till att den interna-
tional, som nu bygges, icke blir en byggnad på 
lösan sand utan på häl-lebenget, att i denna fäst· 
ning ej släppes in andra än pålitliga trupper. 
Vi måste se till att i den kamporganisation vi 
nu skola resa vi få en sådan styrka och anda 
att den ej kan såsom den gamla malas sönder 
eller förgiftas och undergrävas av alla anslag 
och försök därtill, vilka icke skola saknas och 
vilka bidrogo att fördärva den gamla internatio-
nalen. Det är bättre att den nya internationa-
len blir bergsäker och oomkullkastlig även om 
d<en till sin början blir mindre omfattande och 
ej får den gamla internationalens monumentala 
fasad. Det är bättre med en pålitlig och strids· 
glad om än ej så ofantlig här än med en stor 
styrka där disciplinen är undergrävd, där an-
dan är dålig, där man träter och tvistar i stäl· 

"Jet' för att arbeta och kämpa och där varje liten 
nyck hos enskilda får fritt spelrum. Det är 
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så viktigt att arbetarerörelsens stormbataljo· 
ner äro eniga, att deras känslor och tankar äro 
geI).omträngda aven klar revolutionär uppfatt-
ning att därpå kan oj själva verket en }:lel epok 1 
arbetareklassens historia till slut bero. 

När vi gå att by.gga denna nya international 
måste vi ta lärdom av trenne stora fakta: 

Historiens vittnesbörd, särskilt klasskampens 
historia ; .. 

Lärdomarna från förutvarande internationa-
len och slutligen 

Lärdomarna från vål' egen tids arbetareres-
ningar och revolutioner . 

• 
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Historiens lärdomar. , 
Vad -<lA först angår historiens lärdomar ha vi 

en källa till ständ-igt nya erfarenheter i socialis~ 
mens urkund, i Marxs och Engels Kommunis-
tiska manifest och övriga skrifter. Marx och 
Engels voro ej sA rädda för det kommunistiska 
namnet som en del av våra riksdagsmän, lands-
tingsmän, stadsfullmäktige, kommunalfullmäk-
tige o. s. v. än!), De gjorde gällande att socia-
Hst kan snart sagt vem som helst kalla sig, men 
kommunist var endast den klarsynte och kon-
sekvente sociale revolutionären. I det Kommu-
nistiska manifestet och den marxistiska littera-
turen påvisas med full och klar tydlighet huru 
klasskampen uppstår som en historisk nödlvän-
dighet genom förtryck och utsugning och obön-
hörligt fortgår och kommer att sluta med en 
stor katastrof för det kapitalistiska samhället, 
med en social l'evolution, i vilken arbetaredik-
taturen skall bereda väg för en socialistisk 
världsordning. 

• 
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Det finns icke en enda sida i historien som 

anger att någon samhällsklass kämpat sig till 
frihet på. blott fredlig väg. Gå vi så långt tillba-
ka S1>m till det gamla Rom se vi en oavbruten 
klassfejd, spm kulminerar i de stora romerska 
borgarkrigen. Gå vi v-idare till medeltiden och 
nyare tiden uppmärksamma vi de väldiga res-
ningar som bondeklassen måste föra för sin 
emancipation. Och v,j finna att dessa klasstri-
der fördes och måste föras med de skarpast~ 
vapen, vi se dem kulminera i de tyska, franska, 
engelska och polska bondekrigen. Först sedan 
dessa bönder lidit många nederlag och offrat 
otaliga Hv i kampen för sin frigörelse är det 
som en ljusning skönjes i deras ställning. 

Beträffande vårt landl. som man gärna synes 
vilja göra till ett slags undantagsland, ge urkun·· 
derna vid 'handen, att den svenska bondeklas-
sen sedan långt före Engelbrekts tid och ända 
till ,j början av 1800-talet genom ständiga fri-
hetskrig och resningar mot fogdar, adelsherral', 
prelater och kungar måste föra sin sak till se-
ger. Engelbl'ekts uppror val' j första hand' ett 
böndernas uppror mot fogdar, rjddlare och ut.. 
sugare, endast i andra hand en nationell res-
ning för avkastande aV' utländskt förtryck. Är 
det någon som tror att Engelbrekt skulle lyc-
kats med blott petitioner, resolutioner och val-
sedlar? Och tror någon att reduktionerna un· 
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der Karl X och Karl XI skulle varit möj-
liga om ej bönderna satt makt bakom sina 
krav? 

Men även den nu så mäktiga borgarklassen 
val' en gång en förtryckt klass. som j hundra· 
tals ål' hade att föra sin befrielsekamp mot 
furstemakt och feodaladel. Det var den engel-
ska borgarklassens resning under Cromwell 
som banade väg för den engelska friheten, Den 
franska borgarklassen val' det som 1789 skred 
till den väldiga remIutionen. Denna process 
fortgår sedan ända till i mitten av 1800-talet, 
då borgarklassen nådde sin fullständiga frigö-
relse, som ledde ~n fram till makten i sam-
hället. 

När nu historien lär oss att ingen fredlig er-
övring av samhället är möjlig för elll under-
tryckt klass, helt enkelt därför att de makt· 
ägande klasserna med både lagHgt och · olagligt 
våld för sina sociala och ekonomiska intressens 
skull motsätter sig detta, att intet inväxande 
av den ena klassen som klass' i den andra är 
möjligt, att -ingen frihet vunnits på blott fred-
lig väg - tror då någon att hisborien i dessa 
yttersta daga l' skulle göra halt och följa nYd 
lagar? Ett påstående härom skulle vara lika 
orimligt som att tillropa mänskligheten att nu 
har floden tagit en annan väg, 11U går den upp-
för bergen i stället för nedför bergen, nu faller 
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ej regnet ned på jorden utan frän jorden och 
uppåt. Nej, vi kunna vara övertygade om att 
några undantag ej finnas i historiens tyngd· 
lagar. 

Betrakta vi arbetarekiassens historia, finna 
vi att ända från de dagar, då uppfinningen a ... · 
de!! första ångmaskinen fl'amskapade det en-
gelska industriella proletariatet, arbetareklas-
sen rest sig till kamp för sin frihet, att kapita-
let rest det mäst hårdnackade och blodiga mot-
stånd mot -arbetareklassens ,frammarsch. Vi er-
inra oss arbetareresningal' i England i slutet av 
17- och i början av 1800-talet, minnas textil-
arbetarel'esningarna i Tyskland och österrike, 
vi finna -arbetarerevolutionerna 1848 i Frank· 
rike och Tyskland och 1871 års Parisel'kom-
mun. Vi minnas de svenska arbetarnas blodiga 
strid'er ända sedan Sundsvallsstrejken 1878 un~ 
der Curry Treffenbergs kanoner till storstrej-
ken 1909 med hela krigsmakten i alIarmbered-
skap mot arbetarna och 1917 års hungerdemon-
strationer må ej glömmas. Vi se slutligen de 
senaste årens väldiga, en rad av -stora och sml\ 
länder omfattande arbetarerevolutioner. Här-
igenom måste det stå klart för var och en att 
borgarklassen, som i styrka och makt nu mol;-
sv,arar vad feodaladeln en gång var gent emot 
bönderna, och furstarna och adeln mot borgar-
klassen, ej är benägen att lämna ifrån sig nå-

2 



'" got godvilligt. Tror man däremot detta, då har 
man ej förstått historien och ej heller klasskam· 
pen, ty med eller mot vår vilja ~ommer klasa--
kampens historia omutligt att ha sin gång. Vi 
kunna vara säkra om att borgarklassen i fram· 
tiden kommer att tillgripa mot .arbetarna ännu 
starkare vapen än gångna tiders härskare mot 
sina undertryckta. Tänk på den gräsliga vita. 
terrorn i våra dagar i en rad av länder och på 
de grymma kapitalistiska förföljelserna i alla 
andra borgarstater. Må därför proletariatet 
rusta sig att värna sin rätt och erövra sig fri-
heten och framtiden! 

Låt oss nu se vilka lärdomar vi ha att hämLa 
ur Internationalernas historia. 



Lärdomar ur Internationalens 
historia. 

Il 

Den första internationalen skapades på Lon-
donkongressen 1864 på inbjudan av Marx och 
Engels. Vilka principer lades dA till grund för 
denna international? Den första principen val' 
klasskampen. Klasskampen var för Marx och 
Engels den orubbliga princip utan vilken över 
huvud taget ingen international kunde tänkas. 
Men det var ej klasskampen sådan den fattas 
av högersocialisterna. vilka förvandlat klass-
kampen till borgfred. 

Den andra principen var internationaliteten. 
Det är ganska intressant att se huru denna för-
sta international blev en enhetlig internationell 
federation, icke en samling av avtonoma orga-
nisationer. Den 'Var ett försök till organisa-
tion . Internationaliteten var så strängt genom-
förd att det ej fanns något utrymme för natio-
nella partier. Det sades tydligt ifrån att det 
nationella ej fick ha något spelrum över det 
internationella. 
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Den t redje principen val' centralisation. Dcn 
första internationalen val' en grund till en kraf-
tig byggnad med en ledning som av organisatio-
nen kunde göra ett verkligt kampvapen. Vi se 
sålunda att de största namnen i proletariatets 
historia höllo på en revolutionär internationell 
och centralistisk grundval för internationalen. 

Ja. invänder man, men trots detta föll ju den 
första internationalen. Ja, den föll, men ej på 
grund av att den svek sin uppgift utan därföi' 
att arbetarerörelsen var så ny på denna tid, var 
j sin första linda, vartill kom att internationa-
lens genomförande stötte på. oöverkomliga yttre 
hinder, framkallade av de stora krigen, som av·· 
stängde länderna från varandra. Den föll även 
på grund därav att de franska proletärerna 
slagas ned under pariserkommunen. 
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DeD andra InternationaleD. 
Sedan dröjde ,det ända t ill 1889 innan ett nytt 

försök gjordes att skapa en international. Den~ 
na andra international, som upprättades på 
Pariskongressen nämnda år, hade i vissa avse--
enden likheter med den första internationalen, 
men i andra Ater olikheter som kom att ha de 
mest .ödesdigra verkningar. Den liknade den 
första internationalen därutinnan att den prin-
cipiellt reste sin byggnad på klasskampens 
grundval, men i övrigt var den väsentligt olik. 
Först att märka kallades den ej som den för-
sta i det gängs.e språkbruket "Den kommunis-
ti ska internationalen" utan "den socialistiska". 
Detta kan dock ha mindre betydelse. Vad som 
var vida mera ödesdigert var -att man lät den 
nya internationalen endast bilda en högre enhet 
för skilda nationella, i alla avseenden självstän-
diga organisationer. Man gav den också. en 
högst decentralistisk prägel. De nationella par-
tierna ~kulle helt och fullt få sköta sig själva 
utan kontroll. Följden blev att denna interna-
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tiona1 kom att bli ytterst heterogen. Den tog 
emot vilka organisationer som helst som kalla· 
de sig arbetareorganisationer, och vilka bor-
gare som helst blott de kallade sig socialdemo-
krater. Detta skedde delvis mot statuterna, 
men intet ,gjordes för att värna internationa-
lens klasskampskaraktär, som allt mer och mer 
försvann. Pä det sättet fingo vi denna utåt 
ståtliga international. Vid krigsutbrottet om-
fattade den 14 miljoner arbetare, en väldig 
makt - om det varit en makt -. Men i de 
nationella partierna hade Palmstiernor av alla 
kulörer strömmat in från alla håll och sålund'a 
fick internationalen karaktären aven enbart 
parlamentarisk och halvt borgerlig i stället fö'! 
en revolutionär organisation. När så denna 
international skulle bestA sitt prov befanns det 
~tt i spetsen för de nationella organisationerna 
stodo genuina borgare, chauvinister och kapi-
talister, som spelade förrädares roll och sabote· 
rade möjligheterna för internationalen att göra 
sig gällande. I mån som internationalen växte, 
växte även dess resolutioner och i mån som 
dessa. växte blevo de allt mera urvattnade och. 
kongresserna, som antogo dem, likaledes. So. 
fingo vi denna international, soor och stAtlig på. 
papperet, men som ej på minsta sätt kunde fylla 
sin uppgift. Då den sattes på sitt härda prov 
brast den som spindelväv. 
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Det gjordes ett försök i sista stund att rädda 

internationalen. Det var liksom en röst inifrån 
hos proletariatet då krigets jätteskugga börja-
de skymma världen, som framtvang den extr3 
kongressen i Basel 1912 i nov. Den 80m var 
med på den kongressen har många vackra min-
pen därifrån men även sådana som man helst 
skulle vilja glömma, som varslade om vad som 
komma skulle. Där deltaga 2,000 representan-
ter, och den resolution, som där fattades, gick 
många streck till vänster om de föregående. 
Den sade att proletariatet ovillkorligen måste 
rusta sig för -att förebygga ett världskrig. Den 
fordrade till och med den väpnade resningen. 
Denna resolution antogs enhälligt. 

Jag erinrar mig emellertid livligt en liten epi-
sod vid militärfrågans detaljbehandling i ut-
skott efteråt. Rosa Luxemhurg ställde då en 
smula ironiskt den frågan till Bebel: "Nå, hur 
tänker nu det tyska partiet förverkliga denna 
resolution?" "Ja", svarade Bebel, "för Tysk-
land' kan naturligtvis denna resolution ej ägd. 
tillämpning." Det är dock att märka att Bebel 
ej tillhörde socialisternas yttersta högra flygel. 
Med Bebel instämde flera andra. 

Genom denna replikväxling fick man en så 
/ fullkomligt klar bild av att var och en av dessa 

högersocialistiska ledare fattade resolutionen 
som gällande alla andra länder utom sitt eget, 
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och på sin höjd betraktades resolutionens krav 
som välmenta önskemål men ingenting mera. 
När sedan det europeiska kapitalet satte brand· 
facklan till krutd:ul'ken funno vi huru de natio· 
nella socialistiska partierna slöta upp vart och 
ett kring sina kejsare och kungar, sina banki-
rer och generaler, och så föll intematj1)nalen 
ömkligen och skamligen samman. 



Grunden för den nya inter-
nationalen. 

J7 

Skola vi nu bygga en ny international måste 
vi naturligtvis ta lärdom av de fel som utmärk· 
te den andra, taga lärdom av våra egna fel· 
grepp, förirringar och villor; göra vi det ej, så 
skall, då kapitalet nästa gång tänder brand-
facklan, det gå med den nya organisationen ii· 
kadant som med den förra. 

Därför är det i sanning behövligt att det 
gräves vallgravar omkring denna internationaiS 
fästning och att det hålles vakt vidl dess portar, 
sA att ingen förrädare må komma därin för att 
förstöra och ödelägga den, ja lät oss gräva dem 
sA djupa som möjligt, och då det behöves mu-
rar, så låt oss bygga dem#sA höga, att ingen kan 
hoppa över dem för att förgifta och-undergräva 
denna international eller storma och besegra 
dess bastioner. Det är därför, som den tredje 
internationalens stiftare och grundläggare 
ställt så stränga villkor. Det är för stridbar-
hetens, för enighetens, för segerns skull. 

3 

TVOVJlENUIKKEEN 
KIRJASTO 
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Det tredje gruppen av erfarenheter, som . vi 

nu gå att klarlägga, ' ·är den, som omfattar dl1 
revolutioner, som vi bevittnat med alla våra 
sinnen i våra egna dagar, som vi själva deltagit 
i på det ena eller andra sättet, direkt eller indi-
rekt. Jag skall därvid icke gå in i detalj, utan 
nöja mig med en överblick över deras uppkomst 
och utveckling. Jag erinrar om den tredje in-
ternationalens föregångare, den s. k. Zimmer-
wald:Sinternationalens, tillkomst, varvid det 
svenska socialdemokratiska ungdomsförbundet 
var med på den yttersta vänstra flygeln, samt 
befästandet av densamma i Kienthal och Stock-
holm, men framför allt vill jag dröja vid en 
jämförelse mellan de båda revolutioner, som 
ägde sitt organisatoriska ursprung i bildandet 
av denna international, den ryska och den 
tyska. 
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nen ryska och den tyska revolutionen. 

Dessa revolutioner äro mycket lika till sin 
upprinnelse och början, men gingo vid en viss 
~unkt i sin utveckling mycket olika vägar. Den 
ryska revolutionen börja-de med att störta tsar~ 
väldet. Sedan komma småborgarna för att ta-
ga makten ur proletariatets händer, men miss-
lyckades. De ryska ,arbetarna vilJe icke lämna 
ifrån sig den erövrade makten till män, som 
skulle göra alla deras offer fruktlösa. De stör-
tade de liberala och högersocialistiska småbor-
garna liksom de störtat tsardömet. De gingu 
vägen fram till en revolution efter det kommu-
nistiska manifestet. De gjorde den sociala re-
volutionen. De togo borgareklassens maktme-
del och slogo sönder och samman deras organi-
sationer och inst itutioner, skapacfu till arbetar· 
nas förtryckande. De slogo sönder den tsaris-
tiska armen och bildade en arbetarnas arme, de 
slogo sönder de gamla statliga och kommunala 
organen och bildade nya - kapitalet berövades 



20 
alla sina maktmedel: armen, byråkratin, ban-
kerna, fabrikerna, jorden, prässen. När bour-
geoisien sedan sökte taga igen det förlorad'! 
och därför togo utländska legoknektar till hjälp 
kunde de ryska arbetarna möta dem med sina 
egna organisationer. I stället för kapitalet3 
diktatur satte man proletariatets. Därför ha 
de också i tre kampfyllda år kunnat st.:'t emot 
en värld av fiender och uthärdat den hårdaste, 
mest fruktansvärda hungerblockad, som världs-
historien känner. Tack vare, att de ryska arbe-
tarna togo makten i samhället helt i sin hand, 
kunde de utföra den enda segrande revolutio-
nen. 

Den tyska revolutionen liknade till en början 
den ryska. Sedan kejsardömet störtats, togo 
arbetarna makten, d. v. s. att den tyska revolu-
tionen vid denna punkt t. o. m. gick något hasti· 
gare än den ryska. En regering bildades, sam-
mansatt av höger- och vänstersocialister, mak-
ten låg i arbetarnas händer. Men d.e tyska ar· 
betarna läto beskedligt lura sig 'av borgarna, 
som kämpade för att behålla sin ställning. De 
fingo löfte om "demokrati" och läto sig vilse-
föras. Arbetarnas bästa ledare mördades a v 
borgare och högersocialister i förening. Arbe-
tarna läto lura och dupera sig till att släppa in 
borgarna, och allt blev vid det gamla. Den 
gamla armens organisation bibehölls, godsägar· 
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na fingo förbli på sina gods, fabrikanterna J 
.sina fabriker, byråkraterna i sina ämbeten, 
bankherrarna lämnades i okvald besittning av 
det mäktiga rörliga kapitalet -, resultatet ute · 
blev ej : den tyska arbetarklassen är i närva· 
rande stund mera ofri, mer utsugen och för-
tryckt än någonsin tillförne. Alla revolutionen~ 
.större vinster och syften äro förlorade. Det 
fattas bara själva krokanen, och varen lugna: 
den dagen är icke långt borta, då tyska office· 
Tare och tyska kapitalister skola göra en liten 
-resa till Holland och hämta hem kejsaren. '( 
denna stund lär Tyskland, som kunnat vara en 
-revolutionens högborg, en sovjetrepublik i för-
bund med Ryssland, en faktor i kontrarevolu· 
tionens sold att rälrna med. Detta är skilJna· 
.den mellan den ryska och tyska revolutionen, 
mellan den ryska, som gick d~n segerrika kom-
munistiska vägen, och den tyska, som gick den 
högersocialistiska, den borgerligt demokratiska, 
:som under demokratins täckmantel återupp-
reste kapitalets diktatur. Se vi icke detta, sam 
ligger oss alldeles under ögonen, alldeles under 
-näsan på oss, och kunna ej de mest avancerade, 
<le, som skola visa vägen, ej se kJart, då böra 
vi ej giva arbetarna nAgot hopp om en ljusart,;" 
framtid, ty därigenom bevara vi dem åtminsto· 
-ne frb. en brusten illusion. Var och en, som 
vill döma utan förutfattad mening, som vill 
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ställa sig på erfarenhetens grund, måste erkän-
na sanningen i dessa synpunkter, och den kan. 
icke vara en övertygad socialist, som icke vm 
se innebörden i dessa tjugoen teser , som den 
nya Internationalens grundläggare ställa som. 
villkor mot urartning, förflackning och för-
räderi. 

Men nu, likväl, konuna våra reformister OCil 

högersocialister, socialpacifister och humanis~ 
tel' av alla de tusen färger och nyanser, ropande-
och skriande mot proletariatets diktatur och 
dess principer, metoder och organisation, glöm. 
ska av det varnande tyska exemplet under re 
volutionen: "Men vi ha ju demokratins väg, lät 
.oss vandra den, och den skall föra till seger, tm 
proletariatets frigörelse, till socialismen !" 

När man hör dessa ord, då erinrar man sig-
den gamla striden från svunna dagar, dä stri-
den företrädesvis var akademisk, var av teore-
tisk natur, striden om det skulle vara möjligt 
att nä socialismen genom demokratin eller de-
mQk:r.atin 2'enom socialismen. 
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nen borgerliga demokratien är den kapita-
listiska diktaturens modärna dräkt. 

När vi nu i verkligheten ser hur det demo. 
.. kratiska genombrottet ter sig, erinrar man sig 

denna akademiska diskussion, och man kan inte 
komma ifrån hur rätt de haft som på den vänst-
ra flygeln alltid betonat omöjligheten av att 
genom demokratin komma till socialismen, enär 
socialismen vore förutsättningen för en verk· 
Hg demokrati, en realdemokrati och ej blott en 
ftOrmaldemokrati. ~en vänstra flygeln under-
strök detta gent emrt den högra f lygeln, som 
trodde att socialismen skulle förverkligas eftcr 
demokratins genombrott. 

Demokratin, den demokrati som i dagligt tal 
går under detta namn, är en rent borgerlig fö-
reteelse, som inte för arbetarklassen betyder 
demokratins genombrott eller ens kan bli det. 

Et t av de hycklande löften, som avgavs ev de 
i kriget kämpande makternas statsmän åt ar~ 
hetarna. var ju att om bara "vår sida" sesn-sr 



24 
skall därmed vägen öppnas för den bredast~ 
demokrati! Då skulle den allmänna rösträtten . 
komma ungefär som ett brev på posten. Man 
ropade -att då skulle de breda lagren ha vägen 
banad till makt och inflytande. 

Och mycket riktigt. Den formella demokra-
tin kom som en frukt av kriget. Den allmänna 
rösträtten blev godkänd i så gott som alla län· 
der. Där förut monarkien funnits e~attes den 
ofta med republik. Men ser vi på effekten av 
detta måste vi säga oss att -cfut är en synnerli· 
gen egendomlig effekt, en effekt som totalt .. 
motsäger vad det godtrogna proletariatet vän· 
tat och trott, - att demokratins genombrott 
skulle 'öppna porten till socialismen. Vad in· 
träffade? . 
_ Det första land som valde efter den allmänna 
rösträtten var England. Här hade den all-
männa rösträtten genomförts, . kvinnorna hade 
fått rösträtt och stora delar av arbetare, som 
förut varit utestängda från rösträtten, hade nu 
fått sådan . Man väntade nu naturligtvis att 
den allmänna rösträtten skulle skänka de demo·· 
kratiska partierna en storartad framgång, men 
i stället framskapade den en den mest reaktio-
nära riksdag som någonsin England liaft. Ar-
betarnas representation reducerades, de liberal-
radik!alas representation sopades nästan bort. 
En väldigt stark och reaktionär högerregering 
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blev följden. Man förklarade detta med att det 
e.ngelska folket röstade i en segeryra, det en· 
gelska folket ville ge sin regering ett erkä:n· 
nande för segern. 

Nästa val som förrättades var i Frankrike. 
Här inträffade sanuna företeelse. . Trots den 
allmänna rösträtten sjönk socialisternas man .. 
dat med nära hälften, de demokratiska borgar-
partiernas representation minskades även och 
efterträddes av den mest reaktionära majoritet 
som Frankrike haft sedan 1870 års krig. Även 
<letta förklarade man bero på. segeryra. 

Nu skulle, efter nationalförsamlingarnas ge-
110mförda radikala rösträttsbestämmelser, val 
försiggå i de besegrade länderna, i Tyskland 
<och österrike. Val skulle försiggå. i länder, som 
ledo under den värsta nöd, i länder där kriget 
med! skam och skorpioner visat vad kapitalet. 
för med sig . . Man kunde inte här vänta att 
"segeryran" skulle ha någon inverkan, men 
även här inträffade samma fenomen som i de 
segrande länderna. Valet i Tyskland 1920 gick 
i utprägladl högerriktning och vänstern kom i 
.absolut minoritet, även om vänstersocialisterna 
vunno på mellanparliernas bekost.nad. Den hö-
gersocialistiska regeringen ersattes med en rent 
borgerlig regering. I österrike fick man er-
fara sanuna. sak. Här segrade klerikalismen, 
och den högersocialistiska regeringen ersattes 

• 
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med en reaktionär sådan. Nu kunde man icke 
längre skylla på segeryran. Nej, folket var ut~ 
tröttat, förklarade man här, något som inne~ 

höll en del ,av sanningen, men inte hela. Precis 
samma företeelse fick man bevittna i flertalet 
andra länder. I Italien kom den konservativa 
Giolitti till " makten trots en del socialistiska. 
framgångar. I Danmark, i Norge, i Finland 
fick vi utpräglade högerreringar och Branting 
i Sverge fick packa sina kappsäckar. I Grek~ 
lapd återkallade den allmänna rösträtten den. 
avsatte kungen, och Venizelos, Greklands Brau~ 
ting, fick även han packa sina kappsäckar. 

T. o. m. den största av alla demokratiska 
gudar, honom som alla liberaler och högerd<1-
mokrater höjde till skyarna, Wilson, kastades 
av den allmänna rösträtten pä sophögen och 
ersattes med en utpräglad reaktionär represen· 
tant för den mest urbota reaktionära kapital· 
makt, ersattes av Harding. Detta är ju tillsy-
nes högst underligt. För några är sedan för· 
klarade de liberala och högersocialistiska parti· 
erna att bara folket fär den allmänna rösträt· 
ten skall alla högerregeringar fara all världens 
väg, för evigt varda drivna från makten. Då 
skall vägen öppnas, banad och fin för arbetar-
klassen, då skall arbetarna fredligt och utan 
kamp nå det socialistiska samhället. I stället hR 
vi nu fått öve:rallt avgjorda högerregeringar . 
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Vad är då förklaringen till detta? Ja innan vi 
undersöka detta skola vi ett tag titta på en an· 
nan sida av demokratin. 

När världskriget var slut med ententens se· 
ger, förklarade Branting, Wilson, Clemenceau 
och andra demokrater att icke bara den all· 
männa rösträtten utan även den eviga freden 
och avväpningen skulle komma. Kasta vi blic· 
karna på världen se vi något helt annat än fred. 
Freden ligger långt fjärran, alla slåss, alla län-
der rusta. Amerika och England och J apan 
ha fördubblat sina flottor. De tre länderna 
bygga krigsfartyg så stora, att forna d:agars 
båtar äro små puttefnasker i jämförelse med 
dem. Och varför rusta de? Jo därför att de 
av alla krafter rusta till nya krig som väntas. 
I stället för fred och avväpning få vi nya rust-
ningar. I stället -för en permanent fred stå ,vi 
inför nya krig. Ty sådan är ~apitalismens o·· 
böjliga logik, även den demokratiska kapitalis-
mens. Frankrike t. ex. har nu 18 månaders 
värnplikt och en arme på en halv miljon man 
under vapen. Man frågar sig verkligen vad 
allt detta betyder. Jo det betyder: Frankrike 
fruktar för Tysk.1and, Frankrike är rädd att 
Tyskland skall taga revansch efter nederlaget. 
Frankrike fordrar att Tysk1tmd skall utlämna 
sina vapen, och det gör Tyskland, men hur. 
SamtidiRt som det utlämnar ett u:evär gömmer 



~ . 
det 100, när det utlämnar 1 kulspruta gömmer 
det 10 och när det utlämnar en flygmaskin så 
gömmer det delarna av fem andra . Tyskland 
är underminerat av hemliga rustningar och 
'hemliga härar. överallt mer eller mindre hem-
liga rustningar, överallt väntas nya krig. Det 
'var den fred och avväpning som den borgerliga 
demokratin skulle skänka mänskligheten. 

Demokratins genombrott förde med sig, icke 
socialismen, icke freden utan en högersegel' 
över hela linjen. Vad är förklaringen? Jo. 
hemligheten är inte svår att förstå. När val-
männen gå till val, när d:e rösta sä tro de att 
det är de, att det är de själva som rösta, men 
-detta är ett misstag. Det är icke de som röst,l 
utan det är den allmänna opinionen som ned· 
lägger röstsedeln ät dem, och vem styr denna 
allmänna opinion? Jo, den styr kapitalet. Ka~ 

-pitalet har gjort den allmänna rösträtten till 
!:in tjänstepiga. Kapitalet har bara avklätt sig 
sin autokratiska makt, icke makten själv, det 
har utbytt fåtalets kappa mot den borgerliga 
demokratins kåpa. Vid tillfiällen då borgarklas-
sen är splittrad och nedslagen av någon svår 
motgång (t. ex. ett förlorat krig, en ekonomisk 
katastrof) kan arbetareklassen vid valurnorna 
-vinna en enstaka framgång. Men inom kort 
repar sig borgarklassen, samlar sig och organ i-
·serar med sin ekonomiska eller militära makt 

I 
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revanehen. Den förstår att behärska och orga-
nisera den allmänna opinionen. Men hur diri-
gerar kapitalet den allmänna opinionen? K d-
pitalet , har inflytandet över skolan, kyrkan ~ 

byråkratin, präster och vingelpredikanter av 
alla slag. Detta har stor betydelse för röstse-
delns utseende. I Amerika såg vi ett belägg på. 
just detta. Vad hjälpte Harding till ett sådant 
stort försprång framför Wilson? Jo, han hade-
outtömliga pengar att köpa kyrkornas hjälp och 
så fick vi skAda hur ej minst arbetarkvinnormt 
i Amerika "som en man" röstade icke fÖl~ 

"fredsvännen" och "~mokraten" Wilson ulart 
för krigsvännen och . reaktionären Harding_ 
Detta är icke en förebråelse mot kvinnans röst-
rätt utan det visar hur mycket försent kvinnan3-
rösträtt kom och hur rösträtten behärskas av 
penningen. 

Eapitalet har i sin hand ett ännu mäktjgar~ 
vapen över allmänna rösträtten, och det är 
pressen. Vem behärskar pressen? Kapitalet. 
Om man gål' igenom tidningstaxan kommfH~ 

man till det resultatet att 8 proc., högt räknat, 
av alla Sverges tidningar äges av -arbetarna,. 
och att 92 proc. äges av kapitalisterna. Mar. 
förstår att mot borgarnas 92 proc., som kan 
vilseföra arbetarna och folket, betyder arbetar-
)las 8 proc. så gott som inget. I England ha!~ 
arbetarna en enda daglig tidning, Daily Heraid. 
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till sitt förfogande. De konservativa därem<.ot 
ha nännare 1,000 och de liberala ett par hun-
dra. Det är di lätt att förstå att när de borger-
liga mobilisera sin press, så betyder arbetarnas 
·enda dagliga tidning bra litet. 

I Amerika få arbetarnas tidningar icke skh)-
kas med posten, de få icke bäras ut av statens 
brevbärare, och det är nästan att riskera fän-
gelse att läsa t. ex. en bolsjevikisk tidning på 
spårvagnen. Tack vare den makt pressen äger 
dirigerar kapitalet hela den allmänna opinionen 
och röstsedlarna. Före det sista tyska valet 
köpte den tyska trustmagnaten Stinnes 80 tys-
.ka tidningar, som arbetade för högern, förutom 
.alla de gamla högertidningarna. I Frankrike 
översållades före valet alla väggar och murar 
av jätteplakat, som kostade miljoner och som 
skildrade socialisterna som mördare, rånare och 
banditer. Kapitalet har också ett tredje medel 
mot arbetarna vid valen . Kapitalet har råd att 
skapa väldiga valfQnder gentemot arbetarna. 
Man förstår att när alla dessa otaliga ekono· 
miska resurser stå kapitalet till buds, betyder 
det intet vad arbetarna kan skapa i motvikt. 
SA har kapitalet i sin tjänst biograferna, som 
begagnas viOl valti1lfällena. Vid presidentvalet 
i Amerika hade, enligt en amerikansk tidning', 
Harding till sitt förfogande icke mindre än 
9,000 biografer, Wilson hade bara 2,000 och ar· 
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'betarna kunde icke skaffa mer än ett fåtal. 
-Dessa 9,000 biografer med sina otaliga lögner 
(lm socialismen och arbetarna voro ett gott va-
pen i kapitalets hand. Detta är ingen demo-
krati. BakolJl den borgerliga demokratin, bak· 
om denna formella skylt står kapitalets dikta-
tur och regerar opinionen. Ofta köper kapitalet 
.ej blott arbetararistokrater såsom förmän, ar·· 
betsledare o. dyl., utan såsom i Amerika hel~ 
.arbetargrupper och arbetarorganisationer, så· 
som Gompers gula fackförbund. Vad förslå 
_arbetarnas små valfonder emot bankernas och 
trusternas jättefonder? 

Detsamma gäller freden och avrustningen. 
Demokraternas fredskamp är en ofarbar väg 

för arbetarklassen, och det börjar arbetarna 
.att allt mer inse, men i stället för att samlas 
på en revolutionär grundval så falla arbetarna 
-ofta ned i en slö, likgiltig resignation och göra 
därigenom spelet så oerhört mycket lättare för 
'kapitalet att nå segern. BI. a. begå arbetarna 
ofta den dumheten att skolka från valurnorna 
i stället för att göra allt för att till parlament. 
·och kommunalförsamlingar sända sina om ock 
fåtaliga representanter, vilka där kunna avslöja 
den borgerliga demokratins humbug och inifrån 
undergräva klassparlamentets grundvalar. 

När arbetarna, bedragna av liberaler och hö-
gersocialister och deras falska demokrati, dock 
till slut samla sig och finna att de måste sätta 
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makt bakom sin rätt, samla sig bak-om nya 
stridslinjer och inte låta dupera sig som hittills. 
finna de att enda motvikten mot kapitalets dik-
tatur är proletariatets diktatur. Genom denna 
skola de krossa högerväldet och marschera rakt 
fram mot socialistisk demokrati, i stället för 
borgarsamhället sätta sovjetrepubliken. 

Enda vägen till fred och avväpning är att Ull-
danrödja det kapitalistiska samhällssystemet, 
avväpna överklassen, som nu är beväpnad till 
tän<terna. Den dag då arbetarna avväpna över-
kl~ssen, har kapitalet ingen verklig mak·t längre 
att hålla sig kvar. Detta är enda vägen för 
al'betareklassen att nå makten, ty hur mycket 
man ån i det borgerliga parlamentet motione-
rar, om avväpning, bryr sig kapitalet icke om 
det. 

Nationernas förbund, denna sammanslutning 
av alla imperialistiska stater, skulle ju verka. 
fÖl' fred och avväpning, men villkoret för att 
en stat skall få inträde är att den förbinder sig 
att icke 'avväpna och icke förbli neutral. Detta 
är en dubbelmoral, sådan som kapitalet älskat' 
att kläda sig i för att lättare kunna dupera ar· 
betarna, men arbetarna ha nu börjat genom· 
skåda detta och en dag skall arbetarna lycka~ 
nå målet, Likaväl slOm arbetarnas Ryssland 
lyckats avväpna tsarismen, denna mest full-
ändade reaktionära militärstat, skola arbetarn.\ 
i hela världen lyckas avväpna sin överklass, då. 



"" det har hela det mäktiga Ryssland bakom sig, 
icke det tsaristiska Ryssland utan Rysslands 
arbetare och bönder. Men sannerligen, man 
avväpnar icke den beväpnade överklassen med 
resolutioner och vädjanden. Lika gärna kan 
man be huggormen dra ut sina gifttänder och 
tigern skära av sina klor. Nej, endast genom 
att besegra överklassen ()ch frdntaua horwm 
hans vapen kan proletariatet garantera sig 
själv friheten och mänskligheten en trygga(j 
fred. 

Demokratins seger är demokratins bankrutt. 
Men se vi djupare så börjar redan nu slöjorna 
falla och i detta ögonblick, då i alla länder utom 
Ryssland sitta högerregeringar, då. skall man 
förstå varför arbetarna i allt större skaror sam· 
]11. sig om sovjet, omkring världsrevolutionen, 
som den enda hjälp som finnes mot kapitalet. 

När därför Sverges arbetare börja se fruk· 
tema av len borgerliga demokratin, skola de 
också. S;! vilket värde den ryska revolutionen 
har. De skola se att den ryska revolutionen är 
den väldiga försvarsvallen mol den framryc· 
kande reaktionen, försvarsvaJJen som det gäller 
att med all makt stärka. SJuta arbetarna i alla 
länder upp kring den tredje internationalen 
skall även den mäktigaste reaktionärregim falla 
till marken. 

Men nu söker man skrämma arbetarna med 
de 21 teserna. 



De 21 tesernas innebörd. 
Vad innehålla de d~, huru äro de byggda och 

varför väcka de ett sådant motstånd? De in-
nehålla en sammanfattning av klasskampen, så-
dan den ter sig i nutiden, de äro byggda på la-
gar, som äro oryggliga. Här, i den trej e 
internationalen, är det klasskampen som finner 
ett uttryck för -sin ide. Nu är det ju så, att 
många av humanitära grunder ej vilja ha med . 
den punkt, som hand1ar om den hårda, kanske 
blodiga klasskampen. J a. Vi kunna ju alla. 
tycka att det vore bättre om vi i mOl'gon dag 
kunde gå fram till kapitalisterna och säga : -
"Rättvisan och framåtskridandet, den hist~ 
riska utvecklingen visar, att ni böra överlämna 
makten till oss. Det är därför en oundgänglig 
nödvändighet att ni, snälla kapitalister, lämna. 
ifrån er edra orättfångna ägodelar, edra pen-
gar, fabriker och produktionsmedel, er arme 
och era institutioner," Och vad tror ni att 
svaret blev? J (), i sämsta fall ett hånskratt, ! 
bästa svaret : " Nej , nej, nej, det gör vi inte," 
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Klasskampen antager i dE' e.vgörande, revolu-

tionära ögonblicken klasskrigets form. Det är 
en ofrånkomlig lag, lika ofrånkomlig som 
tyngdlagen. Det skulle ju kunna hända, att 
någon finner tyngdlagen pä något sätt olämp-
lig, men han får l ikafullt lov att finna sig i dess 
existens. Den går inte att ändra. Samma är 
förhållandet i detta fall. Klasskriget blir ound-
vikligt. Det har det varit i Ryssland, i Tysk-
land och andra revolutionens länder. Detta 
klasskrig är redan i gång, om även blott som 
guerillakrig, i Amerika, i Spanien, i Italien, det 
nalkas England och Frankrike. Kapitalisterna 
ha börjat d'etta klasskrig. Sitt väpnade våld 
ha de mobiliserat mot arbetarna. Vad är det, 
80m säger, att utvecklingen ej blir densamma 
i de små länderna? Om vi också stodoe på den 
ohistoriska och overkliga grundvglen, om vi här 
i Sverge skulle tro, att kapitalisterna här vore 
så hyggliga, att de skulle komma och lämna oss 
aUt det vi önska på en bricka, så vore det san-
nerligen på tiden, att vi öv:ergåve en så vanvet.., 
tig tro. 

Så frågar kanske någon: Men vi skola se, 
om icke det stora klasskriget nu närmar sig sin 
lculmen? Ingenting talar härför. Ha vi icke 
Nationernas förbunq bildat, en sammanslut-
ning av all världens kapitalism och imperialism, 
en kapitalisternas international, väpnad! och 
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rustad till tänderna? Det går ej an att förneka 
detta, varje telegram bevisar att så är. Vaet. 
skulle det hjälpa emot denna kapitalisternJ.S 
international att bilda en pappersorganisation ? 
Den skulle vara av intet värde. Men den tredje 
internationalen vill vara en verklighetens och 
realiwtens international. Därför säga tredje 
internationalens teser : 

Emot kapitalets våld är det konununisternas 
plikt att paralelIt med den legala organisatio-
nen, som av de makthavande kapitalisterna för-
följes och förhindras, alltså emot kapitalets så-
väl legala som illegala våld är det, särskilt i er. 
revolutionär \Situation, en plikt att skapa en 
'illegal ()rganisation som i det avgörande ögon-
blicket är i stånd att uppfylla sin plikt mot 
arbetarna och revolutionen, en arbetareklassen3 
egen, av överklassens väld oberoende ledning 
och arbetscentrum. 

Det är likaledes med hänsyn till utsikten t ill 
seger, som tredje internationalen tagit upp tesen 
om att kommunisterna böra 'tillse att proletaria-
tet ej står vapenlöst mot sin beväpnade fiende, 
ej därför att ·den önskar blodsutgjutelse, snara-
re då tvärt om : vi skola vara rustade när dagen 
kommer, så att vi kunna hindra att arbetarn3. 
skuldlöst nedslaktas Bäsom i Finland, i Ungern, 
i Spanien, i Amerika, i Tyskland. 

Dä . säges frän vår högra flygel, bl. a. Ven· 
nerström: "Detta strider ju mot det vi sä l äll~ 
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ge kämpat för, det strider mot avväpningen och 
freden." Se ut över världen. Vad är det vi 
se? Jo, överallt rustar man sig till kamp. Vi 
ha nyss sett en världsbrand, igångsatt av kapi-
talet. Ingen kunde hejda den branden, den låg 
i kapitalets linje, den var oundviklig, ingen 
kunde hejda den, utom en kommunistisk, re· 
volutionär international, men en sådan existe-
rade ej 1914. När kriget pågick sade alla att 
de kämpade för freden, Lloyd George, Clemen-
ceau, Wilson och Branting. Men hur ser det 
nu ut? England och Amerika kapprusta värre 
än någonsin förr, Japan är ett enda härläger, 
såsom jag nyss påpekat. De rusta till det nya 
världSkriget. Frankrike hal' ett år efter världs-
kriget beslutat om 18 månaders värnplikt. 
Även det rustar sig till det andra världskriget. 
Så göra alla andra länder. överallt jäser det, 
överallt samla sig eldhärdar, överallt hota kata-
strofer : tullkrig, handelskrig, kolonialkrig, 
kamp om monopol och råvaror, den vildaste 
profitjakt. I Asien sjuder det, och uppror föl-
jer på uppror. Det är icke den freden, som vi 
fått löfte om. Nej, ingen fred är tänkbar i en 
kapitalistisk värld, ingen fred är möjlig förrån 
arbetarna skapat en enig sovjetrepublik över 
hela världen. Den tredje internationalens väg 
fram till freden är den enda säkra, och alla 
,andra oframkomliga. 

TYÖVÄENlIIKIIEEN 
KlR.IA$TO 
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Men hur går det med vårt avväpn1ngspro-

gram? Ja, hur skola vi kunna avväpna då Na .. 
tionernas förbund förbjudit oss detta och själv!: 
'står rustat till tänderna? Om Vennerström 
bleve statsminister i morgon dag, och med sig 
hade aldrig så avväpningsvänliga ministrar, så 
skulle han ändå icke kunna avväpna. Ty han 
vore bunden av Nationernas förbund:. Man 
kan ej avväpna i ett kapitalistiskt samhälle. 
Man kan ej övertala vargarna alt draga ut sina 
egna tänder. Den enda vägen är, att arbetare-
klassen avväpnar överklassen, och det är tredje 
internation~.lens väg. Först därpå och sedan 
proletariatets diktatur införts, kan avväpn:n-
gen ske. De, som gå emot den vägen, de gå 
emot sina egna krav på avväpning, och Venner-
ström motarbetar sin egen programpurikt om 
fred och avväpning mer än någon annan. Vad 
det är. som tredje internationalen kräver ifråga 
om avväpning, är arbetareklassens möjlighet 
för sig att avväpna överklassen. Och det går 
ej' med: godd. Då ej kristendomen med den väl-
diga andliga makt, som kristendomen dock tie,. 
satt; Jjå 2,000 år kunnat med sin fridspredikall 
avväpna människorna, så kan ingen annan 
heller göra det med ord. 

Det är dock ej alls, såsom Lindberg m. fl. för-
klarat denna· tes, så, att det åligger oss att nu 
skapa röda garden. och beväpna dem. De:ta är 
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fel. Vi skola endast hos våra kamrater i vapen· 
rocken ingjuta den rätta revolutionära andal!, 
så. att de, då kapitalet sätter dem vapen i hän-
derna emot deras klassbröder, emot socialismen 
och revolutionen, skola veta, åt vilket håll ge-
vären skola riktas. Vi skola dessutom oskad-
liggöra sådana frivilliga vita garden, som bil-
das av överklassen för att skydda d'ess intres-
sen eller för att överfalla arbetareklassen. Men 
ingenstans i tredje internationalens program 
finnes något om omedelbart bildandet av röda 
garden eller dylikt, som kan få en provokatorisk 
karaktär och ge överklassen en kärkommen an-
ledning att slå. ner den icke förberedda arbeta· 
reklassen eller dess revolutionära för'trupp. 

Skola vi arbeta för proletariatets diktatur 
måste vi även förbereda den. Vi måste konse-
kvent se till att kapitalet helt blir krossat. Den-
na konsekvens vill ej en del av minoI:iteten 
taga. Man tvekar, vinglar och vacklar. Det 
skulle vara intressant att veta om det för mino-
ritetens del föreligger ett klart beslut om 
proletariatets diktatur elier om denna antågibl 
av taktiska skäl och biott betyder en fras. 
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Centralisation är nödvändig. 
Man riktar även -anmärkningar mot tredj ~ 

internationalens krav på praktisk centralisa-
tion. Varför var det emellertid 'Som den gamla 
internationalen föll sönder? Jo, just på grund 
av decentralisationen. Detta vill tredje inter-
nationalen undvika. Tredje internationalen 
skall byggas med en fast centralisation såsom 
ryggrad. 

Om vi betrokta arbetarnas organisationer, 
.våra möten - vilken decentralisation, vilken 0-
reda präglar dem ej. Hur tror man att det 
skall vara möjligt att möta kapitalet med dess 
utomordentligt starka centralisation för en a1'-
betareklass där varje organisation handlar 
självständigt och godtyckligt, där endast ett få-
tal arbeta och göra sin plikt? Dock, den tredje 
internationalen kräver en demokratisk centraliM 
sation, en revoluUonä1' disciplin, en centralisaM 
tion nedifrån och uppåt, så att det är de bre4 

dare lagren som välja sina ledare, som fatta 



" sina beslut, men dessa skola de sedan följa utan 
vacklan och tvekan . Detta har förresten mina·· 
riteten själv erkänt, ty i en resolution vid kon· 
gressen 1919 krävde den en järnhåra koncen· 
tration avarbetareklassen. Detta krav gå de nu 
emot bara därför att tredje internationalen 
tagit upp deras ide. 
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Tredje internationalen och lack. 
föreningsrörelsen. 

Slutligen har man anmärkt på den punkten, 
som berör förhållandet mellan internationalen 
och fackfören ingsrörelsen. Man säger på fien-
dehAlI, att den tredje internationalen kommer 
att spränga fackföreningsrörelsen. Detta på-
ståen<fu bygger på ett omedvetet eller kanske 
medvetet missförstånd. Tredje internationalen 
säger : stal1ua kvar, stanna framför allt i värl-
den kvar i fackföreningarna, även om ni äro i 
Illinoritet och erövra dem inifrån. Ingjut i dem 
klasskampens och den revolutionära socialis-
mens anda. Skulle vi fördöma detta, ja dä 
skulle vi fördöma hela resultatet av vår al'be-
tareklass' strävan ända sedan begynnelsen. Det 
är nu nödväpdigt att en frisk fläkt tränger in i 
fackföreningsrörelsen. Det är detta den tred~e 
internationalen kräver. Också kräver den att 
man skall ta ställning till de internationella 
fackcentraler som redan finnas. Vi ha en fack-
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central i Amsterdam och en i Moskva . . Nu är 
frågan: i anslutning till vilken av dessa skola 
svenskarna arbeta som fackföreningsmedlem· 
mar? Låt oss se vad som skiljer dem åt. 

Fackcentralen i Amsterdam är den höger. 
orienterande, den har borgerliga led,are, vilka 
bekämpa socialismen praktiskt och teoretiskt. 
Imperialiswrna ha varit mycket sluga. De ha 
även slagit sina klor i arbetareklassen och bil. 
dat Nationernas förbunds arbetsbyrå, dit Am-
sterd:amcentralens landsorganisationer höra . I 
denna byrå har kapitalet dubbelt så stor repre-
sentation som arbetarna . Vad skall då denna 
arbetsbyrå göra? Jo, den skall söka ut jämna 
klassmotsatserna i samråd med kapitalet och 
'arbetar sålunda i strid med' klasskampens pa-
roll. Till denna arbetsbyrå har Amsterdam-
internationalen förordat sina fackorganisatio-
ner att ansluta sig. Amsterdam-internationa-
len är sålunda ett redskap i imperialismens 
hand. Nästa år kommer förslag att framläggas 
i riks!tagen om revision av 8-timmarsdagen. 
Vad kommer regering~m att därvid stödja sig 
på? Jo, på Washingtonkongressen, inkallad av 
Nationernas förbunds arbetsbyrå och under-
stödd av Amsterd'am-internationalen. 

Vad betyder det då att Amsterdam-interna-
tionalen för att förvända synen på arbetarna 
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fattar resolutioner mot den vita terrorn och 
mot reaktionen, då d-en själv står som reaktio· 
nens moraliska stöd? Egendomligt är att Ven-
nerström, som i riksdagen briljant avslöjade 
humbugen i Nationernas förbund då frågan om 
Sverges inträde var före, nu håller så styvt på 
Amsterdam-internationalen, sedan denna indi-
rekt anslutit sig till Nationernas förbund . 



., 

Mot Amsterdamintemationalen står den 
fackliga Moskva-centralen_ 

Gent emot denna står nu Moskva-centralen. 
Den är byggd på ren klasskampsgrund. Den 
står i opposition mot Nationernas förbund-o 
Denna fackcentra l i Moskva arbetar i broderlig 
förening med tredje internationalen och utan 
att den organisatoriskt bindes av de andra or-
ganisationerna verkar den som ett kraftigt va· 
pen i arbetal'eklassens händer. När därför tred-
je internationalen säger : verka för att edra 
landsorganisationer lämna Amsterdam och gå 
till Moskva, så betyder detta naturligtvis icke 
en splittring av fackföreningsrörelsen titan sna-
rare en samling därav. Det betyder ej heller en 
sprängning av de svenska fackförbunden, "ty 
först då de revolutionära få majoritet i Lands-
organisationen kunna de få denna till Moskva. 
Strid'en gäller här som i alla andra frågor om 
arbetarna skola stödja kapitalets diktatur eller 
arbeta på och förbereda proletariatets diktatur. 



Utrensningen klarlägges. 

Till 'sist har man anmärkt mot den av tesernft 
däri det säges att sådana medlemmar som prin-
cipiellt förkasta partiets riktlinjer ej kunna 
tillhöra tredtie internationalen. Detta betyder 
sålunda en utrensning. Nu frågar jag: om man 
ej kan gilla en organisation men ändå vill stan-
na kvar och klagar över förtryck om man ej 
får stanna kvar - vad skall man säga därom? 
Ogillar någon principieUt tredje internationa-
len, sA bör han ej dväljas därinom. I det avse-
endet är det ju självkJart att tredje internatio-
nalen tillser att ej uppenbara motståndare stan-
na kvar inom partiet. Vill Vennerström ha en 
än4ring i statuterna kan han stanna kvar och 
föreslå denna ändring, är han principiellt ense 
då kan han stanna kvar, men säger han att han 
ogillar tredje internationalens principer, men 
att han stannar kvar för att "bekämpa den in-
ifrån, då skulle det ju vara att medverka till 
partiets och internationalens självmord om han , 



., 
finge kvarstanna. Vi kunde ju då riskera att i 
vAra leder få personer, som i en avgörande si~ 
tuation ginge över till fienden, till den borger~ 
liga demokratin, därför att de i sitt hjärta i 
själva verket alltid gillat den och satt den över 
proletariatets diktatur. 



Valet står meDan andra och tredje 
internationalen. 

Vi stå i dag i högsta norden liksom i hela 
världen inför frågan : Tredje internationalen 
eller icke. Vilja vi ej tillhöra den blir sedan 
frågan : vilken skola vi då tillhöra? Ty utanför 
det internationella broderskapet kunna vi ej 
vara. Skola vi gå till andra internationalen? 
Den är död för oss. Ha vi lämnat högersocia-
listerna kunna vi ej ansluta oss till deras världs-
organisation. Vi ha alltså att välja mellan an-
dra eller tred!je internationalen. Frågan är om 
vi sätta internationalen över partiet och partiet 
framför vårt eget lilla jag eller tvärtom. Det 
gäller om vi vil ja kämpa för världsrevolutionen 
- socialismens, fredens, framtidens enda hopp 
och förtröstan. Skulle vi ställa oss utanför 
den, vad för framstegsmän v.ore vi dä? Då hade 
vi avskurit oss från förbindelsen med våra 
bröder därute och från den revolutionära inter-
nationalen. Detta får icke ske! 

Nedi med den kapitalistiska diktaturen! Ned 
med den borgerliga demokratin! Leve arbe-
tets, leve proletariatets diktatur, den sanna de-
mokratin! Leve världsrevolutionen! 
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