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Inledning. 
När Hll5 socialister från skilda länder av olika 

schatteringar och riktningar, men alla med vilja ntt 
föra kamp mot det ohyggliga kriget och för den in· 
ternationella socialismen , samlades ti ll rådslag nere i 
den lilla schweiziska byn Zimmervald och därifrån ut-
sände paroller till hela världens undcrtrycktp. och be-
{lragna proletariat om kamp föl' fr eden talade Hj. 
Branting och hans socialpatriotiska meningsfränder 
hånfullt om Zimmerva.ldrörelsen "som en liten över-
gående episod utan någon som helst betyde lse". Vil-
ken kortsynth et! Zimmcrvaldmanifestct blev en tän-
dande gnista, som slog ner i miljoner proletärers bröst, 
som väckte dem ur krigspsykosens mardrömmar, som 
samlade och eggade dem till kamp för freden och so-
cialismen. Oeh Zimmel'vnld, som sedan utbyggdes med 
konfe rense rn a i Kienthal oeh Stockholm, blev platt-
formen för all opposition mot kriget. Liebkncchts 
och hans skarors stolta kamp mot den tyska militaris-
men, de franska defaiti sternas sega strid mot Clemen-
ceaus revanschpolitik, Mae Leans och de engelska ar-
betarnas ihärdiga propaga nda, det ital ienska socialde-
mokratisk !\. partiets kraftiga aktioner, de ryska revo-



lutiollärernas mödosamma men aldrig tröttnande kamp 
mot zarismen, det svenska Ungdomsförbundets kamp 
särskilt vid tiden för fredskongressen, all an nan socia. 
l isti sk propaganda i olika. länder att förtiga - all 
denna verksamhet i respektive land har 80m interna· 
tionell bakgrund Zimmervaldrörelsen. O r g a Il i s a· 
t o r i s k t betydde dcn ju ytterst lite, men den var en 
In o r a l i s k ryggrA d av oerhörd betydelse för all 'värl-
dens socia lister. 

När 1919 på våren revolu tionära. sociali ster från ett 
tjugotal länder samlades i revolutionens Moskva och 
där konstituerade lIT. I nternf\.tionalen, Zimmervalds 
arvtagare i kampen för världsfreden och den revol utio-
nära socialismen, talades det föraktfullt i några sven-
ska vänstersocialistiska tidningar om "en obetydlig 
liten junta av privatpersoner". Vi lken kortsy nthet! 
Några. månader senare var III. Internationalen i var 
mans mun och under den tid, som förflutit sedan dess 
första kongress, har den varit huvudtemat inom all 
internationell arbetarrörelse, li ksom den internationel-
la bourgeoisin insett, att densamma just i denna orga-
nisation har sin huvudfiende. Därför riktar den på 
denna punkt alldeles eniga internationella kapitalis-
mell all sin kraft och använder alla sina medel för att 
krossa den och dess mera fram trädande representanter 
i olika länder. Om man kan tala om handling och ord i 
rättan tid så är det just här fallet. Sällan har en or· 
ganisation bildats just så. i rättan tid som den lIT. 
Tnternationalen, vars sj äl va bildande var en handling 
av världshistorisk och revolutionär betydelse. Aldrig 
sedan 1848, då Europas unga proletariat med glänsan-
de ögon !liste Karl }farx' Kommuni stiska lfan ifest, 
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vilket för dem öppnade dittills oanade samhällel iga 
vidder och horisonter, har väl världens proletarcr och 
revolutionärer med sådant levande intresse, med så 
stor sympati och känsla av just rätt ord på rätt plats 
tagit del av Alars-kongressens manifest och riktlinjer. 
Det var parollen som tände på nytt hoppets eld i mil· 
joner uttröttade, förtviv lade proletärers ögon, det var 
lösenord som på nytt kallade till samling, till kamp 
och till strid. 

Det var paroller och lösenord s o m f ö l j d c s! 
Överallt mottogs i de revolutionära socialistiska par-
tierna meddelandet om III. Internationalens bildande 
med oerhörd entusiasm. På förstkommande kongress 
gjordes och fullbordades den formella anslutningen. 
Men inte bara inom de redan målmedvetet revolutio-
nära kretsarna sträckte Internationalens inflytande 
sig. Även bland de djupa leden i de partier, som ännu 
stodo kvar i den under augustidagarna 1914 alldeles 
förolyckade, nu synnerligen nödtorftigt hoplappade II. 
Internationalen, gingo sympatierna i stor utsträckning 
mot IIT. Internationalen. Detta faktum har också uu-
der det gångna året framtvingat en mängd partiers ut-
träde ur herrar Thomas', Noskes och Brantillgs Inter-
national. Afa.ssol'nas tryck har varit så starkt att le-
darna. va.rs själar och hjärtan hört det gamla och för-
gångna till , tvungits att ge vika . Detta åter skapade 
cn grupp partier, vilkas djupa led och stora massor 
känna och tänka revolutionärt, mell vilkas ledare sa-
botera alla försök till handling och till klart revolu-
tionärt ståndpunktstagande för III . Internationalen. 
T flera fall drevos ledarna emellertid ända dithän, att 
de förklarat sig villiga medverka till att deras resp. 



6 
pu-rtier illtriida i III. Internationalen, mon, men ... 
och så följer en serie av förbehåll, från ytterst bet y-
cleIsefulla och avgöra nde i viktiga principiella och Of-

ganisatori ska frågor till de minsta. små bagatell er, al lt 
hopsamlat i en praktfull reservati ons bukett. 

Detta skapade en situation, som fullständigt hotade 
att urvattna JU. Internationalen, att förtaga den dess 
karaktär av revolutionär handlings-international. Det 
var därför en tvingande nödvändighet för III. Interna-
tionalens cxekutivkommitte att hUa and ra kongressen 
ingående syssla speciellt med riktli njern a för Interna-
tionalens verksamhet, dess stadgar och aktionspro-
gram , m. a. o. skapa en fast, stabil organisation , fast 
och stabil inte endast i tOPIJell utan ända Iler till varje 
anslutet partis minsta lilla underavdelning , skapa en 
världsrevolutionens centrala ledning och knyta delllJa 
intimt samman med dess stormtrupper i varje land. 

Kommunistiska Inte rn ationalen andra kongress 
ÖPIJlludes i Pehograd den 17 juli 1920 under stora hög-
tid ligheter. Dess egentliga a rbete pågick under tideu 
23 juli- 7 augusi i zarernas gamla K reml i Moskva. 
Icke mindre än 35 ländcr voro representerade. Hela 
världens revolutionära arbetarrörelse had e. trots föl" 
bud, passkontroll och tusende svårigheter. skyudat att 
ditsända si na delegater, så fo rt inbjudan ti ll kongress 
utfärdats. Kongressens resultat i fråga om manifest, 
riktlinjer och teser i olika för den internationella re-
volutionära rörelsen betydelse full a frågor föreligger 
samlade i denn a bok. Senare kommer - om möjligt 
-- även ett stenografi skt protokoll över förhandlin-
garn a att utges. 

Mången vecka efter det de fattade besluten blivit 
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kijnda i Väst-EurolJa hade ej rUllnit bort, förrän dis-
kussionen VRT i full gållg . Bourgcoisi-prcssen hotade, 
bad och tiggde. I krigiska. ordalag hotade den Sovjet-
republiken med död oeh undergång, ty det var natur-
ligtvis dess regering, som enbart för sina syften ar-
rangerat hela kongressen, ja skapat lII. I nternatio-
nalen. Den bad och tiggde sina egna länders arbetar-
klass att icke lyssna t.ill sirentonerna från lIoskwlt, ' 
sökte påvisa, stödd givetvis pä lögner oeh förtal , huru 
bra det egna landets arbetarklass hade det i jämförelse 
med den ryska och huru illa det skulle vara om ar-
betarklassen sku lle göra revolution, ty därunder skulle 
den själv lida mest. Och mot III. l :s folk började 
en regeringarnas, polisens och de reaktionära ligornas 
klappjakt, till vilken vii riden aldrig förr skådat ma-
ken. Den socialpatriotiska och högersocialistiska pres-
sen var orta. nästan ännu värre än borgarnas tidnin-
gar. Där skydde man icke de mest grova förvräng-
ningar, de mest fulländade förfalskningar av vad som 
förhandlats IJå kongressen för att invagga sina ännu 
trogna skaror i trOll, att man här hade att göra med 
något. förfädigt, ryskt tyranni, med Moskvadiktatur, 
med en ny art av rysk zarism. som hotade att erövra 
hela ,'ädden och särskilt hela världens arbetarrörelse. 

Kongressens beslut framkallade emellertid icke en~ 
ba rt' hos borgare och socia l patrioter livlig rörelse. 
Aven inom dc till TIT. Internationalen reda n anslutna 
partierna och, naturligtvis alldeles särsk ilt, inom de 
pa rtier , som utträtt ur II. Internationalen och före 
kongressen förklarat sig för anslutning till Kommu-
nistiska Tnternational en på vissa villkor och under 
särskilda förhållanden, framkallade kongressbesluten , 
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särskilt dc s. k. 21 anslutnillgsviJlkorell, en livlig de-
batt, som blev början till den kris, den process fram 
till klarhet i uppfattning och enhet i uppträdande, vil-
ken alla <lessa partier i skri\>nnde stund genomgå. 

För att rik tigt förstå och bedöma de bes lut som 
fattats på Moskvakongresscll, är det nödvändigt att 
lära känna den allmänna ekonomiska och politiskn 
situationen i världen, vilken ju utgör bakgrunden föl' 
dem, utgör deras inre och djupare motivering. Innan 
jag övergår till att granska vårt partis ställning till 
kongressen , torde det därför vara på sin plats att 
korta ordalag skissera upp den nuvarande internatio-
nella situationen. 

• 
Kapitalismens upplösning fortgår över hela värl-

den med en rasande fart. Andligt, socialt, men först 
och främst ekonomiskt genom lever den kapitalistiska 
\"ärlden en söndrings- och förvittringsprocesil'. vars 
kraft är olika stor i skildll länder, men vars tendens 
överallt är densamma. 

Under decennierna före världskriget utvecklades 
kapitalismen till sin högsta fulländning.flfonopolen 
efte rträdde den fria konkurrensen. I händerna på 
några få personer, sammanslutna i truster, karteller 
etc. samlades hela industrigrenar, j", även inter natio-
nellt monopoliserades på detta sätt stonL markliader. 
Vi genomlevde en period av det internationella fi-
nanskapitalots oinskränkta herl"avälde. Varje la nd be-
härskades ekonomiskt - och därmed naturligtvis 
även politiskt - av tre-fyra storbanker. Det är sall-
nerligen ej bara skämt, när vi här hemma i Sverge 
tala om "den osynlige ständiga finansministern"! 
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Kriget kom som den naturliga utlösningen av alla 
dc motsättningar och intressekonflikter som de kapi-
talistiska stormakterna under sill ständiga, för sill 
utveckling absolut behövliga kamp om världsmarkn a-
den och kolonierna, framkallat. Kriget åter bl ev bör-
jan till den kapitalismens upplösningsprocess, som vi 
sedan några Ar bevittna. Kriget kostade 20-25 mil-
joner döda och lemlästade , kriget märkte med dödens 
Iwrs llästan varje stuga och varje våning i Väst-, Mel-
lan- och öst-Europa. Kriget slet obarml1ärtigt sönder 
alla de inter nationella förbindelser, politiska, kultu-
rella och främst ekollomi!:lka, som under kapitalismen 
och tack vare kapitalismen knutits. K riget kastade 
om varj e nations produktionsliv från att vara. inrik-
tat i den fredliga utvecklingens tjänst till att bli nära 
nog enbart ett verktyg i krigsmaskineriets hand och 
ti ll dess tjänst. Detta. krig, till vil ket alla <le däri 
deltagande länderna gingo med tm pa. segel' oeh hopp 
om eu lyckligare framtid , en "plats i solen", har för 
dem alla, segrare och besegrare, vän ner och fiender, 
endast resulterat i elände och nöd, i ekonomiska kl'ise" 
och svindlande skulder. 

Den samlade produktionen i Europa hal' under åren 
1914-- 19 sjunkit med över 40 procent, i Amerika 
mod 25 procent - det är tvänlle enk la siffror , som 
säger mOl' OlD världskrisen än långa argu mentationer. 
Och arbetarklassens produktionskraft kommer icke att 
ökas under fo rtsa.tt kapitalistisk regim. - Stora skul-
der trycker nu även de seg rande länderna, utom A me-
rika . I England oeh Frankrike ullpgå skulderna t ill 
mer ä n 50 procent av nationalförmögenheten: i Italien 
till 60-70 procent, i Tyskland till c:a 80 procent. 
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'rvå år ha gått sedan världskriget slutade. Upp-
lösningen har för varje månad tilltagit. Och världens 
stora. ka.pitalistiska stater , som hölla ihop då det gäll-
de krossa Tyskland och som med förenade krafter 
söka slå ncr den ryska sovjet-republiken , föra nu in-
bör<les en vild kamp om de stora expansionsområdena. 
om rätten och möjligheten att utsuga Pcrsicns, Mesa-
)loLamicns, Kinas och Sibiri e~s folk och land. Det är 
nödvändigt för de kapitalistiska staternas ex istens p.tt 
få fast hand om dessa stora avsättnings- och ut· 
pl lll\drillgsområdell. Med all a krafter arbeta kapitalis-
mens folk på att skalla "ordning och arbetsro" på 
nytt. Do ha fått god hjäl p i denna S i ll verksamhet 
f1V social patrioterna och den gamla fackföreningsby rå-
kmtien, vilkas förnämsta diktan och t raktan går ut 
på att förh indra strejker och arbetsnedläggelser oeh 
att öka produktionen. 

Ett belysa nde exempel på. hur man frll.n kapitalis-
j iskt håll tänker sig "reorganiseringen" ha vi i den 
plan som den kände tyske borgerl ige socialekonomen 
H. i c 11 a r d C a 1 w e r framlagt i den tyska pressen 
helt nyligen. Han erkänner förs t mycket riktigt att 
"en parlamcntarisk regering ej kan rädda. det tyska 
folket ut ur det alltmera. väXllnde kaosti ll ståndet. 
Därtill behöves en enhetl ig och beslutsa m vilja , som 
blott kan åstadkommas genom diktatur". Antingen 
en borgarkla~sens ell er en prol eta riatets diktatur! -
och själv ser förf. mycket mörkt på möjligheten för 
ell bourgeoisiens di ktatur. Dock, en möjlighet finns , 
om man reali serar hans "positiva program för det k (\.-
pihlIistiska återuppbyggandet". Detta. innehll.lIer en· 
mängd punk ter. ur vilka må anföras följa nde: 50 pro- < 
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cents ncrstittnillg av lÖIJarna åt alla stats- och kommu-
nala, funk tionärer, avsked it alla ö,'erflödiga element 
i statstjänst, höjning av järnvägsfrnkterna med 50 
procent, upphävande av arbetslöshetsunderstöden, för-
lilngning flV arbetstiden från 8 till 11 timmar, in föran-
det av arbetstvång. Sådana te sig kapitalismens re-
organi seringsplaner. I England har man ju också re-
dan hunnit så långt att arbetstvånget de facto är ge-
nomfört i och med antagandet av lagen om rätt för 
regeringen att vid strejkfara proklamera industriolIt 
belägringsti llstånd. Kapitalistklassen spänner varje 
muskel för att skapa "ordning", för att få tillbaka 
de gamla goda tider na, då profiten som himmelsk 
manna rnmJade Iler i dess sköte. Tack vare den inbör-
des kampen, den allmi.bllla krisen och dCll växande na-
tionellt-revolutionära rörelsen i de undertryckta län-
dern a. samt taek va re den europeiska arbetarklassens 
allt tydligare manifesterade beslut att ej låta kapita-
li smen pd nytt sätta sig fast i sadel n, a llt fastarc 
revolutionära kampvilja , kommer detta tydligen ej 
att ske. 

Det är emellertid ori ktigt hysa en fatalistisk tro 
på att kapitalismen, oberoende av arbetarklassens gö-
rallnen, gdr sin snabba undergång till mötes . Förut. 
sättningarna därför existera. Det heror på arbctar-
klassen självt om den vill utnyttja dessa förutsättnin-
~ar till sin fö rdel, till hela mänsklighetens gagn, ti ll 
genomförandet av det kommunistiska samhällssyste-
met. Godvilligt avstår kapitalismen ingenting. I re-
,roIutionär ka.mp måste arbetarklassen erövra sina rät-
righeter. Denna kamp måste, för att lända till seger. 
ske efter vissa genom teorier och llraktiska er faren-
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hetor uppdragua allmänna linjer. Det är detta som 
skett på Kommunistiska Internatio nalens H. kongress . 

• 
Sedan det Kommunistiska Manifestet utkom har 

det ej förelagts världens revolutionära socialistcl' nå-
got mera bet.ydelsefullt dokument än dessa manifest 
och teser från Kommunistiska Internationalens II. 
kongress. De hopsummera det internationella läget, 
socialt, nati onellt och ekonomiskt, de öppna för våra 
ögon bilden av den kapitalistiska världen i dödsryck-
nipgarna. de teckna i få satsel' men gnistra nde klart 
arbetarrörelsens hittillsvarande utveckling och de dra-
ga på grundvalen av decenniers marxistisk teori och 
krigsårens revolutionära llraxis upp linjerna för don 
royolutionära arbetarrörelsells nutida kamp. 

Krigftt rubbade dc gamla cirklarna för alla och 
envar. KalJitalismen drevs fram till sin nuvarande 
kaos- och rörfallsperiod och den internationella arbe-
t.arriirelscn slungades, i saknad av fast ledstjärna, som 
ett vrakbrutet skepp på storm fyllt hav mot den ena 
förrädiska klippan efter del} andra. Otaliga äro de fel 
och misstag som socialdemokratisk arbetarrörelse be-
gått under och efter kriget för att nu ej tala om alla 
de rell a förbrytelser som 5. k. socialdemokrater i so-
cia ldemokratien;: och dess internationella arbetarrörel-
ses namn gjort sig skyldiga till! Dessa fel och miss-
I.ag ha oftast bottnat däri att vederbörande ej kunnat 
hålla rak kurs, saknat den kOffivass som skulle visa 
vartåt färden bar. Liksom Komm unistiska Manifestet 
blev fÖrl"a århundradets arbetarrörelses fasta punkt. 
kring vilken den samlade, organiserade och skolade 
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prolet.ariatet. så skall 11. kongressens teser och mani · 
fest bl i den ledstjärna , som lysel' vägen framöver för 
nntiaens stridande och kämpande proletärskaror. 

Dell UL Tnternationalens alla motståndare och 
ljumma vänner ha. förenade i en 11Clli g a llians, upp-
hävt vilda krigsrop mot dessa teser. Och alldeles sär-
skilt hal' attacke n riktat sig mot de s. k. 21 anslut· 
ningsvillkoren. Rär ovan IHLr j u redan skälen för dc-
ras tillkomst klarlagts. n et återstår därför endast 
att i korthet något mot ivera dc ol ika. pu nktern a och 
bemöta den krit ik , som riktnts mot dem. 

Först må emellertid ett par frågor, som kommit 
UPl) undnl' diskussionens lopp, klarläggas . Det gäller 
lcdlll·cväldct. och fllnktionari smen samt frågan om par-
ti ots ställning till klassen. 

Så länge vi bildade en opposition inom det gamla 
högersoeiali stiska. partiet spelade frågan om ledare-
och fu nktionärsväldet en stor roll i vår agitation. Vi 
kämpade med all kraft mot detsa mm a vid all a ti ll-
fällen. Det är denn a vår gamla kamp, som ger en 
viss resonansbotten rör vår nuvarande s. k. oppositions 
tal OlD att en centralisation skall fö ra t ill ett nytt 
lildarevälde. Detta är emellertid ett full ständigt falskt 
resoncmang. l det gamla partiet, där reformism här-
s!<:ule, där 1.1'011 på socialismens "fredliga inväxande" 
lUl!~mmades, där spelade ledarefrågan en oerhört stOl' 
roll. 'fy för dc massor , som hade dellna reformistiska 
tr.). tick ledarna en väldi g betydelse. Det va r de och 
i mycket mindre grad masso rna som vunno segrarna. 
Vid de fredliga förhandlingarna var det ledarna, som, 
alltid i det längsta undvikande strejkvapnet, förhand-
lade fram "segern". I parlamentet och de kommunal a 



institutionerna var det likaledes ledarna som genom-
kämpade "förbättringarna" och "reformerna". Massan 
vllr endast dera s staffage, en kuliss, som man vid be-
hov fattade stöd mot. Mot detta lednrevälde oeh hel a 
lien åskådning som dikterade detsamma satte vi vän-
st~rsoeia.li ster vli.r r e vol u t i o n ä r a åskådning: en· 
!last i revolutionär kamp kan proletariatet vinna stora, 
bestående fördelar, endnst genom arbetarmassomas 
eget, självständiga, målmedvetna uppträdande på see-
nel! kan kampen skärpas och föras fram till ett av-
görande. Den na IlrincipielJa åskådni ng medförde gi-
vet.vis Ullder de förhalIdvarande omständigheterna 
kamp mot ledareväldet, en kamp för massornas själv-
ständighet, en kamp för decentralisation. ],(en redan 
rJ[t förfäktade vi bredvid decelltralisationsidcen helt 
centralistiska tankar. Våra försök att på partikon-
gresse l"lla genomdriva vissa resol utioner som sedan 
partistyri"Jlse oell riksdagsgrupp hade att vaka över 
o('h efterleva - exempelvi s Vcnnerströms berömda: 
'·fn vällningen är det principiella, som med all kraft 
mnste e ftersträvas - voro sådana aktioner i centra· 
li stisk riktning. 

N u är läget ett helt annat. Kapitalismens fredliga 
epok ä;' till ända. Vi leva under trycket aven inter-
nutiollell imperialistisk di ktatur. Et.t självständigt 
revolutionärt parti har uppstått, ett parti , vars främ-
sta programpunkt just består i kravet Jlå, m a s s o r-
n n s eget handlande, på den direkta aktionen. Att kalla 
mUSSQrna ti l! planl ösa, oförberedda, då ligt eller över 
huvud ieke all s ledda aktiollCl', vore ej ett fel utan en 
förbrytelse. En enhetlig ledning är i denna avgörande 
ka mpperiod av nöden. Den na ledning bildar varje 



lands komm. parti, som inom sig hyser den mest 
målmedvetna, skolade och revolutionära delen av pro-
letariatet. Inom detta parti måste kampen organiseras 
odl förberedas, och inom partiets ledning, som i hela 
sitt arbete stöder sig på partiets förtroende, måste 
b:lda p~.rtiarbetet och hela den stora kampen systema-
tiseras. Den som däri ser något principiellt brott mot 
\'lira forna krav på självständighet hos parti folket och 
på demokrati inom rörelsen förgäter helt, dels att vi 
nn befinner oss i en helt aOllan epok av kapitalismens 
hi storia än före kriget, dels att det s. k. " ledareväldet" 
inom ett kommunistiskt parti aldrig blir ett ledare-
\'iilde ö v e r massan men väl ett nödvändigt organi-
satoriskt arbete, baserat på av kongressen fastställda. 
principer och riktlinjer, f ö r och g e n o ro massan. 
SIwlie vi av rädsla. för misstolkningar och förvriing-
ningar ej våga ställa oss på denna. ståndpunkt, ja då 
kommer inom partiet att inträffa icke en utan hundra-
tals händelser årligen sådana som under valrörelsen i 
år, då exempelvis ett distrikt proklamerade valstrejk 
och ett annat gav sig till att samarbeta med höger-
social isterna, allt ledande till inre org"an isatorisk oeh 
andlig upplösning. 

Den andra punkten gäller p a r t i e t s förhållande 
t.ill k l a s s e n. Det har under diskussionen framhållits 
ntt det ej gäller draga gränsen mellan arbetare och 
llfbetnre utan mellan arbetarklass och borgarklass. 
Med andra ord: vårt program bör utformas så, att 
detsamma. kan samla den stora. massan av arbetare 
inom vår partiorgarusation. Denna ståndpunkt är ur 
marxistisk synpunkt alldeles falsk. Partiet kan icke 
forma sitt !Jrogram med hänsyn till den ståndpunkt 
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prolelal'iatet i rd lmänhet intager. Partiet har inga 
andra intressen än den stora massans: störtandet av' 
kapitalismen, införandet av ett socialistiskt samhälls-
system . Men partiet kan ej låta sitt program för att 
nå. delta mål dikteras av prolcta.riatets stora massa, 
utan enbart av de erfarenheter och rön, som den sko-
lade, målmedvetna och revolutionära delen av klassen 
hiimbt under redan gångna strider. Partiet kan ej Ull-

derordna sig de stora, ofta oskolade arbetarmassorna. 
Det måste alltid ha fria händer till propaganda och 
"unan verksamhet. Ja, det kan tvärtom ofta inträffa 
den situationen, att partiet direkt och positivt måste 
uppträda ffi o t arhctarklassens stora massa, då denna 
av slöhet, okunnighet eller förledd av socialpatrioternn 
är på v~i.g att förråon klnssens ve r k l i g a intressen. 

Marx uttryckte detta kll'lrt redan i Kommunistiska 
Manifestet", när han flkre\": 

JV:,mmunisierna skiljer sig Irll n de övriga Jll"oletäriska 
partierna 'bl>ott därigenom, utt de i jlroletnriatets olika Ilutio-
u(lUa strider framhäver de av nationaliteten oavhängiga in-
tressell, som hda proleUlI·ia·tet har, och försöker göra dessa 
gällande, och lI. andra sidan därigenom, att d-o under de olika 
utvecklingsgrad-or, som kampen mellan ]lroletariawt.och bour-
gooisi genomgår, städse företräder hela rörelsens intressen. 

Kommuniste rna är alltså i den praktiska kampen den 
ki"af~ig8ste, alltid plldrivand-e delen av arbeta rpartiemn i allft 
Hinder, och teoretiskt har d-o före den övriga massan av jlrole-
tariatet kommit till jn.sikt om betingelserna, gången och dc 
allmänJl(1. resultaten för d-on pl'Oletärn. rörelsen. 

Kommunlslemas närmasw mål äl" det sanuna som alla ÖI"-

riga proletära partiers: proletariatets organieering till klass, 
störtandet av bourgooisin.s herravälde, e rövringen av den po-
litiska makten ,genom proletariatet. 

Kommunisternas t eor-otiska satser vilal" ingalunda på 
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idoor och principer, som uppfunnits eller upptäckta av den el-
ler den vörlds[öI'biittraren. 

Det är blott allmtiJJ.na uttryck för de faktiska iörbållan· 
dena inom en pågående kla&lknmp, tn inför våra ögon försig-
gående historisk rörelse. 

Att sträva efter "arbetarenighet" innan den stora 
massan blivit upplyst, innan den berövats de borger-
ligt-demokratiska och socialpa.triotiska illusioner, som 
den ännu hyser - ja, det är verkligen att hysa illu-
si.oner, som skändligen komma att grusas. 

Nu till de 21 punkterna: 
Dc skilda punkter som handla om p r o p a g a u-

d a Il - propagandan inom partiet, inom den stora 
massan av arbetarklassen, i fackföreningarna, bland 
militärer, bland småbönder och lantarbetare etc. -
kräva att denna skall ha en kommunistisk prägel och 
motsvara. den III. Internationalens beslut och program. 
En rimligare fordran kan väl knappast uppställas av 
uågon organisation? Det förefaller som om alla dessa 
punkter redan från början kunde bortelimineras från 
diskussionen, om man verkligen menar allvar med be-
kännelsen att ma,n står principiellt på III. Internatio-
nalens grundval. Kraven i punkterna 1, 4, 5, 6 och 
9 äro sjäh'klara och odisputabla. 

De värsta stötestenarna för vissa av vårt partis 
medlemmar äro punkterna om f a c k f ö r e n i n g s-
r ö r e l s e n, d e n d e m o k r a t i s k a c e n-
t r a. l i s c r j Il g e n, u t e s l u t n i n g e n och i 
viss mån llartiets namn. 

Punkterna om fackföreningsrörelsen äro beklagligt-
vis ej skrivna med den skärpa i uttryckssättet, att 
ej. (lm man hal· viljan därtill, förtolkningar och för-,. -
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vrängningar kunna göras. Tydligt framgår emellertid 
både av punkt 10 i anslutningsvillkoren och i själva 
teserna om fackföreningsrörelsen att någon s p r ä Il g_ 
Il i Il g av fackföreningsrörelsen och de fackliga orga-
nisationerna ej krävs eller åsyftas . Tvärtom! Det 
markeras kraftigt att det gäll er för kommunisterna 
att inom de b e s t å e Il d e organisationernas ram ver-
ka för sina ideer, att föra en oavbruten kamp mot dc 
l:;ocidpahiotiska, arbeta r nas verkliga intressen svikan-
de ledningarna, att revolutionera organisationerna och 
söka få ledningen i sina hä nder. Det är Internatio-
nalens principiella agitatiol1sli nj e som går igen även i 
J enna fråga. Detta underströks y tterl igare på den fack. 
liga konferens som hölls i Moskva i samband med III. 
Internationalens andra kongress. P å denna konferens 
beslöts det upprätta en internationell byrå, s i d o O r d-
n a d med III. I nternationalens exekutivkommitte, som 
skulle ha hand om propagandan för att revolutionera 
fackföreningarna. Med andra ord, III. Internationalen 
ha r i fackföreningsfrågall internationellt följt precis 
samma linj e som Fackliga Propaga ndaförbundet i 
Sverge och den så kallade F'agoppositionen (med Tran-
rorel i spetsen) i Norge gjort sig t ill talesmän för. 

Den demokratiska centraliseringen har redan här 
ovan principiellt berörts i samband med skildring av 
vår kamp mot det gamla ledareväldet före kriget. Vi 
ha från de gångna åren inom vårt parti så många sorg-
liga exempel på vart den mångomtalade decentralisa-
t ionen och ':rörelsefriheten" lett att man med glädje 
bör häl sa den möjlighet ti ll att få partiet ställt både 
politisk t och ekonomiskt på solida fötter, som ligger 
i en förnuftig, på medlemmarnas ständiga förtroende 
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och kontroll baserad demokratisk centra.lisation. Det 
talas i detta sammanhang även om att partiet, om 
punkten om centralisation antages, skltll fullständigt 
förlora sin autonomi, bli ett fullständigt viljelöst red· 
skap i den fruktade exekutivkommittens händer , kun-
na kommenderas ut i krig etc. På den tiden Karl 
Kaut sky ännu vor marxist, skrev han just om detta 
problem fö ljande: 

"Redan nu måste vi vara nKl(l\-clna om, att vår interna-
tional ej endast betyder en särskild art nationalism, 80m blott 
skil jer sig :frAn don borgerliga därigenom all den ej är ngros-
s iv 80m denna, utan ·ger varje nation samma rätt, som den ta-
ger i nlLSprAk {ör sin egen nation, och därvid tillerkänner åt 
envar full tluycräni tet. Denna ståndpunkt, 80m överför anar-
.kismens ståndpunkt från illdividen till staten mOU\'arllr ej dot 
nä.ra kuJtur8ll.mbund, 80m existerar mellan den moderna kul, 
tureIli:l s tal.cr. Deaaa. bilda Jaktiskt ekonomiskt och kul turellt 
en -enda anmhällsk ropp, vars vAlmAonOO beror \lA ett .harmo, 
niskt samarbete mellan dess olika lemmar. Detta uppnås en, 
(last om vnl' och on underordnar sig det hela. Den socialisti-
ska lIllernationalen bildar ej ett konglomilro.t nv s uveräna Wl-

tioner, nv vilka var och -en kan göra var den OOhngar, l örut-
satt att den ej kränker andras likaberättigande - nej, den 
socialistiska. Internationalen bildlIr en {Jrgaui8lll, som funktio-
Mrar so. mycket mor3, fullkomligt ju liitlnre doss delar kommIl 
överelIs och ha.ndla eller .samma pinner." 

Kaulskys ståndpunkt av 1908 sammanfall er just 
med K om munistiska Internationalens av 19201 Det är 
inte meningen att beröva de nationella partierna deras 
"självständighet", men det kräves att de ej enbart 
skola känna sig som n a t i o n e I l Il. partier utan som 
en d e l aven handlingskraftig International med de 
dc både rättigheter och förpliktelser, so m därav fö lja. 
Detta har även under de senaste månaderna gång på 

nOVÄENLlIKK EEN 
KIR.lASTO 
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gäng kraftigt betonats av Internationalens exekutiv-
kommitte. 

Den bila som oppositionen inom vårt parti påstår 
sig känna sväva över sitt samfällda huvud är ute-
slutningspunktelI. Det har från III. Internationalens 
kongress och senare av dess exekutivkommitte ut-
tryckligen betonats, ~tt uteslutningsparagrafen riktar 
sig mot bestämda ideer och principer, ej mot enskilda 
personer. Då på något ställe vissa personer nämnas, 
sA. är det endast för att därigenom markera de ideer 
80m åsyftas och vars främsta bärare ifrågavarande 
personer äro. Bland dessa storheter återfinnas icke 
någon av vår oppositions ledallde. Och att dessa hysa 
samma åsikter som Kautsky, Hilfcrding, Turati, Mae 
Donald, etc. har ej framgått av deras hittillsvo,ra,nde 
offentliga verksamhet - sina hjärtan oeh njurar kun-
na de endast själva rannsaka! Från partimajoritetens 
sida har framhåll its, att iuga skäl för uteslutning vare 
sig av oppositionen samfällt eller enskilda dess upp-
viglare och ledare f. u. föreligga. Fortfarande, trots 
dessa försäkringar från majoritetens sida, förklarar sig 
oppositionen vänta en uteslutning och mot planerna på 
denna kämpar man med förtvivlans raseri och med en 
energi, som aldrig tidigare då det gällt arbete för 
partiet utvecklats. Don Quijotes strid med väderkvar-
narna! 

Även namllfråga.n stöter, trots att den för ögon-
blicket inte är så aktuell inom vårt parti. Det vore 
skäl erinra om, att Marx och Engels redan 1848 ut-
gåvo - inte det Kommunistiska Manifestet, som det 
i dagligt tal heter, utan - Det Kommuni st is-
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ka Partiets Manif est. Änuu så sent 80m 
1890 motiverade Engels detta med följande ord: 

"$Qcialism betydde 1847 en bourgeois,rlirelse, kommunism 
en arbetarrörelse. Socialismen var, å tminstone på kontinenten, 
sa.longamllssig, kommunismen I'ar moteatsen. Och då vi rooall 
dA. avgjol·t V'fl.r av den uppfattningen, ntt "a rbetarnas frigö-
relse måste vara arbetarkhtssens eget verk", sA. .kunde vi icke 
ett ögonblick varu. i tvh'el om vilketdero. namnet v.i skulle 
välja. Teke hellel' 6ennro IUlr det fallit 088 iII ntt tillbakavisa 
del" 

Ha vi icke i dag sanuna situat ion som 18477 
Socialismen är en borgarrörelse, ett parti som alla 

andra partier inom det kapitalistiska samhällets ram, 
ett part i med stals· och krigsministrar, ett parti som 
ej bara alltså är salongsmässigt utan till och med 
hovfähigt. 

Kommunismen är en arbetarrörelse, världens enda 
revolutionära rörelse. Skulle vi tveka att ändra namn, 
att taga upp på nytt den benämning Marx och Engels 
voro så stolta övc" att bära?! 

• 
Vi genomleva nu en period som ställer större krav 

på hela arbetarklassen, men främs t på. arbetarkl assens 
ledande partier, än någonsin tillförne. 

Kapitalismen skak ar i si na grundvalar. Dess pro· 
duktionsprocess iir i oordning, dess världshandel löper 
ej sina jämna. utstakade vägar, dess utsugningsmöj· 
ligheter av främmande land och folk avtaga, taek vare 
de vä xande nationellt·revolutionära rörelserna - allt 
är förfall , upplösn ing, kaos. 

Med förtvivlans krafter arbetas det på att ånyo 
skapa "ordnin g", börja "återuppbyggandet" , länka 
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världen III i de gamla kapitalistiska gängorna igen. 
God hjälp ge därvid socialpatriotern~ i alla länder, 
som understödj a de kapitalistiska regeringarna, som 
mana a rbetarna t ill fördragsamhet och b\lmod, 80m 

söka hindra strejker och arbetsavbrott, 80m agitera 
för höjd produktion och minskade löner. 

På arbetarklassen, pA dess vilja och mod, dess 
haft och styrka, dess revolutionära anda och outtrött-
liga kamplust beror dct om äter decennium skall läg. 
gas till decennium med folkmasso rn a suckande under 
nytt kapitalistiskt ok eller om den gamla världen de-
rini tivt skall fa ll a sö nder och ur dess ruiner kommu-
llismclls samhälle så småningom r esa sig. 

Ett ä r säkert: arbeta rklassen kall endast utgå som 
segrare ur den striden om den lär av errarenheterna , 
om den organiserar sig till kampen på samma sätt 
som den internationella kapitalismen , om den samlar 
hela sin styrka. och uppbjuder all a sina medel rör 
at t krossa motståndarna. 

Endast genom egen samling i starka välorgani-
serade. revolutionära partier och dessas internationella 
samling i en likaså viiIorganiserad och revolutionär 
International är det möj ligt för arbetareklasseJls för-
t rupp , de målmedvetna, uppl ysta och revolutionärt 
skolade sociali sterna , att bli ideells baner förare och 
kampens ledare fram t ill seger. 

Rtockholm 30 Nov. 1920. 

Otto Gl"iml llJul. 
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I. De internationella förhållandena efter 
Versaillesfreden . 

Hela världens boul'geoisi tänker bedrövad på de 
gångna dagarna . ålla grundvalar för de utrikes- och 
inrikespolit iska förbindel serna äro kullkastade eller 
rubbade. "I morgon" svävar som ett hotande svart 
moln över utsugarnas värld. Det imperialistiska kri-
get förstörde slutgiltigt det gamla systemet med för-
bund och ömsesidiga säkerh eter , vilket låg till grund 
för dell internationella jämvikten och den väpnade 
freden. Ve rsaillesfl' edcll gav ingen ny jämvikt som er-
sättning. 

Först måste Ryssland , därefter ö sterrike-Ungern 
och Tyskland avtrUda som handlande personer från 
världsteatern. De mäktigaste länderna, vilka intago 
främsta platsen i världsfördelllingssystemet, blevo nu 
själva tjuvarnes och rövarnas byte. För ententens 
segerrika kapitalism öPJlnade sig nu ett nytt oöver-
skådligt fält för kapitalistisk utsugning, ett fält som 
hörjar omedelbart bakom Rhen, omfattar hela Cell-
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tral- och Ost-Europa och breder sig vidare över ti l 
Stilla Oceanen. Kan väl Syrien eIler Kongo, EgypteD 
eller Mexico uthärda någon som helst jämförelse med 
Rysslands stepper, skogar och berg och Tysklands 
kvalificerade arbetskraft? Segrarnas nya kolonial. 
program bestämde sig själv: krossa arbetarrepubliken 
i Ryssland , röva de ryska råvarorna, tvinga tyska 
11rbctnrc att med hjälp av tyskt kol bearbeta dem, 
använda dc beväpnade tyska företagarna som kon-
trollörer - för att till sitt förfogande få den färdiga 
produkten och med denna I"-ofiten. Programmet att 
organisera "Europa" , som framkastades av den tyska 
imperiali smen i dess högsta miliUira utvecklings ögon-
blick, övergick på efterträdaren - på den segerrika. 
ententen, Om, ententens ledande sätta det tyska rikets 
besegrade ballditer på de anklagades bänk, så stå de i 
sanning inför en domstol av likadana förbrytare, 

Aren även i själva, segrarnas läger finns det beseg-
rade. Berusad av sin chauvinism och sin seger, som 
den vanll för andra, känner sig Frankrikes bourgeoisi 
som Europas besegrare. I själva verket har 'Frankrike 
aldrig ulldcr hela sina existens befunnit sig i sA. sla-
\·iskt beroende av starkare stater (England och 
),Tord-Amerika) som just nu. Frankrike föreskriver 
Belgien ett bestämt ekonomiskt och militärt program, 
förvandlar den svagare förbundne till eu undertryckt 
provins, men gentemot England spelar F rankrike själv 
Belgiens roll, blott i en något större skala. 

De engelska imperialisterna tillåta tid efter annan 
de franska ockrarna att själva styra inom de dem an-
visade gränserna av kontinenten. De kasta på detta 
sätt konstlat den skarpaste förtrytelsen från de fube-
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iande massorna i Europa och ä.VCll i England från sig 
över på Frankrike. Det förblödda och förödda Frank-
rikes makt är aven bedräglig, ja nära nog löjlig ka-
raktär, vi lket också för varje dag som går börjar klar-
na i de franska social-patrioternas hjärnor. 

Ännu mer fö ll Italiens världs betydelse. Utan kol , 
utan bröd, utan råvaror, genom kriget fullständigt 
kastad ur den inre jämvikten, är Italiens bourgeoisi , 
bortsett från all personlig ond vilja .• oduglig att fullt 
genomföra sill rätt till stöld och våldförande t. Q. m. 
i de koloniala småbitar, som t.illförts dell av England. 

Japan , sönderrivet av feodalt beslöjade kapitalis-
tiska motsättningar, står inför den djupaste ekono-
miska kris, som redan förstör dess imperialistiska all-
lopp , trots de goda intern ationella förutsättningarna 
därför. 

Det kvarstår alltså blott två verk liga. världsstatcr. 
dct är England och Förenta staterna. 

Den engelska imperialismen befl'iade sig från Z!1l'-
ismens asiatiska medUivlarskap och från Tysklands 
fruktansvärt hotande konkurrens. Storbrittaniens sjö-
makt nådde zenith. Den omfattar kontinenten genom 
dc densamma underkastade folken. '[ det Storbrit-
tani(m lägger sin hand på Finland, Estland och Li -
tallen, tager det från Sverge och Norge den sista resten 
av självständighet och förvandla r Östersjön till ett eu-
gelskt vatten. Ingenting återstår fÖ l' det i Nordsjön. 
Över Kaplandet, Egypten, Indien, Persien, Afganistan 
förvandlar det Indiska oceanen till ett engelskt hav. I 
det England behärskar oceancn, kontrollerar det fast· 
landet. Dess världsomfattande roll begränsas av den 
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amerikanska dollarrepubliken och den ryska rådsrepu-
bliken. {, 

Världskriget kastade slutgiltigt Förenta Staterna 
ur deras kontinentala konservatism. Den nationella 
kapitalismens mest utpräglade flygels program "Ame-
rika åt amerik anerna" (Monroedoktrinen), avlöstes av 
imperialismens program: "he la världen åt amerika-
narna", Från handels-, industri- och börsförtjänster på 
kriget, från den neutrala profitjakten på bekostnad av 
det europeiska blodet, övergick Amerika till att in-
blanda sig i kriget, spelade en avgörande roll vid kros-
sandet av Tyskland och stack sioa fingrar in i alla 
den europeiska och världspol it ikens frågor. 

Under flaggan "Folkförbundet" gjorde Förenta 
Staterna försöket, utnyttj ande si na erfarenheter från 
andra sidan oceanen med det federativa förenandet av 
olika stammars stora befolkningsmassor, att också 
spänna Europas och and ra världsdelars fo lk för sin 
gyllene triumfvagn och prässa den in under W ashing-
tonregeringens tryck. Folkförhundet skulle egentligen 
bli en världsmonopolfirma "Yanke and Co.". 

Förenta staternas president, den store profeten med 
de innehållslösa fraserna, steg ner från berget Sinai 
med sina 14 punkter i händerna för att erövra Europa. 
Bourgeoisiens börsmän , ministrar och affärsmän blevo 
ej en enda minut vilseledda över den nya uppfinnin-
gens betydelse, däremot föllo de europeiska "socialis-
terna" i ett tillstånd av religiös hänryckning och dan-
sande som kung David krin g W ilsons hejiga förbunds-
ark. 

När man övergick t ill de praktiska frågorna. blev 
det klaTt för den amerikanske aposteln , att trots den 
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utmärkta dollarkursen den första platsen på de alla 
folk förenande och skiljande sjövägarna precis som tio 
digare tillhör Storbrittanien, ty det har en starkare 
flotta, en längre kabel och äldre erfarenhet i världsut· 
plundring. Dessutom stötte Wilson pä. sin väg på sov-
jetrepubliken och på kommunismen. Den krä.nkte ame-
rikanske Messias tog farväl av FolkCörbundet, 80m 

England förvandlade till ett av sina diplomatiska 
kanslier, och ,'ände Europa ryggen. 

Det vore dock barnsligt att antaga, att den av Eng-
land vid det första. angrepIJct tillbakaslagna ameri-
kanska imperialismen, skall inkapsla sig i Moneodok-
trinens skal. Nej, Förenta staterna, vilka fortsätta. att 
alltmera. våldsamt underkasta sig den amerikanska 
kon{;:inenten , som förvandla Central- oeh Syd-Amerikas 
länder till kolonier, ha för avsikt att genom bägge 
sina ledande partier , demokraterna och republikaner-
na som motvikt till det engelska Folkförbundet bilda 
sitt eget förbund, d. v. s. ett förbund med Nordamerika 
som världssystemets centrum. För att börja med sa-
ken pA. det rätta sättet, ha de för avsikt att under 
loppet av de närmaste 3-5 åren utbygga sin flotta 
till att bli mäktigare än den engelska. Därmed ställes 
det imperialistiska England inför frågan: Vara eller 
icke vara. Parallell med dessa bägge giganters va.n-
sinniga konkurrens på skeppsbyggnadsområdet löper 
den ej mindre tokiga kampen om petroleum. 

Frankrike, som hade trott sig f A. spela rollen av 
skiljedomare mellan England och Förenta staterna, såg 
sig indragen som en andra rangs drabant i den ator-
brittaniska. planetbanan, fann i Folkförbundet en out-
härdlig tygel och hoppas nu finna cn utväg genom 
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utvecklingen av antagonismen mell an England och 
Nordamerika. 

Så arbeta väldiga krafter på förberedelserna till en 
ny världstvekamp. 

Det under kriget uppställda programmet om be-
friandct av dc små folken ledde till ett fullständigt 
krossande och förslavande av de segerrika. likasåväl 
som de besegrade ba.l kanfolken och till balkanisering 
aven betydande del av Europa. De imperialistiska. in-
tressena prässado segrarna till att avskilja enskilda 
små nationalstater av de av de besegrade stormakter-
nas områden. Här är ej ellS i avlägsnaste män tal om 
den så kallade nationella principen: Imperial ismen be-
står i att övervinna de nationella skrankorna, t. o. ffi. 

stormakternas. De nya borgerliga småstaterna är blott 
imperialismens biprodukter. Imperialismen visade sig 
som ett tillfälligt stöd åt en räcka små nationalstater, 
som öppet undertryckes eller officiellt protogeras, men 
i verkligheten äro vasaller: Qsterrike, Ungern, Polen, 
Sydslavien, Böhmen, Finland, Estland, Lettland, Li-
tauen, Armenien, Grusien oeh andra. Den härskar 
över den med bankernas, järnvägarnas och kolmono-
polens tillhjälp och dömer den till outhärdliga ekono-
miska och materiella svårigheter, ändlösa konflikter 
och blodiga tvister. 

Vilken underbar historiens ironi är ej det faktum, 
att P olens återupprättande, som hört till den revolu-
tionära demokratiens program och till den internatio-
nella arbetarrörelsens första uppträdande, förverkliga-
des av imperialismen, för att motarbeta revolutionen, 
och att detta "demokratiska Polen", vars förkämpar 
dogo pA. alla barrikader i Europa, nu spelar rollen av 

____________________________ -4 , 
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det mest smutsiga och blodiga verktyg i det engelsk-
franska bandets rövarhänder mot proletariatets första. 
republik. 

Vid sidan om Polen lämnar det "demokratiska" 
'rjecko-Slovakien, som har sålt sig åt det franska ka-
pitalet, vitgardistiska avdelningar mot Sovjet-Ryss-
land och Sovjet-Ungern. 

Det ungerska proletariatets hjältemodiga försök att 
ur Mellan-Europas statliga och ekonomiska kaos bana 
"äg för Sovjet-federationen - den enda vägen till 
räddning - slogs ncr av den förenade kapitalistiska 
reaktionen vid en tidpunkt, då det av sina. partier be-
dragna proletariatet i Europas starkaste stater även 
visade ur kraft att fyll a sin plikt mot det socialistiska 
Ungern och mot sig självt. 

Budapestsovjetregeringen störtades under medverkan 
n.v socialförrädarna, vilka å sin sida efter att ha haft 
makten tre och en halv dag, kastades åt sidan av de 
tygf\llösa kontrarevolutionära banden, vars blodiga 
förbrytelser överträffa ti ll och med Koltjaks,_ Delli-
ldns, "-Trangels och andra ententens agenters. MCll 
även det för en tid undertryckta Sovjet-Ungern lyser 
Mellan-Europas slavar som en fyrbåk. 

Det turkiska folket vill ej foga sig i den skurkak-
tiga fred som förtryckarna i London utarbetat. För att 
förverkliga villkoren har England beväpnat Grekland 
och hetsat det mot Turkiet. Därmed överlämnas Bal. 
kanhalvöarna och Främre Asien, turkar såväl som gre-
ker, till fullständig förstörelse och ömsesidig tillintet-
görelse. 

I ententens kamp mot Turkiet spelade Armenien 
samma programroll som Belgien i kampen mot Tysk-
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land , som Serbien i kampen mot Österrike-Ungern. 
Efter det att Armenien upprättats - utan gränser och 
utan ex istensmöjligheter - gav Wil son avkall på över-
högheten (mandatärskapet) över Armenien, 80m Folk-
förbundet bjöd honom: Dess jord ger varken petroleum 
eller pl ati na. Det "befriade" Armcnien iir nu mindre 
skyddat än tidigare. 

Nästan envar av de nu bildade nationella. staterna 
har sin irridenta, d. "~o s. sina inre nationella motsätt-
ningar. 

Samtidigt nådde den nationell a kampen inom de 
segrande ländernas besittningar si n högsta spä nning. 
Den engelska hourgeoisin , som vill spela förmyndare 
fö r fo lken från fyra världsdelar, visar sig oduglig att 
lösa den inpå näsan li ggande il'lä ndska frågan. 

Ännu mem hotande står nat ionalitetsfrågan i ko-
lonierna: Egypten, Indien och Persien skaka av upp-
mJ". Av Amerika och E uropas leda nde proletärer till-
ägna sig koloniernas arbetare lösen om Sovjetfedera-
tio n. 

Det officiell a, statliga, nationella, civiliserade, 
borgerliga Enropa liknar i det tillstånd, i vilket det 
framgått ur kriget och Versailles-freden, ett dårhus. 
Dc konstlat splittrade små staterna, som ekonomiskt 
kvävas av si na gränser , sönderslita varandra och föra 
krig oro hamnar , prov inser och värdelösa småstäder. 
Dc söka protektion hos stormakterna, va.rs motsättnin-
gar växa dag från dag. Italien står fientligt stämt 
mot Frankrike och är böjt för att understödja. Tysk-
land mot Frankrike, om Tyskland vore i stånd till a tt 
höja huvudet. l!~ rallkri ke är fö rgiftat av avundsjuka 
på Englan d och 1\r berett, för att erhålla sina rAntor, 
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att på nytt antända Europa i alla fyra hörnen. Eng-
land håller med Frankrikes tillhjälp Europa i ett till-
stånd av kaotisk kraftförlust och får därigenom hand· 
lingsfrihet till världsOIlcrationer, som äro riktade mot 
Amerika. Förenta staterna. tillåter Japan att bita sig 
fast i Ost-Sibirien, för att till samma tid till år 1925 
försäkra sig om övervikten över den engelska flottan , 
om nämligen icke England beslutar sig för att dess-
förinnan mäta sino. krafter med dem. 

Den franska bourgeoisiens militärorakel, general 
Foch, omtalar att det kommande kriget börjar med de 
lekniska medel med vilka de förgångna slutade, d. v. 
!:I. med aeroplan och tanks, med maskingevär och au-
tomatiska gevär i stället för handvapen, med granater 
i stället för bajonetter - ett uttalande som ligger helt 
på linje med den bild av världsförhållandena som ovan 
gh'its. 

Europas, Amerikas, Asiens, Afrikas och Austra-
lien>! arbetare och bönder! Ni ha. offrat JO millioner i 
Jöda, 20 millioner i sArade och krymplingar! Nu veta 
Ni åtminstone vad Ni fått för dessa offer! 

II. Dd ekonomiska läget. 
Under tiden fortsätter mänsklighetens ödeläggelse. 
](riget förstörde de världsekonomiska förbindelser, 

vars utveckling var en kapitalismens viktigaste vin· 
der. Från 1914 voro England, Frankrike och Italien 
avskurna från Central-Europa och den närmaste Ös-
tern, frAn 1917 från Ryssland. 

Under loppet av några krigsår förstördes allt det 
"om skapats Ilndel' ('n följd nv gCIl('rAtioner, ocl1 allt det ,. -
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mänskliga arbetet; som tidigare uträttats på dessa om-
råden, minskades till ett minimum. Där det hade va-
rit nödvändigt att ge de förhandenvarande förråden 
av råvaror formen av färdiga varor, förvandlades dessa 
i stället huvudsakligen i vapen och föstörelscmedel. 

På de viktiga ekonomiska områden, där människan 
går till omedelbar kamp mot naturens karghet och 
motstånd, där den avtvingar jordens inre råmaterial 
och olika brännstoff, har arbetet efter hand minskats 
alltmer. Ententens seger och Versaillesfreden ha ej 
stoppat det ekonomiska. förfallet och den ekonomiska 
förstörelsen, utan blott ändrat det yttre av dess for-
mer och vägar. Sovjet-Rysslands blockad och borgare-
krigets konstlade uppflammande i dess fruktbara 
randgebit har tillfogat och tillfogar fortfarande hela 
mänsklighetens välstånd oerhörda skador. Med minsta 
tekniska understöd kunde Ryssla,nd, vilket Internatio-
nalen understryker inför hela världen, tack vare sam-
hällshushållningens rådsform, lämna Europa två eller 
tre gånger så mycket näringsmedel och råmaterial som 
det tsaristiska systemet gjorde. I ställ et tvingar den 
fransk-engelska imperialismen arbetarrepubliken att 
använda alla krafter för sitt försvar. Föl' att beröva 
d(' ryska bönderna petroleum höll England Baku i 
sina klor, ehuru det för sitt eget behov blott kan ut· 
föra en försvinnande liten del av vad som utvinnes. 
Det rika stenkolsområdct vid Don förstördes samtidigt 
av ententens vitgardistiska band. De franska instruk-
törerna och sappörerna ha ej uträttat litet föl' att för· 
störa ryska broar oeh järnvägar. Japan utplundrar och 
ödelägger för närvarande Ost-Sibirien. 

Verkningarna flV den tyska tclmi].: en och av det 
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tyska arbetets höga produktivitet, dessa viktiga fak-
torer vid världshushållningens förnyelse, upphävas 
ännu mer efter Versailles-freden än unde~ luigstiden. 
Ententen står inför olösliga motsättningar. För att 
framtvinga betalningar, måste man skaffa arbetsmöj-
lighet, vilket åter förutsätter existensmöjlighet. Att 
skaffa det krossade, sönderstyckade, utarmade Tysk-
land existensmöjlighet det är emellertid liktydigt med 
att ge det möjlighet ti ll motstånd. Fochs politik dik-
terad av ångesten för den tyska revanschen: det mili-
tära skruvstädets oupphörliga tillskruvande för att 
hindra Tysklands pånyttfödelse. Överallt är behov, 
överallt är brist. Ej blott den tyska utan även den 
franska och engelska. handelsbalansen visar en starkt. 
passiv karaktär. Den franska statsskulden har stigit 
till 300 milliarder francs, varvid, enligt bekräftelse 
av den reaktionäre franske senatorn Ga,udin de ViI-
laine, två tredjedelar av denna surorna äro att hän-
föra till ödeläggelse, tjuverier och rofferier. 

De i Frankrike för återställandet av de genom kri-
get förstörda områdena gjorda arbetena är som droppar 
i förödelsens hav. Bristen på bränsle, råmaterial och 
arbetskraft bilda oöverstigliga hinder. 

Frankrike behöver guld, det behöver kol. Pekande 
på militärkyrkogårdarnas otaliga offer kräver don 
franska bourgeoisin sina. procent. 'ryskiand skall be-
tala. General Foch har änllu svartingar nog att besät. 
ta. tyska städer. Ryssland skall betala. För att tvin-
ga det l'ysh folht till att betala, utger den franska 
regeringen till Rysslands ödeläggelse milliader, som 
samlats för att återuppbygga Frankrike. 

Den iniernationclla fillansöyel'cnskommelsc , som 
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skulle lätta på Frankrikes skattebördor genom ett mer 
eller mindre fullständigt anullcrande av krigsskulder-
na, ingicks aldrig: Förenta Staterna visade ej den rin-
gaste lust att skänka Europa 10 milliarder Pund St. 

Tryckningen av pappermynt antar ett allt större 
omfång. Vid samma tidpunkt, då i Ryssland pappers-
myntens ökning och värdeminskning genom den sam-
tida utvecklingen av produkternas allmänna, planmäs-
siga fördelning och den oavbrutet växande naturali-
sationen av arbetslönen blott betyder penninghandels-
hushållningens utdöende, VIsar anhopningen av 
de väldiga massorna tryckta pappersmynt i de kapi-
talistiska staterna på en fördjupning av deras sam-
hälls-ekonomiska kaos och deras oundvikliga samman-
brott. 

Ententens konferens reser från en plats till en au-
nan, söker kraft i alla europeiska kurorter. Alla krä-
va det utgjut na blodets räntor. Denna vallfärdande 
börs av lik, som var 14 dag på nytt löser frågan, om 
Frankrike skall ha 50 eller 55 procent av den kontri-
bution, som Tyskland .ej kan betala, bildar kronan på 
den utlovade "Europas organisering". 

Kriget har drivit kapitalismens utveckling till sin 
spets. Det regelbundna utprässandet av mervärdet i 
produktionsprocessen, grundvalen för den ekonomiska 
profiten, synes vara den allernödvälldigaste sysselsätt 
ningen för herrar borgare, vi llm vant sig vid att 
på ett Ilar dagar genom spekulation, internationellt 
röveri fördubbla, ja tiodubbla sitt kapitaL 

Herr Bourgeois har lcastat hort några fördomar, 
som voro honom till hinder, oeh förvärvat några fär-
digheter, som han inte hade. Kriget lärde honom llUn-
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gerblockaden mot hela länder, lurtbombbardemungell 
och nerbrännandet av städer och byar, ett ändamåls-
enligt utbredande av kolembaciller, sändandet av dy-
namit i diplomatkoffertar, efterapandet av motstån-
darnas sedlar, bestickelser, spioneri och smugglerier i 
en dittills okänd omfattning. Det i kriget antagna 
sederna blevo även efter fredsslutet gällande för han-
deln. De stora handelsoperationerna flyta för närva-
rall/le tillsammans med staternas verksamhet, och des-
sa uppträda som världsrövareband, utrustade med alla 
våldsmedel. 

.Tu mera produktionen utvecklar sig i världsskala. 
desto vildare och vansinnigare bli metoderna för att 
tillägna sig mervärdet. Röva! Det är den kapitalis-
tiska politikens sista ord, som avlöst talet om frihan-
del och tullskydd. De rumäniska ödeläggarnas över-
fall på Ungern, varifrån de bortförde lokomotiv och 
ädelstenar, är symbolen för Lloyd Goerges och Millc-
rands ekonomiska filosofi . I sin inre samhällshushåll-
nillgspolitik svänger bourgeoisin mellan ett program 
om vittgående nationaliseringar, regulerillgar och 
kontroll å ena sidan och protesterna. mot det under 
kriget uppkomna statliga ingripalldet å den andra. 
Det franska parlamentet är förtjust i cirkelns kvadra-
ur: bildandet av det "enhetliga kommandot" för re-
publikens järnvägslilljer, utan att kränka järnvägs-
bolagens privatkapitalistiska intressen. Samtidigt för 
Frankrikes kaJlitalistiska press en väldig kamp mot 
den allt uppsinkande staten, som förkväver det privata 
initiativet. De genom staten under kriget ruinerade 
järnvägarna i Amerika visade bilden av ett ännu 
tröstlösare tillstånd sedan den statliga kontrollen bort-



tagits. 'rrots detta lovar i detta ögonblick det repu-
blikanska. partiet i sitt valprogram, att befria det eko-
nomiska livet från .statens inblandning i detsamma. 
l iedaren för de ameri kanska trade-unionisterna, Sa-
muel Gompers, kapitalets gamle bandhund, leder kam-
pen mot nationaliseringen av järnvägarna, som refor-
mismens dummerjönsar och charlataner i Amerika, 
Frankrike och andra länder kräva som något univer-
salläkemedel. I själva verket arbeta dessa statens 
små våldsamma ingrepp i det ekonomiska livet blott 
i spekulationens intresse och med föra ännu större kaos 
i den kapitalistiska husbållningens förfalJsepok. Över-
lämnandet av produktionens och transports väsendets 
viktigaste grenar från de cnskilda trusternas händer 
till "nationen", d. v. s. den borgerliga staten, den 
mäktigaste och mest rovriddaraktiga av alla truster, 
betyder ej att avlägsna det onda utan att göra det 
mer allmänt. Prisfallet och valutans förbättring äro 
blott ytliga och övergående företeelser som ej avlägs-
lle ödeläggelsen. Prisfluktuationerna upphäva ej de 
grundläggande fakta: brist på råvaror och arbets pro-
duktivitetens sänkning. De det förfärliga kriget över-
levande arbetaremassorna är ur stånd att arbeta i det 
tidigare tempot under de tidigare betingelserna. Den 
på få timmar fullföljda tillintetgörelsen av så stora 
värden, som det kostat år att skapa, det fräcka spelet 
med milliarder i händerna på en liten finansklick, som 
~tigcl" alltjämt högre på ruinerna och spillrorna ~ 
dessa historiens objektiva lärdomar äro litet ägnade 
att upprätthålla hos al'betarklassen tönearbetets auto-
matiska disciplin. Borgerliga samhällsteoretici och 
publicister tala om en "våg av lättja", som går till 
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Europa och förstör den ekonomiska framtiden. Före-
tagarna söka a,vbjälpa den, i det de ge de kvalifice-
rade arbetarna vissa. privilegier. Fåfängt kärleksbe-
vis! För arbctsproduktiviteten på.nytifödelse och vi-
dare höjande måste arbetarklassen ha. visshet, att varje 
hammarslag höjer dess eget välstånd och bildningsnivå 
och ej mer utsätter den för faran av ett nytt löncs!n-
veri: Denna visshet kan blott den sociala revolutio-
nen ge. 

Livsmedelsprisernas stegring visar sig vara den 
mäktigaste faktorn att väcka. den revolutionära rörel-
sell i alla land. Frankrikes, Italiens, Tysklands och 
a ndra länders bourgcoisi försöker genom små allmosor 
att lindra dyrtidens nöd och förhindra strejkernas till· 
växt. För att utbetala till agrarerna en del av den 
vinst arbetskraften ger, ger sig den skuldsatta staten 
in i direkta spekulationer; den besjäl sig själv för att 
uppskjuta upplösningens timma. Åven om vissa delar 
av arbetarklassen lever bättre nu än före kriget, så 
står detta ej i något som helst sammanhang med det 
verkliga e!tOnomiska t ill ståndet i de kapitalistiska 
länderna. Detta övergående resultat uppnås genom 
dragandet av samvetslösa lån på framtiden , som med 
alla si na katastrofala bri ster och umbäranden närmar 
sig. 

Men Förenta Staterna? "Amerika är människo-
släktets förhoppning" - genom herr Millerands mun 
II. teruppreJlar franska bourgeoisin Turgots fras i hopp 
om att befrias från sina skulder, som den emellertid 
själv ej befriar någon frän. Men Förenta staterna äro 
ej i stånd att leda Europa ur den ekonomiska åter-
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välldsgrällden. Under de sista sex åren ha också dc 
uttömt si na råvaruförråd. 

Den amerikanska kapitalismens anpassning efter 
världskrigets anspråk förminskade dess industriella 
g rundval. Utvandringen från Europa avstannade och 
ur den am erikanska industrin flöt bort fl era hundra 
tusenden tyskar, ita lienare, polacker , serber. som del s 
mobiliserades, del s genom chimärel} av ett åter till -
gängligt fiidel'll esland drogas över ti ll Europa. Bris-
ten på råvaror och arbetskraft framkallar i U. S. A. 
en svår ekonomisk kris, som å si n sida ger möjlighet 
för att dct amerikanska llroletariatet inträder i ett 
nytt revolutionärt skede. Amerika "europeiseras" 
ra~kt. 

F rån följderna av det sista higet och blockaclcll 
skollacles icke ens de llcutrala lällclerna: liksom en 
\"ötska i sa mmanhängande rör står lika högt, så står 
samhäll shushållningen i dc med varandra förbundna 
kapital i ~t iska staterna, dc stora och små, stridandc 
och neutrala, segrande och besegrade på en och sam-
ma höjd - nödens, hun gerns och utdöendets. 

Schweiz lever ur hand i mun och varje oförutsedd 
händel se hotar att bri nga det ur jämvikten. I Skan-
dill8yicn löser ej den väldiga gllIdti llström ningen Iivs-
medelsproblemet. Kol måste med hatten i hand tig-
gas styckvis från England. '1~ rots Europas hunger ge-
nom lever fiskeriet en hitti lls okiind his. 

Bourgcoisi n räknar fast 1>:1 lnntbruket. Dess salll-
hällsteoretici konstatera, att bondeklassens välstånd 
ökats utom ordentligt. Detta är en illusion. Mycket 
riktigt - bönderna, som förde si na produkter tilI tor-
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gen, hade i alla länder under krigstiden mer eller min-
de goda dagar. De sålde sina llrodukter till höga pri-
ser och betalade med billiga Jlcngar si na skulder, som 
de hade åsamkat sig i t ider , då pengarna voro dyra. 
Däri består deras vinst. Men deras egendomar har 
under kriget gt'ttt tillbaka. och utblottats. Det fattas 
dem industriella produkter och dessa stega i sa mma 

• Plan som pengarna blevo billigare. Statens krav (med 
skatter etc.) blevo allt större och hotade att {öra bOll-

den bort från både ]Jrodukterna och gården. Så rakade 
småbönderna efter en period av höjt välstånd i iinnll 
olidligare svå.righctcr. Deras otillfredsställel se med 
krigets händel ser kommer alltmer att växa och, som 
st;.\cnde här , rörbereder de åt bourgeoisin icke rå oan-
genäma överraskningar. 

Europas ekonomiska. återuppbyggande, som dess 
minist.rnr tnla om, är en lögn. Europa går under 
och med det hela världen. 

P å kapitalismens grundval ges ingen rUddning. Im-
perialismens politik för ej till nödens avlägsnande 
UbUl till dess skärpande genom utplundringen av de 
existerande förråden. 

Bl'änsle- och råmaterialsfrågorua äro intel'untionel-
la fnlgor, som blott kunna lösas på. grundval aven 
lllanmässig, allmän socialisti sk produktion. 

Man måste annulera statsskulderna , man måste be-
fria aruetet och dess frukter från de oerhörda skat-
terna till världsplutokratien. Man måste störta pluto-
kratieIl. Man måste avlägsna staternas gränser, En-
tenteimperiali smens högsta ekonomiska råd måste 
lämna plats åt världsproletariatets översta ekollo'miska 
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råd för centraliserat utnyttjande av alla ekonomiska 
källor. 

Man måste döda imperialismen, så att människa-
slaktet kan fortleva. 

III. Den borgerliga samhällsordningen efter kriget. 
Dc besuttna klasserna koncentrera alla sina kraf-

t('f på två frågor: att försvara, sin plats i den inter-
nat:ioJlella kampen och att hindra proletariatet att bli 
herre i landet. I dessa uppgifter ha bourgeoisins gam-
la politiska grupperingar förbrukat sina krafter. Icke 
blott i Ryssland, där alla de härskande i den av-
görnndc stridsperioden gjorde kadettpartiets fana till 
sin i !{ampen mot arbetarnas och bönclernas revolution, 
utan även i länder med en äldre och högre politisk 
kultur ha de gamla programmen, som skilde de olika 
skikten inom bourgeoisien, redan före proletariatets 
revolutionära anfall, spårlöst försvunnit. 

Hoyd George uppträder som härold för en samman-
slutning mellan kOllservativa, unionister och liberaler 
till gemensam strid mot arbetarklassens uppåtsträvan-
de makt. Överst i toppen ställer den gamle demagogen 
kyrkans välsignelse såsom den elektriska centralsta-
tion som med sin ström likformigt förser samtliga par-
tier inom de besuttna klasserna. 

I Frankrike betraktas antiklerikalismens för icke 
så länge sedan ännu mycket livaktiga epok som ett 
spöke från tiden före syndafloden. Radikalerna, roja-
listerna och katolikerna bilda nu ett den nationella 
ordningens block mot proletaria.tets resning. Franska , 
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regeringell räckor hela hunden åt reaktionen samtidigt 
som d Oll &W,-l jer 'Vrangel och återupptager de dipl o-
matiska förbinde lserna med Vatikfllloll. 

Neutralitctsanhängurcn och tyskvännen Giolitti 
övertager regeringen i Italien i egenskap a" gemen-
sa m ledare föl' in terventions- och ncntralitetsivrarllll , 
klerikalerna och mnzzi llisterna . Han är redo att givt~ 
efter i utrikes- och inrikespolitiska frågor av undor-
Ot'dnad betydelse för att kuuna rikta ett så mycket 
slwn ingslösRl'c dråpslag mot de revolutionära proletä-
rernas angrepp i städerna och på landsbygden . ?!.fed 
räHa betraktar sig Giolittis regering som den italien-
ska bourgeoi sins sista verkliga stöd. 

Alla tyska regel'ingars och regeringspartiers politik 
alltsedan hohenzollrnrnas störtande har gått ut på att 
tillsammans med dc härska nde klasserna inom enten-
ten skapa en hatets utmosfär mot boljsevismen, d. v. 
s. mot den socialn revolutionen. 

Under det don engelsk-franske Shylock i allt vi-
dare raseri stryper det tyska folket, tigger den tyska 
bomgeoisien utan pa rtiåtski llllad sin fiende om att 
släppa efter på snaran så mycket, att den med egna 
händer kan få strYllR det tyska proletariatets främst 
marscherande klimpar. Däri kulminera de då och då 
förekommande överläggningarna och konventionerna 
om avrustningen. 

T Amerika har gränsen mellun republikaner och 
rlemokrfLter fullständigt l1tplåulltS. Dessa mäktiga po-
litiska organisationer av exploatörer. vilka hittills haft 
sin synvidd begränsad till de amerikanska förhå llan-
denas krets, lade i dagen sin fullkomliga inkompe-



tons så snart dOll amerikanska bourgeoisien trädde 
fram på arenan för rofferiet i världsomfattande skala. 

Aldrig hittills ha enstaka ledares oeh klickars in-
triger -~ såväl inom oppositionen som inom regerin-
garna - utmärkt sig för så cynisk öppenhet som nu. 
Men samtidigt bilda alla ledare, klickar och borgerliga 
partier en gemensam front mot det re,'olutionära pro-
letariatet. 

Under det dc socialistiska dumbommarna fortsätta 
med att framställa demokratiens väg i motsats till 
diktaturens vå,ldsväg, nedtrampas och tillintetgöras 
demokraiens sista rester i världens alla stater. 

Efter kriget, i vilket folkrepresentationerna spelat 
rollen av maktlösa men larmande patriotiska underlag 
för dc härskande imperialistiska klickarna, sjönko par-
lamenten ned i ett tillstånd av fullständig maktlös-
het. Alla allvarliga frågor avgöras utanför parlamen-
ten. Däri ändras intet genom den iögonenfallande ut-
vidgnillg av parlamentens rättigheter, som de impe-
riaIistisIm jonglörerna så högtidligt proklamerat i 
Italien och alldra länder. Dc faktiska härskarna och 
ledarna av staternas öden - sådana som lord Roth-
schild och lord White, Morgan och Rockefeller, Snyder 
och Dusber , Hugo Stinnes och Felix Deutsch, Rizello 
och Aguclli, guld-, kol-, pctroleum- och metallkungar-
na - äro i verksamhet bakom kulisserna ocll sända 
ombud av andra klass in i parlamenten för att främja 
deras strävanden. Det franska parlamentet, som är 
värst vanryktat för sin lögnaktiga retorik och cyniska 
besticklighet, får, sedan det roat sig med procedureli 
att i upprepade läsningar antaga betydelselösa lagför-
slag, plötsligt erfara att en summa på fyra milliarder, 



45 

som det hade avsett för dc ödelagda områdena. i lfrank-
rike, av Clemenceau förbrukats för helt andra ända-
mål, huvudsakligen till att ytterligare ödelägga ryska 
områden. 

Det överväldigande flertalet medlemmar av det 
skenbart allsmäktiga engelska parlamentet veta. icke 
mycket mera om Lloyd Georges och Curzons verkliga 
avsikter beträffande Sovjetryssland och till och med 
lfrankrike än vilken gammal indisk kvinna som helst 
i någon av Bougalens byar. 

l Förenta staterna är parlamentet en ki!r, som ly-
der presidenten eller sorlar sitt bifall mot honom, som 
i sin ordning endast är en valmaskinens hävstång, 
d. v. s. trusternas politiska apparat - och det till och 
med i ojämförligt högre grad nu efter kriget än förut. 

Den senkomna tyska. parlamentarismen, som för ti-
digt framföddes av den borgerliga revolutionen, vilken 
å sin sida är ett för tidigt barn av historien, lider 
redan i sitt spädaste stadium av å lderdomssvaghetens 
alla symtom. Den Ebertska republikens riksdag, "den 
mest demokratiska riksdag i världen", är icke blott 
maktlös inför en rörelse av marskalk Foehs hand utan 
ilven inför de börsmanövrer, som igångsättas av dess 
magnater av Stinnes' kategori och slutligen även inför 
officersklickarnas militära. sammansvärjningar. Dell 
tyska parlamentariska demokratien är ett tomrum mel-
lan två diktaturer. 

I själva. bourgeoisiens sammansättning försiggingo 
linder kriget djupt ingri}lande förändringar. P å grund-
valen av det nödläge, i vilket hela världen råkat, tog 
kapitalets koncentration med ens ett stort steg fram-
åt. I förgrunden träda handelshus, som förut avgjort 
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slått i skuggan. Solidaritet och säkerhet, böjelse för 
"förståndiga" kompromisser samt iakttagandet aven 
viss yttre anständighet shtil vid exploaterandct som 
vid njutandet av dess frukter - allt detta bortspola-
des av den imperialistiska översvämningens vågor. 

Nya förmögna personer trängde sig i förgrunden: 
krigsleverantörer, vidriga spekul anter, uppkomlingar, 
internationella äventyrare, sm ugglare och förbrytare 
i biljanter, och allsköns praktälskande slödder, som 
äro redo t ill de grövsta handli ngar mo't proletärrevo-
luiionen, som icke kan ge dem själva anllat än den 
strypande snaraD. 

Den nu rådande ordningen såsom de rikas herra-
valde stål' i all sin nakenhet framför massorna. I 
Amerika, F ro.llkrike och England är man förslöad ge-
nom lyxen efter kriget. Det av internationella 
patriotiska parasiter överfulla Paris liknar enligt 
hdningen Le rr em ps' ord ett Babylon före katastrofen. 

Efter denna borgarklass anpassar sig politiken, 
rättskipningen, pressen, konsten oeh kyrkan. Alla 
hämmande skrankor äro nedbrutna. Wilson, Clemen-
ceau, Milleralld, Lloyd George, Ch urchill - ingen ryg-
gar tillbaka ens fö r det fräckaste bedrägeri, den gröv-
sta lögn. Lugnt skrida dc till nya förbrytardåd, när dc 
öwrbevisas om sin ärelöshet. De klassiska reglerna i 
den gamle Maechiavellis politiska ränkspel äro oskyl-
diga aforismer f LV en dumbom från landet i jämfö-
relse med do grundsatser, som de nu sittande borger-
liga regeringarna låta leda sig av. 

Rättskipningen, som förr av demokratien övertäck-
t e=" med glitterguld för att dess borgerliga karaktär 
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skulle döljas, har nu öppet blivit ett organ för andra. 
klassers smädande och för kontrarevolutionär provoka. 
tiOll. Den tredje republikens domare frikände Ja.ul'es' 
mördare uta.n att blinka. Domstolarna i Tyskland, 
detta land som utropat sig till en "socialistisk repu-
blik", ha uppmuntrat Liebknechts, Uosa Luxemburgs 
och andra proletärmartyrers mördare till fortsatta dåd. 
Den borgerliga demokratiens tribunaler ha förvandlat 
Ijig till organ fÖl' det högtidliga legaliserandet av don 
vita terrorns alla förbrytelser. 

Den borgerliga pressen bär öppet falhetens stä.mpel 
80m ett fabriksmärke pl sin panna. Världsbourgeoi-
siua ledande tidningar äro väldiga fabriker för lögn, 
rörtal och andlig förgiftning. 

Bourgeoisiens stämningar ,vä::da lika nervöst som 
marknadspriserna. Under. de första må.naderna efter 
krigets slut gick den internationella bourgeoisien, sär-
skilt den franska, omkring i feberaktig rädsla för 
den fram.trängande kommunismen. Den överhängande 
farans vidd mätte den efter omfattningen av de för-
brytelser, den begå.tt. Det första anloppet lyckades 
den emellertid uthärda. Den Andra Internationalens 
socialistpartier och fackförbund, vilka -voro fastkedjade 
vid bourgeoisien genom gemensam skuld, gjorde den 
den sista tjänsten genom att taga emot de arbetande 
massornas första rasande slag. För priset av den An-
dra Internationalens fullständiga sammanstörtande 
fick bourgeoisien ett uppskov. De av Clemenceau ge-
nomförda kontrarevolutionära parlamentsvalen, några 
månader av osäker jumvikt samt slutligen motgångar-
na för majstrejken voro nog för att i den franska bour-
g: ('OI S IC ll ingjuta troll på orubbli ghelen av dess viilil c_ 
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Dess klasshögfärd blev lika stor som dess fruktan för-
ut varit. 

Hotelsen har blivit bourgeoisiens enda argument. 
Den tror icke på fraser utan fordrar häktningar, ut-
visningar, konfiskeringa r och arkebuseringar. Dc bor-
gerliga ministrarna. och parlamentarikerna söka im-
ponera genom att spela järnhårda. Lloyd George rå-
der helt torrt de t.yska mini strarna att efter Frank-
rikes exempel från 1871 helt enkelt skjuta ned kom-
munisterna. Vilken tredje klass ämbetsman som helst 
kan rä.kna på kammarens stormande bifall om hans 
torftiga framställning slutar med ett hot mot arbe-
tarna. 

r en tid då dell officiella statsapparaen allt mera 
öppet ombildar sig till en organisation för de arbetande 
klassernas blodiga undertryckande, bildas samtidigt 
och handla. pli dess befa.lIning och efter dess vilja ett 
flertal motrevol utionära organisa.tioner av privat na-
tur, so m äro avsedda för det vIiIdsamma sprängandet 
av strejker, för provocerande handl ingar, spionberät-
telser, tillintetgörandet av revolntionära orgallisatio-
ller, upplösandet av kommunistiska. möten, pogromer 
och mordbrandsa nläggningar, mord på revo lutionära 
ledare och andra liknande åtgärder till privategendo-
mens och demokratiens skydd_ 

Storgodsägarnas och storbol'garnas avkomlingar , 
små.borgare som kommit på villospår samt alla möj -
liga deklasserade element, däribland frumst de bor-
gerliga och adliga emigranterna från SQvjehyssland, 
utgöra de outtömliga reserverna för kontrarevolutio-
nens frivilliga avdelningar. I s})etsell för dem står 
den ur det imperialistiska krigets skola, framgångn fl 



officerskå.ren. Omkring 20,000 yrkesofficerare ur Ho-
henzollrarnas arme har, särskilt efter Kapps och Lutt-
witz' kupp, bildat en fast motrevolutionär kärna, som 
den tyska demokratien ioke har kraft att upplösa utan 
som ondast kan krossas av proletlirdiktaturens ham-
mare. Denna centraliserade organisation av den gam-
la regimens terrori ster kompletteras av stora frikå.rer 
Pli. junkrarnas gods. 

I Förenta Staterna bilda sådana sammanslutningar 
som Förbundet för nationens säkerhet (National Seeu-
rit y League) och Frihetsriddarna. (Knights of Liberty) 
kapitalets stormbataljoner, i vilkas yttersta flank äkta 
rövarband operera i form av spionageagenturer (Deteo· 
tive agencies). 

I Frankrike representerar Medborgarligan (Ligue 
civique) en ansedd organisation av strejkbrytare, un-
der det samtidigt den reformistiska landsorganisatio-
nen fö rklarats fågelfri. 

Det vita Ungerns officershorder, som bestå vid si-
dan av den av England understödda regeringen av 
kontrarevolutioniira bödlar, bar visat hela världens 
proletariat hur den civi lisation och den humanitet se 
ut, som av Wilson och Lloyd George uppställts mot 
sovjetmakten och det revolutionära viii det. 

Finlands, Grusiens, Estlands och Lettlands "demo-
kratiska" regeringar uttömma sina krafter under för-
söken att efterhärma det lysande ungerska exemp-
let. I Barcelona ha r polisen ett hemligt mördarband 
till sitt förfogande. Och så är det överallt, så fortgår 
det allestädes. Även i det tillintetgjorda och ödelagda 
Rulgarien ha officerarna bildat hemliga fö rbund , som 

'. -
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bereda. sig på att .vid första. bästa tillfälle bevisa. sin 
patriotism på de bulgariska arbetarnas ledare. 

Programmet om motsatsernas utjämnande, klasser-
nas arbetsgemenskap, de parlamentariska reformerna, 
den successiva socialiseringen och den nationella enhe-
ten är ett vilseförande narrspel, som uppfunnits i den 
borgerliga ordningens värld , sådan den framgätt ur 
världskriget. 

Bourgeoisien har beslutsamt avsagt sig en förso-
ning med proletariatet genom reformer. Den har mu-
tat det försvinnande lilla övre lagret med smågåvor 
och tvingar den stora. massan till lydnad med järn 
och blod. 

Det finns icke cn enda allvarlig fråga som nu kan 
a.vgöras med omröstning. Reformisterna ha intet an-
nat kvar av demokratien än dess minne. Den statliga 
organismen utvecklar sig baklänges, och den för-
vandl as alltmer till en avdelning beväpnade IJersoner. 
Bourgeoisien räknar icke längre röster, den räknar en-
dast antalet gevär, kulsprutor och kanon er, som den 
kommer att ha till sitt förfogande då makt· och egen-
domsfrågan en dag står på dagordningen. 

Det finns ingen arbetsgemenskap , ingen medling. 
För att rädda sig måste man störta bourgeoisien. Det 
kan emellertid endast ske genom proletari atets res-
ning. 

IV. Sovjet-Ryssland_ 
Mitt ibland chauvinismens, vinstbegä.rets och för-

ödelsens tygellösa element är det endast kommunis-
mens prineip som visar hög Iivs- och skaparkraft . 
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Ehuru sovjetmakten först befästade sin ställning i det 
land i Europa, som var som mest efterblivet och rui-
nerat och dessutom omringat av många mäktiga fien-
der, har sovjetrnakten icke blott hävdat sin ställning 
i striden mot oerhörda, enastående hinder, utan i det 
pra.ktiska. livet framvisat de stora utvecklingsmöjlig-
heter, som ligga förborgade i kommunismen. Den ry-
ska sovjetmaktens utveckling och befästande framträ-
der som det viktigaste historiska faktum alltsedan den 
kommunistiska In ternationalen grundades. 

I skapandet aven här brukade det i klasser upp-
timrade samhället se den starkaste prövostenen på 
dess ekonomiska och statliga konstruktion. Efter ar-
mens kraft eller svaghet bedömer mall hushållningens 
och statens kraft eller svaghet. 

Mitt under striden upprättade sovjetmakten en stor 
väpnad styrka. Den Röda armen ådagalade sin obe-
stridliga överlägsenhet såväl i striden mot det gamla 
borgerligo. ol3h monarkistisko. Ryssland , vilket med 
hjälp av Koltsjaks, Denikins, Judenibjs, \Vrangels m. 
fl. vita armcer sökte återställa imperiali smen, som 
också i striden mot nationalarmeerna i de "demokra-
tier", som världsimperialismen uppställt till sitt bruk 
(Finland, Estland, Lettland, Polen). 

På. det ekonomiska området har sovjetmaktell 
åstadkommit de största underverk redan däri genom 
att den vred utsugllingsverktygen ur bourgeoisiens 
händer och förvandlade dem till medel för en planmäs-
sig hushå.lI ning. Mitt under stridsbullret pA. oändligt 
långa fronter förlorade sovjetmakten icke ur sikte ell 
enda möjlighet till ekonomiskt och kulturellt åter-
uppbyggande. Under tiden mellan Denikins besegran-
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de ocb Polens rövarangrepp skred sovjetregeringen till 
cn omfattande organisation av arbetsplikten, ett om-
sorgsfullt tillgodogörande och en bättre användning av 
produktionskrafterna och produktionsmedlen, till ett 
utnyttjande av vissa delar armen för ekonomiskt ar-
bete samt framför allt till transportväsendets återupp-
rättande. 

Industriens och transportväsendets centralisation i 
i statens händer leder till en förenkling, en standardi-
sering av själva tekniken, nämligen på så sä.tt, att eD-
staka modeller göras till norm för hela produktionen. 
Fastställandet av ett minimiantal av lokomotiv-, 
vagns-, och fartygstyper, vilka UIJptagas till ny ti ll-
verkning och roparation, och dc maskinella anordni n-
garnas tid efter annan företagna omändring för mass-
produktion av standardtyper äro endast möjliga pA. so-
cialistisk grundval. De erbjuda oskattbara fördelar, då 
det gäller att göra fortsatta ekonomiska framsteg i 
IJroduktivt hänseende. För industriens 'vetenskapliga 
organisation och Användning av Taylorsystemets me-
toder - utan dess kapitalistiska, på arbetarnas utsug-
ning syftande detaljer - möta i Ryssland icke längre 
några andra hinder än de som uppkomma genom det 
imperialistiska våldet utifrån. 

Under en tid då de nationclla intressena korsa sig 
med imperialismens oförskämda planer och i hela värl· 
den bilda en källa till oavbrutna konflikter, uppror 
och krig, har det socialistiska Ryssland visat, att ar-
betarstaten är i stånd att smärtfritt förena do natio-
nella behoven med de ekonomiska, i det den rensar 
dc förra från chauvinism oeh de senare från imperia-
I:sm. SOC'lnli sm!'n vill förena nib. områden, alla kret-
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sar, alla nationaliteter i en enhetlig hushå.Jlllingsplall. 
Men den ekonomiska centrali smen, som befriar såväl 
den ella klassen från exploatering' genom den andra 
80m en nations utsugning gellom en annan, och 
därför är lika fördelaktig för alla, hämmar på intet 
vis folkhushållningens fria utveckling. 

ncnom Sovjetrysslands erfarenheter ha. folken i 
Mellan-Europa, på sydöstra Balkan, i de engelska. be-
sJt,tuingarna, alla undertryckta nationer och stammar 
såsom egyptetr och t.urkar, indier och perser, irländare 
och bulgarer övertygat sig om att den kamratliga ar-
betsgemenskapen mellan alla nationella delar av 
mänskligheten icke kan förverkligas anllat än genom 
et.t Hovjetrepublikernas förbund. 

Hevoll1tionen har av l~ysslaod skapat den första 
proleiärstaten. Under de tre första åren av dess exi-
",tens förändrades dess gränser oavbrutet. De krympte 
flaJllman under viirIdsimperialismens yttre militära 
hyt'k. De utvidgades då trycket blcv svagare. Stri-
den för Sovjetryssland är liktydig med striden mot 
\'ilrldslmpitalismen. Frågan "Sovjetryssland" har bli-
vit en prövosten för alla organisationer inom arbetar-
klu ssen. De tyska socialdemokraternas andra skamliga 
rörräderi efter d. 4. aug. 1914 bestod i att de stående i 
sJleb::en för staten sökte skydd hos västerlandets im-
perialism i stället för att strä.va efter ett förbund 
med revolutionen i öster. Sovjettyskland i förbund 
med Sovjetryssland hade varit starkare än alla kapi-
talistiska stater tillsamman. 

Den Kommunistiska I nterna.tionalen har gjort Sov-
jntr,vssland sak till si ll. Det internationella proletaria.· 
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tet skall icke lägga ifrån sig svärdet förrän Sovjet-
ryssland blivit en medlem j förbu ndet av hela världens 
l,udsrepubliker. 

V. Proletärrevolutionen och den Kommunistiska 
Internationalen. 

lnbördeskriget står på dagordningen i hela värl-
dCJl. Dess fann är sovjetmaktelI. 

I<,uIlitalismen har gjort oerhörda massor av män-
nisltOr till Ill'olcHirer. I mperialismen bringar dessa 
mas!!or Itl' jämvikten och säUer dem i revolutionär rö· 
reh:c . Själva begreppet "massorna" har förändrats de 
scnu!:'le :hen. Det som på parlamentarismens och fack-
fijreningarnas tid räknades till massorna har nu kom-
lUil' upp p:'t ytan. 'Millioner och åter millioner, som 
flirr stado utanför det politiska livet, ha nu förvand-
Ints till en revolutionär massa. Kriget har satt alla 
på benen , väckt t ill ocll med de mest efterblivna lag-
roms politiska uppmärksamhet till liv, lagt ned fröe t 
till illusioner och förhoppningar hos dem och bedra-
~it dem. Arbetets skråmässiga isolering och de nätt 
och jämt drägliga existensmöjligheterna bland proleta-
riatets övre lager samt å andra sidan den slöa och oin-
tresserade hopplösheten i de undre lagren, dessa so-
ciala grundvalar för den gamla formen av arbetar-
rörelse tillhöra oåterkalleligen det förflutna. Nya mil -
lioner drages in i striden. Kvinnorna, som förlorat sin 
fäder och makar och blevo tvungna att ersätta dem i 
arbetet, flöto som en bred ström in i rörelsen. Den ar-
betande ungdomen , som föddes och fostrades under 
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världskrigets åskor, känner i revolutionen sitt rätta 
element. 

Striden har i olika länder passerat olika stadier. 
Men det är den sista striden. Rörelsens böljeslag sköl· 
ja icke sällan in i utlevade organisationsformer, som 
den tillfälligt ger nytt liv åt. Gamla slagord och halvt 
bortglömda löscnsord flyta då och då upp på ström· 
mens yta. Många misstag, oklara föreställningar, för-
domar och illusioner sitta ännu kvar i hjärnorna. Men 
rörelsen som helhet liar dock en djup, l'cvolutionär 
karaktär. Den är alltomfattande och ohejdbar. Den 
breder ut sig, tager mark, enar sig och sköljer bort 
det gamla skräpet. Den avstannar icke förrän världs-
proletariatet kommit till makten. 

Grundformen för denna rörelse är strejken. Dess 
enklaste men kraftigaste verkande orsak är prissteg-
ingen pii. det dagliga livets förnödenheter. Strejken 
uppstår icke sällan ur särskilda lokala konflikter. 
Den utbryter som ett massornas otaliga eko av socia-
listernas dispyter i parlamenten. Den blandar samman 
ekonomiska lösningar med politiska. Den födes ur so-
lidaritetskänslan med de förtryckta hemma oeh i ut-
landet. Den innehåller icke sällan fragment av refor-
mism med lösensord ur det soeialrevolutionära pro-
grammet. Den stillas, bilägges, födes Vit nytt, stur 
produktionen, lulller statsmaskineriet i spänning, brin-
gar bourgeoisien ur fattningen, och begagnar sig av 
"mrje anledning att sända Sovjetrysslalld si u hälsnillg. 
Och exploatörerna ta icke fel i sina anillgar. Dess~ 
j,aotiska strejker utgöra i själva verket elHl:.!st eJ) (l-

ciaIrevolutionär appell och en mob-iJiscrillg' a'.' t!"t i!~
ternationella proletariatet. 
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Det ena landets stora beroc udc av det andra, vil ken 

på ett så katastrofartat sätt framtrtidde under kriget. 
giver särskild betydelse åt dc arbetsbranscher, som för-
ena det ena landet med det andra , och skjuter järn-
vägsmännen, ell er över huvud taget transportarbetar-
na fram i första ledet. Transportarbetet!! proletärer 
ho. haft tillfälle att visa en del av sin kraft i boj-
kotten av det vita Ungern och Vit-Polen. Strejken 
och bojkotten , dessa. metoder 80m tillämpades av ar-
betarklassen vid första gryningen av dess fackliga 
kamp , d. v. s. redan innan den började utnyttja parla-
mentarismen, ha nu fätt ett oerhört spelrum och en ny 
hotfull betydelse, liksom artilleriförberedeJsen före 
stormanfallet. 

Den enskildes hela stigande hjälplöshet inför de 
historiska häud elserna s blinda sJlel rycker icke blott 
nya lager av arbetare och arbeterskor med sig utan 
driver även tjänstemän, ämbetsmän och den småbor-
gerliga intelligensen in i yrkesorgani sationeIl s leder. 
Iuuan proletärrevolutiollCIlS lItveckling framtvingar 
uppl'iittandc av sovjeter, vilka genast stå över alla 
de ga ml a arbetarorga ni sationer na, saml a. sig de arbe-
ta nde i fackliga organisationc,', och tolerera till en tid 
dessas ga mla former , officiella vrogram och ledandc 
spetsar; mell i dessa organi sationer ingjuta dc massor-
Ilas energi, vil ken förut icke va knat. 

De understa lagren - jordbrukets proletärer, lant-
arbetama - ha rest sitt huvud. I Italien, Tyskland 
och andra länder kan mall iakttaga en storartad till-
växt nv jordbruksarbetarn as revolutionära rörelse och 
derII S broderli ga närmande till stMernas proletariat. 

De fattigaste bondekl assemas förhållande till 80-
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ciaIismen har ändrat sig. Medan parlamclltsreformis-
ternas kurtis med bondens på den pri vata äganderätten 
inriktade fördomar icke hade något resultat, så kas-
far däremot proletariatets verkligt revolutionära rö-
relse, dess oförsonliga kamp mot förtryckarna en 
stråle av hopp in i den allra efterblivnaste, till mar-
ken slagne och vid jorden fastkedjade bonde. 

Den mänskliga nödens och det andliga mörkrets 
hav är bottenlöst. Under varje lager som töjer sig 
framträder ett nytt, som just är i färd med att höja 
sig. Men avantgardet får icke vänta på en stOl' an-
hängareskara för att gå ut i striden . Väcke1searbetet, 
höjandet och UIJpfostran av de efterb1ivnaste lagren 
inom arbetarklassen kan man icke genomföra förrän 
man fått makten i sin hand. Arbetarna i de koloniala 
och halvkoloniala länderna ha vaknat. Inom de omät-
liga landområdena i Indien, Egypten och Persien, viI· 
ko. den engelska imperialismens gigantiska polyp hål -
ler i sina armar, i detta omätliga hav av människor 
försiggår ett oavbrutet inre arbete, som rör upp väl-
diga vågor och sätter oro i citymännens aktier och 
hjärtan. 

T kolonialfolkells rörelse förbinder sig det sociala 
()lementet i mycket växlande former med det llatio-
nella, men båda äro riktade mot imperialismen. Vä-
gen från dc första barnstegen till stridens fullmogna 
formel" tillryggalägges i kolonierna och de efterblivna 
liinderIla. i allmänhet under trycket av den moderna 
imperialismen och nnder det revolutionära proletaria-
tets ledning i forcerad marsch. 

Det lovande llärmalldet mellan de muhammedanska 
och de icke-muhammedanska folken , vilka i allmän, 
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het äro fastsmidda. vid varandra genom det brittiska 
och utländska väldets gemensamma bojor; den inre 
reningsprocessen inom rörelsen, upphävandet av det 
andliga ståndets och den chauvinistiska reaktionens 
inflytande, och den samtidigt förda kampen mot de 
främmande förtryckarna och det egna landets makt-
innehavare, de feodala prästerna och ockrarna, förvand-
la kolonialupprorens växande armeer till en väldig hi-
storisk kraft, en väldig reserv för världsproletariatet. 
Parias rosa sig, deras upprörda själ drager dem med 
mäktig längtan till Sovjetryssland, till barrikadstri-
derna på de tyska städernas gator, t ill den upplågande 
kampen i Storbritannien, till den Kommunistiska In-
ternationalen. Socialisten, som direkt eller indirekt 
understödjer den ena nationens previlegierade ställning 
i förhållande till den andra, som försonar sig med 
slaveriet i kolonierna, som gör rättslig skillnad på 
folk av olika raser och hudfärg och som hjälper mo-
derlandets bourgeoisi att bevara sitt herravälde över 
kolonierna i stället för att understödja det väpnade ko-
loniala upprorets sak, den storbritanniske socia1isten 
som icke med alla medel stödjer upproret mot London-
plutokratin, i Irland , Egypten och Indien , en sådan 
socialist förtjänar, om icke en kula, så dock ett skam. 
mens märke, men icke några uppclrag eller något för-
troende från proletariatets sida. 

Dessutom stöter proletariatet vid sina internatio-
nella revolutionära aktioner mindre på de till hälf-
ten förstörda taggtrådslinjer, som ännu stannat kvar 
i många länder sedan kriget, än på egoismen, konser-
vatismen, halsstarrigheten och förräderiet från de 
gamla parti- och fackorganisationernas sida, bakom 

) 
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vilkas breda ryggar detta under en föregående epok 
fått frodas. 

De gamla fackförbundens ledare motarbeta med 
alla medel de arbetande massornas revolutionära stri-
der, hejda dem, eller om intet annat är möjligt, gynna 
strejkrörelserIla för att sedan avbryta dem genom löm-
ska. ränker. 

Den internationella socialdemokratiens förräderi 
har icke sin like i historien om striden mot förtryc-
ket. Detta har klarast och hemskast visat sig i Tysk-
land. Den tyska imperialismens sammanstörtande 
skedde samtidigt med det ekonomiska systemets uno 
dergång. Utanför proletariatet fanns det ingen k lass 
som kunde göra anspråk på regeringsmakten. Tekni· 
kens utveckling och den tyska arbetarklassens nume-
rära styrka och höga kulturella ståndpunkt u tgjorde 
eu säker garanti för den sociala revolutionens fram-
gång, Olyckligtvis vek den tyska socialdemokratien 
bort från den inslagna vägen, De invecklade manöv-
l'erna, i vilka slughet paras med slöhet, ha dragit pro-
letariatets energi bort från det naturliga och nödvän-
diga målet, maktens erövring, Under tio år har so-
cialdemokratien tillvunnit sig massornas förtroende 
för att sedan i det avgörande ögonblicket, då bourgeoi-
siens öde stod på spel, ställ a hela sin auktoritet till 
förtryckarnas förfogande, 

Liberalismens förräderi och den borgerliga demo-
kratiens undergång ha visat sig vara mindre viktiga 
episoder i jämförelse med de socialistiska partiernas 
förräderi, Till och med den roll som spelats av kyr-
kan, de konservativas elektriska kraftstation, som 

\ 

\ 
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Lloyd George kallar dOll, träder i bakgrunden för II. 
Internationalens a.ntisocialistiska roll. 

Socialdemokratien motiverar sitt förräderi under 
kriget med nationalförsvarets slagord. Sin kOlltrare-
volutionära politik efter fredsslutet döljer den mod 
slagordet - demokrati. Den nationella demokratien 
är den triumferande formeln för proletariatets kapitu-
lation för bourgeoisiens vilja. 

?lfon icke nog därmed! Dess politik, som tjänar till 
den kapitalistiska ordningens skydd, leder mod nöd-
vändighet socialdemokratien i bourgeoisiens följe till 
att offentligen stödja sig på den "nationella chauvi-
nismen" och "demokratien". Scheidemann och Ebert 
slicka den franska imperialismens händer; il e söka dess 
stöd mot rådsrevolutionen. Albert Thomas förvandlar 
sig till en betald agent för rolkrörbundet, denna smut-
siga agentur rör imperialismen. Vandervelde, denna 
vackert talande, förkroppsligade ytlighet hos Il. 
Internationalen, vars huvud han var, är kunglig mi-
nister, medhjälpare till den klerikale Delacroix, be-
skyddaren av Belgiens katolska sva rtrockar och för-
svararna av de kapitalistiska grymheterna mot Kongo-
negrerna. Henderson, som efterapar bourgeoisins stora 
män och än spelar kunglig millister än hans majestäts 
aller underdånigaste arbetaropposition eller Tom Shaw, 
som av rMsregeringen fordrar bestämda bevis för att 
det är rövare, tjuvar och lögnare som sitta i London-
regeringen - vad äro dessa herrar annat än arbetar-
klassens avgjorda fiender? 

Renner och Seitz, Nemetz och Tusar, Troelstra, 
Branting, Daszinsky och Tsjeid ze, alla försvara de 
var och en i sitt språk Andra Internationalens 
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nesliga skeppsbrott. Karl Kautsky slutligen, den för· 
utva.rande marxisten och teoretikern i II. Internatio-
nalen, har förvandlat sig till en vacklande brännvins-
advokat för den gula pressen i all a länder. 

Under massornas tryck byta den gamla socialis-
mens skickligare element hud och yttre utseende utan 
att förändra. sitt inre väsen; de bryta. eller hota att 
bryta med II. Internationalen och rygga därvid till-
baka för varje revolutionär rörelse eller massaktio ll 
och till och med för en allvarlig förberedelse till 
aktion. 

För att karaktärisera och samtidigt brännmärka 
denna maskerad är det nog att pålleka att det polska 
socia.ldemokratiska partiet, vars ledare är Daszinsky, 
och patronus Pilsudski, detta den småborgerliga cynis-
mens och den chauvinistiska. fano.tismeus parti, också 
har tillkännagivit sitt utträde ur II. Internationalen. 

Den ledande parlamentsklieken inom det fransk!~ 
sociali stpartiet, vilket nu röstflr mot budgeten och Ver-
saillesföredraget, utgör till si tt väsen ett av den bor-
gerliga republikens stöd. Dess opportunistiska. gester 
gå icke längre än nödigt är för att då och då tilt 
hälften återvi nna förtroendet inom proletariatets mest 
konserva.tiva. lager. 

I klasskampens grundfrågor avtrubbar den franska 
parlamentssocialismen som förut arbetarklassens vil-
ja, i det den inbillar arbetarna att det innevarand~ 
ögonblicket icke är lämpligt för ett övertagande av 
makten, då Frankrike är ytterligt utmattat, liksom 
tidpunkten var ol ämplig i går på grund av kriget, un-
der det strax före kriget det industriell a. uppsvinget 
o('h föro detta dl'n indnstril'lla kri so n \'arit llinrlersam· 

TYO\Ik/"ENLIfKKEEN 
R.lAsto 
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ma o. s. v. I linje med den parlamentariska socialis-
men och icke en tum högre står Jouhaux' och hans 
kumpaners sladderaktiga och ljugande syndikalism. 

Skapandet av ett starkt, andligen till en enhet 
sammansvetsat och disciplinerat kommunistiskt parti 
är för det franska. proletariatet en fråga på liv och 
död. 

I strejker och Ullplopp uppfostras och stålsättes en 
ny generation av tyska arbetare. Det får betala siua 
erfarenheter med ju större offer desto liingre 'rysk-
Iands oavhängiga social istparti upprätthåller de social-
demokratiska statsriiddarnas inflytande, vilka. se sig 
om efter socialdemokratien sådan den var på Be-
bels tid och icke förstå den innevarande revo-
lutionära epokens kynne, skjutn medborgarkrigct 
och dcn revolutioniira. terrorn åt. sidan, blott segla 
i händelsernas kölvatten och hoppas på undret, 
som skall bringa. hjälp för dcss osjii.lvständighet. Rosa 
Luxemburgs och Karl Liebkllechts parti lär de tyska 
arbetarna att finna den rätta vägcn i stridens hetta. 

DCIl konservativa tcndenscn hos den engelska arbe-
tarrörelsens spetsar är så stark, att man där icke ens 
känner nödvändigheten aven omgruppering. Det brit-
tiska arbetarpartiets ledare bemöda sig oavlåtligen att 
stanna kvar i Andra Internationalens led. 

Vid en tid då händelserns gång de senaste åren 
kastat stelheten i det ekonomiska livet över ända. ä.ven 
i det konservativa England och gjort massorna. så 
mottagliga. för ett revolutionärt program, som det över 
huvud taget är möjligt, kvarstannar den borgerliga na-
tionens officiella apparat - konungamakten, lorder-
nas hus, underhuset, kyrkan, fackförenin garna, arbe-
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tarpnrLiet, _ Georg V, ärkebiskopen av Canterbury 
och Henderson - allt detta si tter orubbligt kvar som 
en kraftig hämsko på all utveckling. Proletariatets 
undre lager måste gentemot detta officiella. huvud 
uppställa ett från rutin och sekterism lika frigjort, 
med massorganisationerna intimt förbundet kommu-
nistiskt parti. 

I Italien, där till och med bourgeoisin själv öppet 
erkänner, att nycklarna ti ll landets vidare öden ligga 
i det sociali stiska partiets händer, består den högra, 
av Turati ledda flygelns politik i att leda proletaria-
tets kraftigt framåtskridande revol ution in i de par-
lamentari ska reformernas strömfåra. Detta inre sabo-
tage utgör för ögonblicket den största faran. 

Italienska. proletärer, tänken pä Ungern, vars exem-
pel hör historien till, SalU ett varnande exempel på 
att proletariatet både i stride-n om makten och efter 
dess erövring måste ställa sig bestämt på egna fötter 
genom att utesluta alla utlevade och vackla.nde ele-
ment och skoningslöst döma alla försök till förräderi. 
De stora krigen, vilka som föl jdorsak lämnat efter sig 
den svåra ekonomiska krisen, inleda ett nytt kapitel 
i arbetarrörelsen inom Förenta staterna , liksom de 
övriga länderna på den amerikanska kontinenten. Slu-
tet på Wilsonismens glitter och osanningar är samti-
digt slutet på den amerikanska socialismen, som utgör 
en blandning av pacifistiska illusioner och marknads-
utropare-inställsamhet och fredligt från vänster kom-
pletterar herr Gompers trade-unionism. Den fastaste 
sammansvetsning av de revolutionära proletära par-
tierna och organisationerna på den amerikanska konti· 
nenten frln halvön Alaska till Kap Horn, till en fast 
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sammansluten amerikansk sektion av Internationalen, 
det är en uppgift, som måste lösas och skall lösas, 
för att kampen mot dollarn och de av den mobilise-
rade krafterna skall kunna genomföras . 

R egeringssocialisterna och halv-regeringssocialis-
terna i de olika. länderna ha haft många skäl att 
beskylla kommunisterna. för att dessa genom sin oför-
sonliga taktik framkallat motrcvolutionens framträ-
dande, vilken de därigenom skulle hjälpa att sluta le-
derna fastare. Denna politiska beskyll ning är ingen-
ting annat än en senkomm en parodi på liberalismens 
klagomåL Den senare i synnerhet påstod, att prole-
tariatets självständ iga kamp driver de besuttna över ' j 
reaktionens läger. Detta är otvivelaktigt riktigt. Om 
arbetarklassen icke försökte göra ingrepp i grundva-
larna för bourgeoisiell s herravälde, behövde denna icke 
taga några repressali er. Själva kontrarevolutionens be-
grepp skulle icke existera om historien icke kände 
revolutionen. Om proletariatets resningar oundvikli-
gen medföra bourgeoisiens sammanslutning till själv-
försvar ocb motanfall, så bevisar detta faktum endast 
att revolutionen är en kamp mellan två oförsonliga 
klasser, vilken endast kan sluta med de finitiv seger 
för en av dem. 

Med förakt förkastar kommunismen en politik, som ' 
leder därhän, att de tröga massorna hejdas, emedan 
man skrämmer dem med knutpiskan "kontrarevolu-
tion". Mot den kapitalistiska världens sönderfallande 
och kaos, som med all kraft hotar att förinta den 
mänskliga kulturen, uppställer den Kommunistiska; 
Internationalen det internationell a proletariatets för-
('nane kamp, tillintetgörandet av all -privategendom 
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såsom produktionsmedel och nationalhushållningens 
omläggning på grundvalen aven enhetlig huslu\ll-
ningsplan, som uppställes och utföres genom produ-
centernas solidariska gemenskap. Under baneret med 
påskriften "Proletariatets diktatur, Rådsregeringss'y-
stam" förenar Den Kommunistiska Internationalen 
milliontals arbetande i alla världsdelar och utvidgar, 
rensar och formerar den i stridens eld si na egna 
led. Den Kommunistiska Internationalen är partiet 
för det internationella proletariatets revolutionära res-
ning. Den utesluter alla grupper och organisationer, 
som i öppen eller understucken form förlama, demora-
lisera eller försvaga proletariatet; den driver det att 
icke böja sig för laglighetens, demokratiens, national-
försvarets m. fl. avgudar, vilka äro cn mask (ör bour-
geoisiens diktatur. Den Kommunistiska Internat iona-
len kan "idare ieke i sina led upptaga organisationer, 
som vissserIigen upptagit proletariatets diktatur på 
sitt program, men det oaktat föra. en politik, som räk-
Ilar med fredlig lösning aven historisk kris. Blotta 
erkännandet av rMssystemet löser inga l)roblem. RAds-
regeringens organisation besitter ingen undergörande 
kraft. Den revolutionära kraften ligger i proletaria-
tet självt_ Det är ovillkorligen nödvändigt att det re-
ser sig till uppror, för övertagande av makton, ty endast 
då kAn rådsorganisationen. visa sina fördelar som ett 
oförlikneligt vapen i proletariatets hand. Den Kom-
munistiska Internationalen utesluter ur sina led allll. 
de ledare inom arbetarrörelsen, som på direkt eller in-
direkt väg politiskt lämna bourgeoisien något bistånd. 
Vi behöva leda re , som icke gentemot bourgeoisien 
hysa något unllat än ett dödligt h!\t, som sa mmau-

,.-
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kalla och föra. fram proletärerna i outtröttlig kamp, 
som äro beredda. att föra en arme av upproriska i stri· 
den, som icke hejda. sig på. halva vägen, och som, vad 
som än må hända, icke underlåta at t skoningslöst be-
straffa dem som göra ett försök att hejda dem. Den 
K ommunistiska Internationalen är det internationella 
proletariatets och den proletära diktaturens. Det 
har inga andra mål och uppgifter än heJa den ar-
betande kl assens. 

Förmä.tenheten hos de små. sekterna, bland vilka 
var och en vill saliggöra ' arbetarklassen på sitt sätt. 
är främmande för och fi entlig mot den Kommunistiska 
Internationalens anda. Den känner varken till univer-
salläkemedel eller besvärjelser, den stödjer sig på af-
betarklassens fredliga erfarenheter förr och nu, av-
lägsnar dessa erfarenheters misstag och fel, fö rall-
mänligar erövringarna, samt erkänner och gör till sina 
a llenast dc revolutionsformler som framstå som mass-
aktionens fo rmler. 

Yrkesorganisationer, ekonomisim och politiska upp-
ror, bojkotter , parlaments- och kom munalval, parla-
mentstribuner, t ill åten och förbjuden agitation, hemlig 
propaganda inom armen, kooperativt arbete , barrikad-
kamp - ingen enda organisations- eller kamp form till 
arbetarnas gagn förkastar den Kommunistiska Inter-
nationalen, och "ingen enda. form betraktas av den som 
ctt allena hjälpande universalläkemedel. 

Rådssystemet är ingen abstrakt princip, som kom-
munisterna. uppställa mot parlamentarismens princip. 
Rddssystemet är en kl assapparat, som i striden och 
genom striden måste avlUgsna och ersätta parlamen-
tarimen. I det den K ommunistiska J nternationalen 
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för en obarmhärtig strid mot reformismen inom 
fackföreningarna, mot kretinismen och streberväsendet 
inom parlamenten, fördömer den Kommunistiska In-
ternationalen å andra sidan den sekteristiska. fanatis-
men bos dem, som uppmana till att lämna. de män-
ga millioner arbetare omfattande fackförbundens led 
och vända ryggen åt parlamentariska. och kommunala 
institutioner. Kommunisterna skilja sig på intet sätt 
från de massor, som bedragas och förrådas av refor-
misterna och patrioterna, mell de föra en oförsonlig 
kamp mot dem inom massorganisationerna och inom dc 
institutioner, som skapats av dct borgerliga sambi:i.llet, 
under kontroll och ledning av bourgeoisin, vars 
gerliga staten och upprätta. det kommunistiska sam· 
hället. 

Vid den tid, då under Andra Internationalens 
skydd klassorganisationen och klasstridernas metoder 
näsan uteslutande voro lagliga, stodo do i sista hand 
under kontroll och ledning av bourgeoisien, vars 
reformistiska agenter tyglade den revolutionära klas· 
sen. Den Kommunistiska Internationalen rycker tyg· 
larna ur händerna på bourgeoisin, erövrar alla orga-
nisationer, förenar dem under revolutionär ledning oeh 
ställer genom dem proletariatet inför det enda målet: 
erövringen av makten för att tillintetgöra den bor· 
gerliga staten och upprätta det kommunistiska sam· 
hället. 

I a llt sitt arbete, såsom ledare av revolutionära 
uppror, såsom organisatör av hemligt arbetande grup· 
per, såsom fackföreningssekreterare, såsom agitator på 
massmöten eller såsom deputerad, som föreningman 
eller som banikadkämpe, förblir kommunisten sig 
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själv, den disciplinerade medlemmen av samhället med 
dess ekonomiska grundvalar, dess statliga form, dess 
demokratiska ställning, dess religion och dess moral, 
han är den offervilligaste soldaten i proletärrevolutio-
nen och den nya ordningens rastlöse aposteL 

Arbetare och arbeterskor! P å jorden finns det en-
dast ett tecken som är värt att kämpa och dö under : 
detta tecken är den K o ffi m u n i s t i s k n I n-
ternationalcn! 

Undertecknat av : 
Ryssland: Lenin, Sinovjeff, Buchal'in, 'frotskij. 
Tyskland: Levi, Meyer, Walcher, Wolfsteiu. 
Österrike: Steinhardt, Tomann, Strömer. 
Erankrike: Rosmer, Sadoul, Guilbeaux. 
England: Quelch, Gallaeher, Pankhurst, Mae Laine. 
Amerika: Flin, Fraina, Williams, Heed. 
Italien : Serrati, Bombacci, Gra7.iadei, Bordiga. 
Norge: Fries, Schefflo, ,Madsen. 
Sverige: Dahlström, Samuelsol1, \Vinberg. 
Danmark: Jörgensen, Nielsen. 
Holland: Wynkop, Janson, Van-Leuwen. 
Belgien: Van-Ooverstraetten. 
Spanien: Pestana. 
Schweiz: Herzog, Humbert Droz. 
Ungern: Rakoszy, Rudnjansky, Varga. 
Galizien: Levitzky. 
Polen: Marchlewsky. 
Lettland: Stutschka, Krastin. 
Litauen: Mitzkewitsch-Monsulow. 
Tjeckoslovakien: Wanek, Gula, Sapotetzky. 
Estland: 'Vakmann, Pögelmann. 



Finland: Rahja, Lotonitzky, Manner. 
Bulgari en: Kabaktsjijeff, Maksimoff, Sjablin. 
Jugoslavien: Milkitz. 
Grusien: Liha-Zhakaja. 
Armenien: Nasaritjan. 
Turkiet: Nichad. 
Persien: Sultan-Sade. • 
Indien: Atscharia , Seheffik, M. N. Roy. 
Ne{lerländska Indicn: Maring. 
Kina: IJll.eu-Siu-'fschan. 
Korea: Tak-Dill-Sehun , Kill-'J'ulill. 
Mexiko: R. Allen , F. Sea man. 





Teser över den Kommunistiska In-
ternationalens grunduppgifter _ 

l ) K araktäri;;tiskt för det nuvarande ögonblicket i 
den internationella kommunistiska rörelsens utveck-
ling är, att i alla Hinder lm de bästa representanterna 
för det revolutionära proletariatet- blivit fullkomligt på 
det klara med grundvalarna för den kommunistiska I n-
ternationalen, på det klara med prolcturiatets diktatur 
och sovjetmakten , och med den största hänförelse ställt 
sig på den 'kommunistiska Internationalens sida. Ett till-
nu viktigare och större framsteg ii.r, att icke (mdast illom 
sbl(ls prolelariatets breda massor, utan även bland lan t-
proletariatets mera utvecklade del UPIJstätt den mest 
obetingade sy mpati för dessa viktiga llrinciper. 

A andra sidan Ila tvenne fel eller svagheter vidlått 
den så ovanligt snabbt växande internationella kom-
munistiska rörelsen. Ett mycket allvarl.igt fel, som in-
nebär eJl oerhörd fara för llroletari{ltets frigörelsekamp, 
består i att en del av de gamla ledarna och de gamla 
partierna inom Andra Internationalen - delvi s hal f t 
omedvet.et, i det de givit efter för massornas önskan 1'1-
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ler tryck, dell'is me<hetet för att upprätthålla sin fo rll;1 
roll som bourgeoisins agenter och hjälpare inom arbe-
tarrörelsen - förk larot sin villkorliga eller till och med 
ovillkorliga anslutning till H I Internationalen, medan 
dc samtidigt i hela sin partiverksamhet och politiska 
verksamhet stå kvar på II I nternationalens nivå. Detto 
tiugens tillstånd tir ful lständigt ohå.llbart, emedan det 
förhindrar bildandet av ett starkt kommunistiskt parti, 
minskar nI Internationalens anseende och hotar 'l1ed 
återupprepandet av ett liknande förräderi, som det de 
ungerska socialdemokraterna gjorde sig skyldiga till, då 
de helt hastigt gåvo sig sken av att vara kommunister. 
Ett annat, mycket mindre betydelsefullt fel , sna rare eu 
sjukdom under rörelsens uppväxt, består i dOll strävan 
efter "radikalism", som leder till en oriktig värdering 
liV 'partiets roll och uppgifter med hänsyn till klassM 
och massan ocll de revolutionära kommunisternas plikt 
att arbeta i de borgerliga parlamenten och i d<:! reaktio-
nära fackföreningarna. 

Det är kommunisternas plikt att icke tiga med Sill 

rörelses svagheter utan ·att öppet kritisera dem för att 
desto hastigare och grundligare bli dem kvitt. ,I detta 
syfte är det nödvändigt att först mera kon'kret bestäm-
ma· innehållet i begreppen "proletariatets diktatur" och 
"sovjetmakten", särskilt på grLlIldvalen 'av den prnktiska 
er farenheten; för det andra att klarlägga vari det, 
omedelbara förberedelsearbotet för förverkligandet av 
dessa paroller i alla länder kan ocll måste bestå; för 
tlet tredje att .antyda vägen och medlen för att bota vAl' 
rörelse från dess svagheter. 

( \ 

\ 



1'. Den proletära diktaturens och sovjet-
maktens väsen. 

2) Socilllismens seger (som första steget till kommu-
nism) övel' kapitalismen Ikriiver av lll'oletariatet som 
den enda verkligt revolutionära klassen förverk-
ligandet av följande tre uppgifter: 1) fttt sWrb 
exploatörerna och först och främst borgorkla~ell. 

deras ekonomiska och politiska huvudrepl'csentant, 
att helt och Mllet undertrycka deras motstånd och 
omöjliggöra varje försök från fl'(ll1 dcras sida att 
återupprätta ka,pitalets och lönslaveriets ok; 2) 1I.tt dra 
över Ilå Sill sida icke endast proletariatet eller dess stora 
flertal, utan även hela. massan avarbetande 0011 {tv kapi-
talet exploaterade och föra de'rn in uuder ledning av 
proletaria.tets revolutionära fö r truI1Jl, det kommullisti-
ska pa.rtiet; att under -den oändligt skarpa och skonings-
lösa. kampen mot exploatörerna upplysa, -organisera, 
tipp fostra och disciplinera dem; att' frigöra detta storn 
nertal av befolkningen i alla kapitalistiska länder fl'/l.u 
de-ss beroende av bourgeoisin, att genom den praktisk:t 
erfarenheten inge dem förtroende till proletariatets le-
dande roll och till dess revohttionära förtrupp_ Den 
tredje uppgiften best/l.r i ntt neuh-alisera och oskadlig-
göra den vacklan mellan bourgcoisill och proletariatet, 
mellan borgerlig demokrati OCJ1 sovjetmakt, som före-
rinnes inom småborgare- och småbondeklassen, vilken i 
alla, utvecklade länder änllu är nog -så talrik, även om den 
icke utgör flertalet av befolkningen, liksom att neutra-
lisera den vacklan som finns hos de denna klass motsva-
rande grupperna. av intellektuella, tjänstemän 'o. s. v-
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Den första och andra uppgiften ä.ro av självständig 

natur och var och en av dem kräver särskildn. aktioner 
såväl gentemot exploatörerna 80m de exploaterade. Den 
tredje uppgiften följer av de tvenne första och kräver 
endast en duglig, tidsenlig och elastisk kombination av 
åtgärderna för den första. och andra uppgiften, allt efter 
de konkreta omständigheterna i va.rje särskilt fall av 
vacklan. 

3) I betraktande ,av det konkreta, läget, som fram-
kallats i IleIs världen och framför allt i de me3t 
avancerade, mÖ:ktigaste. mest upplysta k1lpitalistiska 
staterna på grund av militarismen, imperialismen, UD-

derhyckandet av kolonierna och de svagare l!lnderna , det 
imperialistiska. världsmordet och "freden" i Versailles 
betyder varje tanke på kapitalisternas fredliga under-
hstelse under dc exploaterades majoritetsvilja , pA. en 
fredl ig, reformisti5k övergång till socialismen icke en-
dast utomordentlig spetsborgerlig kortsy nthet, utan ett 
direkt bedrä.geri mot arbetarna, ett förskönande av det 
kapitalistiska lönslaveriet, ett bemantland e av sannin-
gen, Denna sanning består i att bourgeoisin, till och 
med den mest upplysta. och demo'kratiska, redan nu inte 
ryggar tillbaka för något 'bedrägeri eller nA.gon för-
brytelse, rör att nedslakta miljoner arbetare och bön-
der för att rädda privatäganderätten till produktionsmed-
len, Endast det våldsamma störtandet av bourgeoisiu, 
beslagtagandet av dess egendom, tillintetgörandet av 
hela den borgerliga statsapparaten från ovan till nedan 
- den parlamenf.ariska, rättsliga., militära, byråkrati-
ska, Rdmini strativa, kommunala apparafen o. s. v. - in-
till fullständigt fördrivande eller internerande av de far-
ligaste och mest hårdnackade exploatörerna och sträng 
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bevakning av dem för att bekämpa de oundvikliga för-
söken till mot.stånd och återupprättande av det kapita~ 
listiska slaveriet - endast dylika åtgärder äro i stånd 
att verkligt genomföra kapitalistklassens underkastelse. 

Som en liknande v,aeker förfalskning av kapitalis-
men och den borgerliga demokratin, som ett liknande 
bedrägeri mot arbetarna måste å andra sidan den upp-
fattning betraktas, som är vanlig hos Andra, Internatio-
nalens ga mla partier och ledare, att flertalet av de ar-
betande och ex ploaterade skulle va ra i stånd att under de 
kallitalistiska slavförhållalldena, under bourgeoisins ok 
- som antar oändligt olika former och desto mer raffi -
nerade och grymma och skoningslösa, ju mer kultiverat 
ifrågavarande land är - arbeta sig fram till en fullkom -
lig socialistisk klarhet, en fast socialistisk övertygelse 
OCJl karaktär. Det är i själva verket möjligt att uPIJlYIi/1. 
Ullpfostra och organisera. de stora arbetande och utsugna 
massorna under proletariatets inflyta nde och ledning, 
att befria den från egoismen , frå n splittringen, från 
all a. de laster och svagheter, som privategendomen 
framk allat, att förvandla dem till et t fri t t förbund av 
fria arbetare först när proletariatets förtrupper , under-
stödda ON den enda revolutionära klassen eller dess 
flertal, störta och Ibesegra utsugarna, befria de utsug-
na ur deras slavtillstånd och omec1elbart på de avväp-
nade kapitalisternas bekostnad, förbättra c1eras lev-
nadsförhållanden , liksom under den allra skarpaste 
klasskampens egentliga förlopp. 

4) För att segra över kapitalismen ii r ett gott ömse-
sidigt förh ållande mell an det kommunistiska parHet som 
ledare, den revolutionära klassen, proletariatet - och 
massan , d. v. s. alla arbetande och exploaterade som hel-
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het, nödvändigt. Endast det kommunistiska parti, som 
verkligen är revolutionära klassens förtrupp, vilket i sig 
inneslut.er alla dess bästa representanter, vilket består ,H" 

fullt medvetna och hängivna kommunister, vilket för-
sfått att bincla. sig oupplösligt samman med sin klass' 
hela liv och därigenom med hela massan av exploa-
terade och att vinna fullständigt förtroende hos 
denna massa, endast ett sådant parti är i stånd 
att leda proletariatet under den hänsynslösa, avgö-
rande sista kampen mot alla kapitalismens mak-
ter. A andra sidan är proletariatet endast Ull-

der ledning av ett sådant parti i ständ att utveckla hela 
styrkan i sin revolutionära framsiormning, att tillintet-
göra likgiltigheten och motståndet hos den lilla minori-
teten av arbew.raristokrati, som blivit korrumperad a\' 
kapitalismen, de gamla fackförcnings- och kooperations-
ledarna - att utveckla hela sin makt, som på grund av 
det ka.pitalistiska. samllällcts ekonomiska strukiur är 
oändligt mycket större än detta proletariats del av lle]a 
befolkningssiffran. Vidare kan blott den massa, som 
i verkligheten redall är befriad fråll bourgeoisins och 
den borgerliga statsapparatcns ok, sedan den fritt kun-
nat organisera sig i sina sovjeter, för första gången i hi-
storien utveckla. all den energi och initiativ, som Linns 
hos de miljoner människor, vilka varit undertryckta av 
kapitalismen. Först nät· sovjeterna blivit den enda stats-
apparaten, möjliggöres ett verkligt deltagande i förvalt-
llingen av hel a massan av cxploaterade, denna massa, 
som även under den friaste demokrati till 99 procent 
varit utestängd från deltagande i förvaltningen . Fördt 
i sovjeterna börjar massan av ex.ploaterade att lära 
sig, icke genom böcker, utan genom sin egen praktiska 
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erfarenhet, hur man bör bedriva det socia listiska upp· 
byggningsarbetet, hur man kan skapa en ny disciplin, 
ett fritt förbund av arbetare. 

II . Vari den omedelbara förberedelsen, som 
överallt bör genomföras, till den proletära 

diktaturen bör bestå. 
5) Den nuvarande tidpunkten av den internaliollelln 

kommunistiska rörelsens utveckling kännetecknas dii rdl" 
att proletariatets förberedelse för förverkligandet av sin 
diktatur ännu icke är avslutad i det övervägande flerta-
let kapitalistiska länder, ja,. på en del ställen icke elts 
systematiskt börjad ännu. Därav fö ljer icke att den pro-
leWra revolutionen i deu nä.rmaste framtiden är omöj-
lig; den är fullt möjlig, ty hela den politiska och ekono-
miska. situationen ur osedva nligt rik på brännbara äm-

.nen och tecken på des;8s plötsliga uppflammande. En 
an nan förutsättning för revolut ionen förutom proletaria-
tets förberedelse, nämligen det allmänna kristillståndilt 
inom alla härskande och borgerliga partier, är också för 
handen. Av detta framgår att ögonblickets uppgift för 
de kommunistiska partierna består i att påskynda revo-
lutionen, utan att genom konstlade medel eller oförberett 
söka provocera fram densamma, samt att stärka prol >:: -
tariatets beredskap. Å -nndra sidan nödvändiggör ovan-
llämnda stii.Jlning inom flera socia listis'ka partier att mall 
räster uppmärksamheten pä att "erkännandet" av pro!!!-
t.ariatets diktatur icke får bli endast ett tomt ord. 

H uvuduppgiften för de kommunistiska partierna 
från den internutionella proletära rörelsens synpunkt 
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blir därför på den nuva.ra.nde tidpunkten att sam.la dil 
splittrade kommunistiska krafterna., att skapa ett enigt 
kommunistiskt parti i varje land (eller att stärka och 
förnya ett redan existerande parti) för att mångdubbla 
arbete på proletariatets förberedelse till erövrandet av 
den statliga makten och därtill just erövrandet av mak· 
ten i form av proletariatets diktatur. Det vanliga socia-
listiska arbet~t har hos de grupper och partier som er-
kä.nna proletariatets diktatur icke på långt när blivit så 
reformerat och förnyat som det påkräves för att detta 
arbete skall kunna erkännas såsom kommunistiskt och 
motsvarande de uppgifter som föreligga. under den pe-
riod som går omedelbart före proletariatets diktatur. 

6) Proletariatets erövring av den politiska. makt.en 
betyder icke något avbrott i klasskampen mot bourgeoi-
sien, utan gör tvärtom denna kamp ännu mera 
omfattande, bitter och hänsynlös. Alla de grUl)-
per, partier, ledare inom arbetarrörelsen, som helt eller 
delvis stå på reformismens, på centrums, sida, gå UD-
der kampens mest tillsllCtsade ögonblick ovillkorligen 
över antingen Ilå bourgeoisiens eller på de tveksamma" 
sida. eller - vad värre är - gå med bland det seg-
rande pr.oletariatets opålitliga vänner. Därför kräver 
rörbered{lndet av lJroletariatets diktatur ej 'blott en 
skärpt 'kamp mot alla reformistiska och "centru ,n" 
tendenser, utan också en förä.ndring av denna kamps ka-
raktär. Kampen kan icke inskränkas till att klarlägga 
det felaktiga i dessa tendenser, utan måste obönhörligen 
och skoningslöst avslöja varje person inom arbeta.rrör~l. 
sen som röjer dylika tendenser, ty eljes kommer icke pro-
letariatet att veta säkert med vem det går tillsamma 'IS 
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i den avgörande kampen mot bourgeoisien. Denna kamp 
är av den art att den varje ögonblick kan ersätta kriti-
kens vapen med vapneDS kritik - och även ersatt, som 
erfarenheten visat. Varje inkonsekvens eller svag-
het i avslöjandet av dem som visa sig s1\.som refor-
lUister eller "centrums'·'män betyder en direkt ökning 
av faran för att proletariateis maktställning kommer att 
störtas a,v bourgeoisien, som i morgon kommer att för 
kontrarevolutionen utnyttja det som i dag för trång-
synta människor synes vara endast en "teoretisk mc-
ningsskiljaktighet" . 

7) I synnerhet får man icke inskränka sig till det 
vanliga principiella förkastandet -av varje samarbete 
mellan proletariatet och 'bourgeoisien, varje "koalition". 
Det enkla. försvaret av "frihet och jU.mlikhet" under upp-
rätthållandet av privaoo. eganderätten till produktions-
medlen förvandlar sig under proletariat<!ts diktatur, vil-
ken aldrig kan vara i stånd att med ett slag avskaffa 
all privategendom, till ett "samarbete" med bourgeoisien 
som direkt undergräver arbetarklassens makt. Ty pro-
leta.riatets diktatur betyder ett befästande och skydd 
med statens hjälp - medelst hela statsmaktens appa-
rat - av "exploatörens ofrihet" att fortsätta sin för-
tryckare- ooh utsugareverksamhet, den besittandes 
(d. v. s. den som till 'Sitt personliga bruk har indragit 
produktionsmedel som skapats genom samhälleligt 1lrbe-
te). "icke-jämlikhet" med den egendomslöse. Det som 
före proletariatets seger 'endast syntes vara en 
tooretisk meningsskiljaktighet i fråga om "demokrati", 
betyder i m()rgon, efter segern, ou ndvikligen en fråg,l 
som måste avgöras med vapnens makt. Följaktligen 
blir en om också. blott provisorisk förberedelse av mOts-
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SOflla till " förverkligandet av proletariatels diktatur 
omöjl ig utan en grundlig förändring i karaktä.ren 3V 

kampen mot "centrums -miinncn" och "demokrati.ls 
försvarare". 

8) Proletariatets diktn.tur är den mest a.vgjorda. och 
revolutionära formen för proletariatets klasskamp mot 
bourgeoisien. En sådan kamp kan endast segra när pro-
letariatets revolutionära förtrupp har bakom sig prl)-
letariatets övervägande flertal. Förbcredandet av pro-
tariatets diktatur kräver därför ej blott ett klargöra,nda 
av all reformisms borgerliga karaktär, och av den bor-
gerliga karaktären hos varje försvar av demokra-
tien under upprätthållandet av den privata egen-
domsrätten till produktionsmedlcu; ej blott ett av-
slöjande av alla sådana tendenser som i verklighe-
ten betyda ett försvar för bourgeoisien inom arbe-
tarrörelsen, nej, det kräver också att alla gamla ledar.:! 
ersättas med kommunister .i alla slags proletära or-
ganisationer, ej blott de politiska. utan även i de rack-
liga, kooperativa, kulturella etc. J u varaktigare, goli-
dare och fullständigare den borgerliga demokratiens her-
ravu.lde varit i ifrå.gavarande länder, i desto högre grad 
lyckades det bourgeoisien att besätta alla ledande pos-
ter med sådana l)erSOner som uppfostrats a.v den själv, 
genomträngts av dess egna åskåd niugar och fördomar, 
och i många fall direkt eller indirekt köpts av densam-
ma. Det ät' nödvlindligt att hundra gånger kraftigare än 
förr avlägsna dessa representanter för arbetararistokra-
tien eller för dc förborgerligade ~rbetarna samt ersätta 
dem med om så vore oerfarna arbetare, såvida dessa blott 
äro solidariska med den exploaterade massan och åtnju-
ter {less förtroende, i kampen mot u tsugarna. Proletaria-
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tets diktatur kommer att nödvä.ndiggöra. utnämnandet 
av sådana ar,betare, vilka icke ha. någon erfarenhet tiil 
Qe mest ansvarsfulla poster i staten, i annat fall kom-
mer arbetarregeringen att bli maktlös och icke stödjas 
av arbetarna. 

9) Proletariatets diktatur är det ·mest fullkomnade 
förverkligande aven ledning 'av 8.11a arbetare och ut· 
sugna -som blivit förtryckta, förtrampade, terroriserade, 
splittrade, bedragna av kapita.listklassen, en ledning 
av den enda klass som genom hela kapitalismens hi-
storia är beredd att övertaga en sådan ledareroll. Där-
för måste man ofördröjligen överallt börja förberedan-
det av proletariatets diktatur, bL 8.. genom följande me-
del: 

Inom alla organisationer, förbund och föreningar, 
framför allt av den proletära men även dessutom av den 
icke-proletära ar-betande och exploaterade m-assan (poli-
tiska, fackliga, militära, .kooperativa, kulturella och 
idrottsföreningar o. s. v.), måste 'bildas grupper eller 
celler av kommunister, mestadels offentliga men också 
hemliga, det sista blir en nödvändighet överallt där man 
kan frukta förbud mot organisationerna eller häktande 
av deras medlemmar. Dessa celler måste vara nära för-
enade inbördes och med particentralen, de måste ut· 
växla erfarenheter, utföra agitationspropaganda och or-
ganisationsarbete, de måste anpassa sin verksamhet ef-
ter det offentliga livets alla olika områden och a.lla de 
skilda kategorierna och grupperna inom arbetarmassor· 
na och genom denna mångsidiga verksamhetsystema-
tiskt uppfostra och utbilda, både sig själva och partiet, 
klassen och massorna. 

Samtidigt är det av största vikt att praktiskt utar-,. -

, 
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beta. de nödvändiga. utvecklingslinjerna för hela verk-
samheten, å ena sidan med hä.nsyn till ledarna och d~ 

ansvariga. representanterna, som ständigt löpa fara. att 
smittas av kälkborgerliga och imperialistiska (ördomar 
(dessa ledare måste obönhörligen avslöjas och utdrivas 
ur arbetarrörelsen); ~ andra sidan med hänsyn till mas-
sorna. som i $ynnerhet efter dct imperialistiska kriget 
är benägna att tillägna sig läran om proletariatets her-
radöme såsom enda utväg ur det kapitalistiska slave-
riet. Man måste lära sig att inför massorna UPlltriida 
med största tålamod och försiktighet för att k unna Cör-
stå egenarten, de särskilda psykologiska dragen hos en 
var avarbetarkategori, varje fack o. s. v. inom denna 
massa. 

10) Särskilt förtjänar en av dessa grup per eller celler 
av kommunister up pmärksamhet och om huld fr ä.n par-
tiets sida, nämligen den llarlamentariska fraktionen, det 
vi ll säga den grupp av partimedlemmar som äro repre-
sentanter i borgerliga institutioner (först och främ st dc 
statliga, men också de lokala, kommunala o. s. v.). A 
ena sidan har just denna. tribun en stor betydelse för 
stora. lager av mere. efterblivna, med borgerliga. fördo-
mar genomträngda arbetaremassor; därför måste kom-
munisterna o'betingat just frAn denna. t alarstol göra agi-
tations- och organisationsarbete och förk lara tör mas-
sorna v(lrför upplösandet av det borgerliga. parlamentet 
i R yssland genom den a llmänna 9Ovjetkongressen var 
la genligt (och i sin tid blir lagenligt i alla land). A 
nndra sidan har hela den borgerliga demokratiens histo-
ria gjort parlamenttribuncll, särskilt i de mest utveck-
lade Hinderna, till det viktigaste eller ett av de viktiga-
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ste medlen för ett oerhört skojeri, för ett finansiellt och 
politiskt ,bedragande av folket, för strebervälde och 
hyckleri, för förtryck och utsugning av de a,rbetande 
massorna. Därför är det glödande hat mot parlamentet, 
som man finner hos många av det revolutionära proleta-
riatets bästa representanter fullkomligt ber~ttigat. Där-
för kräves det också från de ,kommunistiska partiernas 
sida, såväl som från alla till III -Internationalen anslut-
na part.iers sida - i synnerhet då d-essa. parti-er icb 
uppstått genom klyvning av de gamla partierna och 
långvarig hårdnackad kamp mot dem, utan. genom C'l 

(ofta formell) övergång av gamla partier till nya poli-
tiska stä.llningar - en utomordentlig sträng hållning 
gentemot den parlamentariska fraktionen: dennas full-
ständiga underordnande under partistyrelsens kontroll 
och anvisningar, upptagalldet av huvudsakligen revolu-
tionära arbetare i denna fraktion, den uppmärksamma-
ste analys från kommunistisk synpunkt på partimö-
tena och i partipressen av parlamentsledamöternas tal; 
utkommendering av parlamentsmedlemmarna till agit-a-
tionsverksamhet bland massorna, uteslutande av alla 
dem ur dessa fraktioner -som visa tendenser i riktning 
mot II Internationalen, o. s. v. 

11) En av de huvudorsaker som försvåra den revolu-
tionära arbetarrörelsen i de utvecklade kapitalistiska 
länderna består däri att kapitalet lyckat.s genom kolonibe-
sittningar och finanskapitalets merprofit utskilja en arbe-
tararistokrati som är relativt stabil. Denna åtnju-
ter bättre lönevillkor och är för det mesta genom-
trängd .av trångbröstad skråanda och småborgerliga 
samt imperialistiska. fördomar. Den utgör det verkliga· 
sociala .stödet för reformisternas II. International och 
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"centrums-männen", och är i nuvarande ögonblick nä.rA 
nog Ibourgeoisiens sociala huvudstöd. Ingen ens provi-
sorisk förberedelse av proletariatet -att störta. bourgeoi-
sien är möjlig utan en oupphörlig systematisk och öppen 
kamp mot denna samhä.llsgrupp som utan tvivel - så· 
som erfarenheten också. redan visat - efter proletariatets 
seger kommer 6tt lämna ej så. få. element till de borger-
liga vita gardena. Alla partier som anslutit sig t ill ill. 
Internationalen m1l.ste till v-arje pris genomföra. parollelI: 
"djupare ned i massorna", "j närmare konta'kt med mas-
sorna", i det man med ordet massor förstår alla arbe-
tande och exploaterade, i synnerhet de dåligt organise-
rade och upplysta, de mest törtryckta och minst org!l-
niserbara. 

Proletariatet blir blott revolutionärt så vida det 
icke är inneslutet av snäva skrAgränser ,för så vida. det 
deltar på de offentliga livets alla områden som ledare 
av hel-a. det arbetande och eXllloaterade folket; och det 
kan ej förverkliga sin dikta.tur om det ej är red o att 
göra de största offer för att uppnå seger över bourgeoi-
sien. Såvöl 'Principiell som praktisk betydelse ~lar i 
detta avseende erfarenheten i Ryssland, där proletariatet 
icke kunnat genomföra sin diktatur och vinna hela ar· 
betarmassans tillit och aktning om det ej bI"agt da stör-
sta offren och lidit av hunger i högre grad än de andra 
grupperna. av denna massa under de svåraste ögonblic-
ken av den internationella bourgeoisiens anfall , krig och 
blockad. 

Det är i synnerhet nödvändigt för det kommunistiska 
partiet och hela det utvecklade llroletariatet att giva del; 
mest uppoffrande stöd åt alla större masstrejkrörelser 
som eruamma äro i stånd att under kapitalismens ok 
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väcka, resa, upplysa och organisera massorna och inge 
dem absolut tillit till det revolutionära proletariatets 
ledo.reparoll. Utan denna förberedelse är ingen dikta.tur 
av proletariatet möjlig, och män som i likhet med Kaut-
sky i Tysland och Turati i Italien äro i stAnd ait upp-
träda. offentligt mot strejker, kunna under inga omstän-
digheter tolereras inom partier som äro anslutna till ID 
Internationalen! I ännu högre grad gäller detta natur-
ligtvis de fackliga och parlamentariska, arbetarledare, 
som ofta. förråda arbetarua. i det de medelst strejker' lära 
dem reformism och icke revolution (såsom till ex JOll-

haux i Frankrike, Gompers i Amerika och J. H. Th o-
mas i England.) 

12) I alla. länder, även de friaste, mest "legala" och 
"fredliga" så till vida. att klasskampen där är mindre 
skarp, är den tidpunkt fullständigt mogen, då det är 
obetingat nödvändigt för varje kommunistiskt parti att 
förena det legala och dct illegala arbetet, legal och illegal 
organisation, Ty även i de mest upplysta och fria3te 
länder med den mest "~o1ida" borgerliga demokrati, till-
gripa nu regeringarna systematiskt tvärtemot sina hyck-
lande och lögnaktiga förklaringar, den utvägen att föra 
hemliga listor över kommunister och begå. ständigt 'brott 
mot sina egna författningar, ge hemligt eller till hälf-
ten hemligt understöd åt vitgardister och åt mord pA 
kommunister, till hemliga förberedelser för arresterin-
gen av kommunister, för insmugling av provokatörer in-
om kommunisternas led etc, Blott de reaktionära kälk-
borgarna med vilka. vackra "demokratiska" och pacifis· 
tiska fraser de än dölja sig kunna förneka detta faktuRI 
och 'dess nödvändiga konsekvens: Ofördröjligt bildande 
av illegala organisationer inom alla kommunistiskn 
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partiet för systematiskt illegalt arbete och för för-
beredelser till det ögonblick då de borgerliga. förföljel-
serna börja . Särskilt nödvändigt är det iI1egalt ar-
betet inom hären, flottan och polisen. ty erter det stora 
imperia.listiska kriget äro alla regeringar ängsliga föl' 
folkhären , som står öppen för bönder .och .arbet.are, och 
ha i hemlighet börjat til1gripn, alla. möjliga medel för 
utval av truppdelar som rekryteras frän bourgeoisiens 
led och äro särskilt utrustade med särskilt (u11ändad 
teknik. 

Å andra sidan är det också nMvändigt att i intet 
fall inskränka sig till det illegala. arbetet, utan oc:ksll. 
utveckla dct legala och i detta. avseende övervinna alla 
svårigheter, grunda legflla -pressorgan och legala orga-
nisationer under de mest olikartade och , om nM-
vändigt, under orta sk iftande benämningar. Så arbetA. 
do illegala kommunistiska partierna i Finland, Ungeni, 
Polen, Lettland, delvis i Tyskland, etc. Så måste också 
"Världens industriarbetare" (L W . W .) i Amerika ar-
beta , !'å måste ana kommunistiska partier arbeta då 
stdsmyndigheterna blörja Cörföljelser på grund nv 
Kommunistiska I nternationalens beslut. 

Den 'absoluta principiel1a nödvändigheten att förell~ 

det legala OC'h det illegala arbetet bestämmas icke blott 
av den nuvara nd e periodens egendomliga. karaktär !lV 

aftonen före ])ro'letarlia.'tets 'diktatur, ulfb också där-
för att det är n1Sdvändigt att bevisa för bourgeoisien 
att det icke finns och icke kan finn1ls något omdde 
ell er arbets Cält som kommu nisterna icke erövra, och 
framför allt därrör att det framdeles kommer a·tt fin nas 
breda lager av proletariatet och ännu mer av den icke· 
l'roletariska .arbetande ()Ch exploaterade massan, 80m lin· 
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DU har tillit till dOll borgerliga demokratisk<tt legaliteiell 
och som det är en viktig plikt för oss överbevisa om 
motsatsen. 

13) I .synnerhet bevisar arbetarpressens ställning i 
de mest fram åtskridna kapitalistiska länder den mest 
uppenbara falskhet i både friheten och ju.mlikheten un-
der den borgerliga demokratien ocll nödvändigheten av 
en systematisk förening {lV det lal1liga och i~ legala ar-
betet. Både i det besegrade Tyskland och i det :seger-
rika Amerika a.nvändes hela 'bourgaoisins statsapparat 
och alla finanskungars knep för att fråntaga arbetarna, 
deras press; juridiska 'förföljelser och häktni ngar elier 
mord (med hjälp av lejda mördare) av deras redaktörer, 
förbud för postbefordran, vägran att leverera papper o. 
s. v. Dessutom befinner sig det för en daglig tidning 
nödvändiga nyhetsmaterialet i de 'borgerliga telegram-
byråernas händer och de annonser utan vilka en stor 
tidning icke kan bära sig stå. till kapitalisternas "fria" 
förfogande. Följaktligen tager bourgeoisien från det 
revolutionära proletariatet dess press genom bedrägeri 
och genom kapitalets och det borgerliga. herraväldets 
tryck. 

I kampen mot detta måste de kommunistisk a. par-
tierna skapa. en ny typ av tidningspress till massprid-
ning -bland arbetarna. F örst -och främst legala publikP.* 
ti oner, vilka. måste lära sig att - utan att -k-allå sig 
kommunistiska och utan att tala om att de tillhöra par-
tiet - utnyttja även den minsta legalitet såsom bolsje-
vikerna gjorde under tsarväldet efter år 1905; därjäm-
to illegala tidningar, om också. av minsta omfång och 
oregelbundet utkommande, men som i en mängd tryc-
kerier omtryckas av arbetarna (hemligt., eller om Törel-
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sen är stark nog genom revolutionärt övertagande av 
tryckerierna) och som ger prolets,tjatet fria. revolutionära 
nyhctsmeddeJanden och revolutionära lösenord. 

Utan revolutionär kamp för den kommunistiska pres-
sens frihet som drager massorna med ~ig, är förbere-
da.mlet av proletariatets 'diktatur omöjligt. 

III. förbältrandet av den politiska linjen - del-
vis också av partiståndet inom de partier som 

Iro anslutna eller önska ansluta sig till 
Kommunistiska Internationalen_ 

14) Graden av proletariatets förberedelse i de (ur 
värld.sekonomiens och världspolitikens synpunkt) vikti-
gaste länderna till förverkligandet a.v sin diktatur be-
tecknas med största. objektivitet och noggrannhet där-
med att II. -Internationalens inflytelserikaste panier , 
Frankrikes socialistiska. arbetarparti, Tysklands Oav-
hängiga SocialdemokratiskA. parti, Englands Oav-
hängiga Arbetarparti och Amerikas socialistiska parti 
ha utträtt ur den ga mla internationalen och beslutat 
ansluta sig till TTedje Internationalen under vis-
sa betingelser. Det bevisar att icke blott för-
truppen utan också. majoriteten a.v det revoIution!i,ra pro-
letariatet, överbevisad genom händelsernas egen utveck-
ling, börjat gå över på. vår sida. Huvudsaken är nu att 
man rörstår att göra denna övergång fullständig, att 
man skarfar sig garantier tör att det som uppnått 'blir 
varaktigt organisatoriskt, så '8.tt man med minsta möj-
liga. dröjsmål kan gå framåt över hela. linjen. 

15) Hela verksamheten inom nämnda partier (vartill 

( 
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också eventuellt kan läggas det schweiziska socialis-
tiska partiet) bevisar och dessa partiers alla perio-
diska organ åskådliggör, att denoa verksamhet icke 
är kommunistisk och att den ej sällan direkt strider 
mot III. Internationalens principer: erkännandet av 
proletariatets diktatur och sovjetsystemet i stället föl' 
den borgerliga demokratien. 

Därför har Kommuni stiska Internationalens andra 
kongress beslutat, att den ej anser det möjligt att ge-
nast upptaga dessa partier; att dOll bekräftar dct svar 
som UI. Internationalens cxekutivkommitte gett dc 
tyska oavhängiga; att den är beredd föra underhand-
lingar med varje parti som utträder ur II, Internatio-
nalen och vill närma sig den III; att den ger delegera-
de för sådana partier rådgivande röst på alla sina kon-
gresser och konferenser; att den uppställer följande 
villkor för Cull anslutning av dessa (och liknande) par-
tier till kommunistiska Internationalen: 

1) Offentliggörande av alla beslut som fattats 
av den kommunistiska Internationalens kongres-
ser och dess exekutivkommitte i alla partiets 
periodiska program: 

2) Dryftandet av dessa. beslut på särskilda mö-
ten av alla sektioner och lokala grupper av par-
tiet; 

3) J nkalIandet - efter detta dryftande - av 
en extraordinär partikongress med syfte att dra-
ga faciten av dessa diskussioner. Denna kon-
gress måste avhällas så snart som möjligt och 
ej senare än 4 månader efter Kommunistiska I n-
ternationalens II. kongress; 
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4) Utrensandet ur partiet av de element som 

fortsätta att handla i II. Internationalens anda; 
5) Alla periodiska partiorgans överlämnande 

ät uteslutande kommunistiska reaktioner; 
6) Partier, som nu vilja inträda i III. Interna-

tionalen, meD som ej radikalt ha brutit med sin 
gamla. taktik , måste ge akt på, att två tredje-
del ar av medlemmarna i deras centralstyrelse 
och deras centra.l a. institutioner måste bestå av 
partivänner, vilka redan före II. kongressen of-
fentligen uttalat sig för anslutningen till III. In-
ternationalen; undantag kunna blott göras med 
tillstånd av III. Internationalens Exekutiv-
koroitte. 

7) De partimedlemmar, 80m förkasta. de av 
kommunistiska. Internationalen utarbetade tesor-
na och ansl utningsvillkoren måste uteslutas. 
Detsamma gäller motsvarande delegater vid den 
cxtra kongressen. 

III. Internationalens andra kongress ger Exeku-
tivkomitten i uppdrag att formellt uppta nämnda och 
likJJande Ilartier i m. InterJlationalen sedan den först 
undersökt att aHa dessa betingelser verkligen uPllfyllts 
och att partiverksamhetens karaktär blivi t ,kommunis-
tisk. - ""T'Y;: 

16) Med avseende på huru de kommunister, som nu 
äro i minoritet inom sina partier och .. itta i ansvars-
fulla ställningar där, skola förhålla sig, har III. In-
ternationalens andra kongress bestämt att i betrak-
tande av de uppenbarligen starkt växande uppriktiga 
sympatierna för kommunismen bland massorna, kom-
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munisternas utträde ur dem ej är önskvärt, sil 
länge det lir möjligt för dem att arbeta inom dem för 
erkännandet av proletariatets diktatur och sovjetsy-
stemet samt att öva kritik mot de i dessa partier be-
fintliga opportunisterna och centrumsmännen. Där den 
vänstra flygeln har fått tillräckligt stor styrka kan 
den bilda sitt eget parti. 

Samtidigt uttalar Tredje Internationalens andra 
kongress sig för att de kommunistiska eller med kom-
munismen sympatiserande grupperna och organisatio-
nerna i England ansluta sig till "arbetarpartiet" (La-
bour Party) , ehuru detta tillhör II. I nternationalen. 
Ty så länge detta parti upprätthåller den nuvarande 
friheten för si na organisationer att öva kritik och fri-
het till propaganda-, agitations- och organisationsar-
bete för proletariteb dikttur och 8ovjetsystemet, så 
länge detta parti bevarar karaktären av ett förbund 
för arbetarnas alla fackorganistiollcr måste kommu-
nisterna taga alla steg och t. o. m. ingå på visso. kom-
promisser för -att bevara möjligheten att påverka de bre-
da arbetarmassorna och avslöja. -deras opportunistiska 
ledare från eu högre och för massan mera synlig talar-
stol, att påskynda övergången -av den politiska mak-
ten från bourgeoisiens direkta representanter till "kalll-
talistklassens arbetarlöjtnanter" för at.t därigenom sna-
rast möjligt bota massorna frän deras sista illusioner 
i detta avseende. 

17) Med. hänsyn till det italienska. socialistiska par-
tiet erkä.nner den III. Internationalens 'andra 'kongress 
riktigheten av grundvalen för den kritik mot partiet och 
de praktiska förslag till partiets nationalråd vilka of-
fentliggjorts av partiets sektion i Turin i tidsskriften 
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L'Ordine NUQva (Den nya Ordnillgen) för den 8 lUaJ 
1920 och som fullkomligt stämmer överens med 'alla 
III. Internationalens grundprinciper. 

IU. Internationalen" andra kongress anmodar därför 
det italienska. socialistiska. partiet att inkalla en extra-
ordinär partikongress för att dryfta 'dessa förslag lik-
som alla andI"a förs lag (särskilt rörande arbetet inom 
fackföreningar), vilka antagits av Komm. Internatio-
nalens kongresser, för förbättrande av partilinjen och 
utrensning ur partiet och j synnerhet ur parlamentsfrak-
Hanen av icke kommunistiska element. 

18. ID. Internationalens andra kongress förklarar Mtt 
den anser som felaktiga de uppfattninga,r av partiets 
förhållande till klassen och massan och angående dc 
kommunistiska partiernas vägran att delroga i de bor-
gerliga parlamenten och i reaktionära fackföreningar-
na, vilka särskilt hävdats av "Tysklands Kommunis-
tiska Arbetarparti" (K. A. P. D.) såväl som delvis av 
"Schweiz Kommunistiska Parti" , av organet för Kom-
munistiska Internationalens östeuropeiska sekretariat 
"Der Kommunismus" i \Vien, av enskilda holländ-
ska kamrater, vidare aven del kommunistiska organi-
sationer i England , till ex. "Socialistiska Arbetarfede-
rationen" i Amerika och av Shop Stewards Committes 
i England o. s. v., men som alla ingående bemötts och 
vederlagts i II. kongressens olika beslut. 

Trots detta anser III. Internationalens andra kon-
gress det för möjligt och önskvärt att dessa organisa-
tioner, vilka ännu ej anslutit sig till HI. Internationa-
len, nu göra detta : ty i dessa fall, i synnerhet beträf-
fande I. W. W. i Amerika och Australien och Shop 
Stewards Committes i England, har man att göra med 
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en djup proletär massrörelso som i verkligheten fak-
tiskt står på. grundval av den kommunistiska interna-
tionalens väsentliga principer. I sådana organisationer 
härröra. sig de falska meningarna om icke-deltagande 
i de borgerliga parlamenten i mindre grad från med· 
lemmar, som äro komna från bourgeoisien och som 
medföra sina egentliga småborgerliga åskådningar -
vilka. också ofta sammanfalla med anarkisternas åskåd-
ningar - UD från den politiska oerfarenheten hos full-
ständigt revolutionära och med massan sa.mmanhörande 
proletärer. 

m. Intornationalens andra kongress ber därför alla 
kommunistiska- organisationer och grupper i de anglo-
saxiska länderna att, även om det icke iir möjligt att I. 
W. och "Shop Stewards" strax ansluta sig, föra en po-
litik av den mest vänska.pliga kara,ktlir gentemot des-,n 
orga.nisationer, att nänna sig dem, att leda den med dem 
sympatiserande massan, och vänskapligt klargöra för 
dem med hjälp a,v erfarenheterna från alla xevQlutioner 
och i synnerhet från de tre ry.ska revolutionerna i 20 
seklet, det felaktiga. i deras ovan ,anförda åskådningar, 
och att icke förtröttas under försök att ss.mman-
smälta dessa organisationer med oss till ett enhetligt 
kommunistiskt parti. 

19) I sammanhang härmed fäster kongressen .alla par-
tikamraters UPIJmärksamhct, särskilt i de romanska och 
anglosaxiska länderna , på. att det bland anarkisterna i 
hela världen försiggår en andlig klyvning i frågan om 
ställningen till proletariatets dikta.tur och sovjetsyste-
met. Därvid gör sig just bland de proletära element som 'f 
oftast drivif's till ana.rkismen på grund av ett fnllt be- ,; 
rättigat hat till opportunismen och reformismen inom 
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TI. Internationalens partier, en synnerligen riktig UPIJ-
fattning av dessa principer märkbar. Denna uppfatt-
ning utbreder sig desto mera allt efter -som erfarenhe-
terml. från Ryssland, Fin land, Ungern, Lettland, Polen 
och Tys'kland bli ~ra Rända. 

Kongressen Bnser det därför som en plikt för alla 
partikamrater att efter måttet av sina krafter under-
stödj a. all a. massproletariska elements övergång irln 
narkismen till III. Internat ionalen. Kongressen för-
klarar att resultatet av de verkligt kommunistiska par-
tiernas arbete bland aOllat måste bedömas efter i hur 
hög grad det lyckats dem att bringa all a massprole-
triska element över på sin sida. 



Kommunistiska Internationalens 
statuter. 

Ar 1864 grundades i London Internationella. Ar-
betarassociationen - Första Internationalen. I denna. 
Internationella Arbetarassociations statuter hette dct: 

"a. t t arbetarklassens befrielse mäste vara dess 
eget verk, 

a t t kampen för arbetarklassens frigörelse icke inne-
bär någon 'kamp för klassprivilegier och monopol, utan 
en !kamp {ör lika rättigheter och plikter samt avskaf-
randet av allt kl assvälde, 

a t t arbetarens ekonomiska underkastelse under 
monopolägarna t ill arbetsmedlen, d. v. s. produktions-
medlen, är den verkliga orsaken till slaveriet i alla 
dess former, allt socialt elände, all andlig degeneratiOll 
och politisk osjälvständighet, 

a t t arbetarklassens ekonomiska frigörelse därför är 
det stora målet, för vilket varje politisk rörelse måste 
vara ett medel, 

a. t t alla. strävanden efter detta. stora. mål hittills 
misslyckats av brist på solidaritet mellan de mlingfal-
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diga atbetsbrancherna i varje land och genom från-
varon av ett Ibroderligt enande band mellan arbetar-
klassen i olika länder, 

a t t frigörelsekampen varken är ett lokalt eller ett 
nationellt, utan ett socialt problem, vilket omfattar alla 
länder, där det moderna samhället existerar, och varvid 
en lösning beror på det teoretiska och praktiska sam-
arbetet mellan de mest utvecklade länderna, 

a t t arbetarrörelsens nuvarande samtidiga pånyttfö-
delse i Europas industriländer å. ena sidan väcker nya 
förhoppningar, å. aodra sidan högtidligt varnar för åter-
fall i de gamla misstagen och manar till omedelbar för-
ening av den hittills osammanhängande rörelsen." 

Andra Internationalen, som grundades i Paris 1869, 
förpliktade sig att fortsätta. Första Internationalens 
verk, Men år 1914, då världsmördandet började, led den 
ett fullständigt samman'brott, Undergrävd av opportu-
nismen och knäckt genom ledarnas förräderi, vilka gin-
go över på 'bourgeoisins sida, störtade Andra Interna -
tionalen samman, 

Tredje Kommunistisi!:a Internationalen, grundad i 
mars 1919, i Ryska Federativa Sovjetrepu'blikens hu-
vudstad Moskva, förklarar högtidligt för hela världen 
att den vill fortsätta och slutföra det stora verk som 
påbörjades av Första Internationella Arbetarassocia-
nonen, 

'; Tredje K ommunistiska Internationalen grundades 
vid avslutandet av det imperialistis'ka kriget 1914-

" 1918, i vilket den imperialistiska bourgeoisin i oli'ka 
';. länder offrade 20 milj, människor, 
r; "Kom ihåg det imperialistiska kriget!" Det är den 

rörsta sats, varmed KommunistiSka Internationalen vän-

" 
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der sig till varje arbetande, i vilket land han än lever 
och vilket språk- han talar. Kom ihåg, att tack vare 
den kapitalistiska ordningens bestånd en liten klick im-
perialister hade möjligheten ·att i fyra långa år tvinga 
arbetarna i de olika länderna att mörda varandra! Kom 
ihåg,att bourgeoisins krig framkallade den för färligaste 
hungersnöd och det mest lasansfulla elände i Europa 
och över hela världen! Kom ihåg, att om icke kapita-
lismen -störtas, är eU upprepande av dylika rövftTkrig ej 
blott möjligt utan oundvikligt. 

Kommunistiska Internationalen uppställer såsom 
mål: att med alla medel, också med vapen i hand, !kiLm- \ 
pa för bourgeoisins störtande över hela världen .och för 
skapandet aven internationell sovjetrepu:blik såsom över-
gångsform till statens nullständiga tillintetgörelse. 
Kommunistiska Internationalen anser proletariatets dik· 
tatur såsom det enda medel vilket ger möjlighet att be-
fria mänskligheten från kapitalismens onda. Och Kom-
munistiska Internationalen an.ser 'Sovjetmakten som den 
~ri~vna :fo~men fö.r proletariatet~ di~ta~ur. 

c ·' Itet i-mp~ahstls'ka kriget har särskilt mtlmt för-
enat det ena landets arbetares öden med alla andra län-
ders arbetares öden. Det imperialistiska Ikriget har på 
nytt bekräftat vad som sades i Första Internationalens 
generalstaiuter: Arbetarnas -frigörelse är varken ett lo-
kalt eller nationellt utan ett internationellt problem. 

Kommunistiska Internationalen bryter en -gång för 
alla med Andra Internationalens traditionella uppfatt-
ning, lör vilken det i verkligheten endast existerar män-
niskor med vit hudfärg. Kommunistiska Internationalen 
ställer som sin uppgift hela världens ar.betares frigö-
relse. I Kommunistiska Internationalens led förena sig 

,. -
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broderligt milnniskor av vit, gul och sva.rt hudfärg -
hela jordens arbetande folk. 

Kommuni stis-Ika Illternationalen understöder fullt och 
helt den stora ryska proletärrevolutionens erövringar, 
denna. världshistoriens första segerrika. socialistiska re-
volution, och uppmanar proletärerna i :hela världen att 
,beträda sa·mma väg. Kommunistiska Internationalen 
förpliktar sig att understödja varje sovjetrepu'blik, var 
den än ska.pas. 

Kommunistiska Internationalen vet, att för att has· 
tigare uppnå. seger måste den 'för kapitalismens kros-
sande och för kommu nismens skapande kämpande arbe-
tarassociationen äga en stark centraliserad organisation. 
Kommunistiska Internationalen måste i själva verket 
utgöra ett enhetligt hela världen omfattande kommu-
nistiskt parti. Partierna, vilka arbeta i varje land, bil-
da endast dess enskilda sektioner. Kommunistiska 
Internationalens organisatiollsapparat måste ge arbe-
tarna i varje land möjligheten att i varje givet ögon-
blick erhålla största möjliga bistånd från övriga län-
ders organiserade proletärer. 

För detta ändamål stadfäs ter Komm unistiska Inter-
nationalen .följande stadgar: 

§ 1. Det nya internationella arbetarförbundet har 
skapats för att organisera gemensamma a'ktioner av pro-
leWrerna i de olika länderna, vilka strä.va efter ett enda 
mål: kwpital ismens störtande, införandet av proletär 
diktatur och grundandet aven internationell sovjetre-
publik för 'klassernas 'fullständiga avska ffande och so-
cialismens förverkligande, så som det första stadiet av 
det kommunistiska samhället. 
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§ 2. Det nya internationella arbetar.förbundct bl-
lar sig "Kommunistiska Internationalen", 

§ 3. Alla till KommunistiSka Internationalen M-
rande partier bära namnet det eller det landets "Kom· 
munistiska. parti" (sektion av Kommunistiska Inter-
luttionalen "). 

§ 4. Kommunistiska Internationalens högsta in-
stans är värld skongressen för alla till densamma hö-
rande lJartier och organisationer. ViirIdskongressen 'Sa m· 
manträder regelbundet en gång årligen. Världskongres-
sen ensam har rättighet ändra Kommunistiska] uter-
nationalens program. Världskongressen rådgör och be-
slutar om viktiga program- och taktikfrågor, vilka sam· 
manhänga med Kommunistiska Internationalens verk-
samhet. Antalet på varje parti eller organisation fal-
lande röster bestämmes genom ett siirskilt kongressb~· 
slut. 

§ 5. VärJdskongressell väljer en exekutiv'kommitte. 
vilken Ur Kommunistiska I nternationalens ledande organ 
mellan vörldskongresserna. Exekuti vkommitten är en-
dast aru;varig inför världskongressen. 

§ 6. Kommunistiska. I nternationalens exekutivkom· 
mittcs siLte bestä.mmes [ör varje gång pI\.. Kommunistiska 
Internationalens' världikongress. 

§ 7. En ext.raordinarie världskongress för Kommu-
nistiska Internationalen kan sammankallas på exekutiv-
tkommittclls beslut eller pI\.. begäran av halva antalet. 
partier, vilka. tillhörde Kommunistiska Internationalen 
vid tiden [ör den senast föregående världskongresscn. 

§ 8. ExekuLivk ommittens huvudver~samhet åligger 
det lands parti, där exeklltivkommitten enligt värJds-
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kongrcs:scns beslut har sitt säte. Ifrligava-rande lands 
parti sänder fem representanter till cxekutivkomroit. 
t1n med beslutanderätt. 

Dessutom sända. tio till tretton av de mest betydan-
de kommunistiska partierna, vilka godkännas av den 
ordinarie världskongresscD, vardera. cn representant med 
'bc::;lutande röst till exekutivkommitten. Övriga i Kom-
munistiska Internationalen upptagna organisationer och 
partier -ha rä.tt att sända vardera en representant med 
rådgivande stämma till cxckutivkommittcn. 

§ 9. ExekutivkommitMn leder Kommunistiska. In-
ternationalens hela arbete från det ena sammanträdet till 
det andra, utger på minst fyra språk Kommunistiska 
Internationalens centralorgan (tidskriften "Kommunis-
tiska Internationalen"), utgiver erforderliga ul1llrop i 
Kommunistis'ka Internationalens namn och anger bin~ 

dande riktlinjer för alla till Kommunistiska Internatio-
nalen hörande partier och organisationer. Exekutiv~ 

kommitten har rätt att av partier som tillhöra den-
samma fordra uteslutandet av personer eller grupper, 
vilka kränka den internationella disciplinen, och likaså 
uteslutandet ur Kommunistiska Internationalen av de 
partier Gom bryta mot världskongrcssens .beslut. Dessa 
partier ha rätt att vädja till världskongressen. I trän: 
gande fall organiserar cxekutivkommitten i de olika län-
<lerna. -siua tekniska och andra. hjälpbyråer, vilka äro 
fullständigt underordnade exekulivkommittcn. Exeku-
tivkommitteens representanter utföra sina politiska upp-
gifter i intimaste kontakt med resp. länder~ particen-
traler. -

§ 10. Kommunistiska International ens erekutivkom-
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miLle har rätt alt upptaga representanter med rådgi-
vande röst från sHana. organisationer och partier. vilka 
vi&Serligen icke tillhöra. Kommunistiska Internationalen , 
meD sympatisera med den och stå den nära 

§ IL Organen för alla partier oell alla organisa-
tioner, vilka tiLlhöra Kommunistiska Internationalen oå 
som räknas bIa_od dc rör Kommunistiska I nternationa-
len sympatiserande, äro förpliktigade att låta trycka gJla 
officiella beslut av Kommunistiska. I nternationalen och 
dess exekutivkommitte. 

§ 12. Det allmänna läget i hela Europ9. och Ame-
rika tvingar kommunisterna i rhela världen till skapdD-
det av illegala kommunistiska organisationer bredvid dc 
legala. Exekutivkoffimitten muste sörja för att dettn 
överallt praktiskt förverkligas. 

§ 13. I regeln föras de politiska förbindelserna mel-
lan de enstaka tiH Kommunistiska Internationalen an-
slutna partierna genom Kommuni-stiska Internationalens 
exekutivkommitte. I trängande fa.ll försiggår förbin-
delsen direkt, men sn<mtidigt göres meddelande därom 
till Kommunistiska Internationalens exekutivkommitte. 

§ 14. De på kommunism ens grund stående, i inter-
nationell skala under Kommunisti-ska Internationalens 
ledning sammanslutna faekrörbundell 'bilda ell faoklig 
sektion av Kommunistiska Internationalen. Dessa fack-
föreningar sända representanter till Kommunistiska I n-
ternat-ionnlens världskongress genom resp. länders kom-
munistiska partier. Kommunistiska Internationalells 
fackliga sektion s~j,nder en representant till exekutiv-
kommitten med beslutande röst. Kommunistiska Inter-
IlationaIens exekut.ivkommittc har rätt att SälldR en re-
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llresentallt med 'beslutande röst till KommUT,istiska I n-
ternationalens fackliga sektion. 

§ 15. Kommunistiska Ungdomsinternationalen är 
som medlem av Kommunistiska. Intern ationalen, liksom 
alla de övriga, underordnad dess exckutivkom miHe. I 
Kommuni st iska I nternationalens exekutivkommitte upp-
tages en representant för Kommunistiska Ungdomsin-
ternationalcllS exekutivkommitt6 med beslutande rö~t.. 

Kommulli sli,ska Internationalen har rätt att sända en re-
presentant med beslutande röst till Kommunistiska Ung-
domsinternationalclIs vcrkställaud e utskott. 

§ 16. Kommunistiska I nternationalens exeku tivkom-
mitte stadfäster utnämnandet av internationell sekrete-
rare för den kommunistiska. kvinnorörelsen och organi-
serar Kommunistiska Internationalens 'kvillllOsektion . 

§ 17. Vid överflyttning från ett land till eH allnat 
erhåller en var medlem av K om mun istiska I nternationa-
len hrodcrligt bistånd av därvarande mctllemmar av 
Tredje I lltcrllalioll nl cll. 

, 

, I 



• 
Villkoren för anslutning till Kommu-

nistiska Internationalen. 
Kommunisti.ska Internationalens första 'konstitue-

rande kongrQss utarbetade icke några fixerade bestäm-
melser om villkor för inträde i Tredje Internationa1cn. 
I det ögonblick då dess första kongress ägde rum f UIl-

1105 i de flesta lUnder endast k{llumunistiska riktninguf' 
och y l'upper. 

Kommunistiska Internationalens andra kongress 
sammanträder under helt andra förhållanden . I flertalet 
länder finnas numera icke blott kommunistiska rikt-
ningar och grupper utan kommunistiska partier och OT-

ganisationer. 
Numera vända sig ofta partier och grupper, vilka 

ännu fö r kort tid sedan tillhörde Andra I nterna-
t ionalen mell som IIU önska ansluta sig till Kommu-
nistiska Internationalen, till densamma utan att därför 
ha blivit verkligt kommunistiska . Den Andra I nter-
Ilationalen är ohjälpligt krossad. Mellanpartierna oeJl 
eentrumgrupperna, som klart inse Andra Internation'J.-
lens fullständiga hopplöshet, bemöda sig att söka stöd 
bos Kommunistiska Internationalen, .som för varje dag 



104 

blir allt starkare. De hoppas att därigenom få. behålla 
en "autonomi" som ger dem möjlighet att fortsätta sin " 
förra opportwristiska eller "centrum" politik. Kom-
munistiska -Internationalen ur i viss mån på modet. 

Vissa ledande "centcr"-gruppcrs önskan att ansluta 
sig til! '!'redje Interna tiona.lcn bekräftar för oss indi- (,I 
rekt att Kommunistiska Internationalen har förvlirvat 
sympatier hos den .stora majori teten bland världclls 
klassmedvetna. arbetare och utgör en ma'kt som vä xpt 
för varje dag. 

Den K ommunistiska I nternationalen hotas av Inrim 
att bli urvattnad av t,,~kalldc och va nkelmodiga. ple-
ment, som ännu icke förmått bryta med Andra J r'!,er-
llationalclls ideologi. 

Dessutom bevara vissa betydande partier (Italien , 
Sverge, Norge, Jugoslavien m. fL), 'vilkas majoritet, står 
]lå den kommunistiska ståndpunkten , ännu inom sig 
talrika reformistiska och socialpatriotis'ka. element som 
endast vänta på tillfälle att resa sitt huvud, aktivt !la-
botera. den proletära revolutionen oeh på så sätt komma 
bourgeoisin och Andra Internationalen till hjäll). 

I ngen kommunist får glömma den läxa den unger · 
ska sovj etrepubliken gett oss. De ungerska kommun is-
h·rnas förening med de så kallade "vänster"-sociahlemo-
haterna hr stått det ungerska proletariatet dyrt. 

Därför anser den Kommunistigka Internationalens 
andra. kongress det nödvändigt att bestämt fixera. 
villkoren för nya partiers inträde och på samma gång 
anvisa de redan anslutna partierna de förpliktelser SOlD 

åligga dem. 
Kommunistiska. Interna.tiona.lens andra k ongress 
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uppställer fö ljande villkor för anslutning till Inter-
nationalen: 

1) All prolJaganda och agitation mftste ha en vork· 
ligt kommuni stisk prägel och motsvara den III. Inter-
national ens beslut och program. All a partitidningarna 
skola redigeras av säkra 'kommunister, som bevisat sin 
hä.ngivcnhet för proletariatets sak. Det iiI' icke lämpligt 
att tala om proletariatets diktatur som en inlärd och 
stående formel utan propagandan därför bör bedrivas så 
a,tt dess nödvändighet står klar för varje enkel arbetare 
och arbeterska, varje soldat, varje bonde. Exem!lcl hör 
tagas ur det levande livets dagliga. lländeJser, som noga 
böra ia-ktagas 0011 a.v pressen dag för dag utnyttjas. 

Den periodiska och tillfälliga pressen och alla Pilt'-
tiförlag måst.e, utan llänsYll till om partiet för tillfäJl::t 
är . legalt eller illegalt, helt underställas partistyrelse,!. 
Det bör icke tillåtas, att partirörlagen fä missbruka sin 
autonomi till att bedriva en politik som icke fullt mot-
svarar partiets intressen. 

I pressens spalter, på offentliga möten, i fackföre-
ningar, i kooperativa föreningar, övcra.1lt där TII. In-
ternationalens anhängare ha tillträde, måste de syste-
matiskt och obarmhärtigt brännmärka ej blott bour-
geoisin utan ockl9å dess medlljiiIpare, reformisterna av 
alla nyanser. 

2) Varje organisation som öns'kar ansluta sig till 
Kommunistiska Intcrnationalcn måste regelrätt och sy-
stematiskt avlögsna reformisterna och "centrumsmän· 
nen" från alla mer eller mindre ansvariga poster inolll 
arbetarrörelsen (partiorgaJlisationer, redaktioner för 
partitidningar, fackföreningar, parlamentfraktionec. 
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kooperativa föreningar, kommunala institutioner) och 
ersätta dem med beprövade kommunister - utan fml.-
tau för att nödgas utbyta "erfarna." opportunister med 
män ur arbetarnas egna led. 

3) I nästan alla europeiska. oeJl amerikanska stater 
övergår klasskampen till inbördeskrigets stadium. Un-
der sådana förhållanden kunna kommunisterna ej lita 
på den borgerliga lagliglIeten. Det är deras p1i'kt aU 
överallt parallelt med den legala organisationen skapn 
en illegal organisation >som i det avgörande ögonblick!,j 
är i stAnd att uppfylla. sin plikt mot revolutionen. 

I alla länder där kommunisterna. till följd av bl' -
lägringstil1stånd eller undantagslagar ej haft tillCälle 
att utveckla hela sin verksamhet legalt, är samverl{l\ll 
mellan den legala och illegala verksamheten oundgäng-
ligt nödvändig. 

4) Plikten att utbreda kommunismens ideer inncbilr 
också en särskild plikt att bedriva en systematisk och 
ihärdig propaganda inom armen. Där denna agitat.ion 
hindras av undantagslagar, bör den bedrivas illegalt. 
Att ge avkall på ett sådant arbete vore liktydigt med 
ett förräderi mot den revolutionära plikten och ofören-
ligt med anslutning till Tredje Internationalen. 

5) En rationell och systematisk agitation på land!>-
bygden är nödvändig. Arbetarklassen kan ej segra om 
den ej bar landsbygdens proletariat och dtminstonn pn 
del av småbönderna bakom sig och vidare genom siu 
politik bar säkrat sig om neutralitet från den öVl'iga 
lantbefolkningens sida. Den kommunistiska verksa!1l-
heten på landsbygden är just nu av ofant.1ig bety-
delse. Den bör huvudsakligen föras av de kom-
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rounistiska arbetamu i städerna och på landet, vilka ha 
för~indelse med landsbygden. Att avstå från att utöva 
denna verksamhet, eller anförtro den åt tvetydiga halv-
reformistiska. element är att avstå från den proletära 
revolutionen. . 

6) Varje parti som önskar tillhöra rrredje Internil-
tionalen är skyldigt att avslöja icke blott den ohöljda. 
socialpatriotismen utan även den falska och hycklande 
socialpacifismen; det gäller att systematiskt bevisa. för 
arbetarna att utan ett revolutionärt störtande av ka-
pitalismen ingen internationell fredsdomstol, inga 
överenskommelser om minskade rustningar, ingen "de-
mokratisk" reorganisering av Nationernas förbund kan 
förhindra nya imperialistiska krig. 

7) Dc partier som öns'ka tillhöra Kommunistiska. In-
ternationalen äro skyldiga att erkä.nna nödvändighet~1 
aven fullständig och definitiv brytning med reformis-
men och centerns politik och att i vidaste hetsar bland 
organisationernas massor propagera denna uppfattning. 
Utan detta är en konsekvent kommunistisk politik icke 
möjlig. 

Kommunistiska Internationalen fordrar ovillkorligen 
och utan 'hänsyn denna brytning, vilken måste fullbor-
das fortast möjligt. Kommunistiska Internationalen 1w.:1 
icke finna sig däri att notoriska reformister, som nu 
representeras av sådana män som Turati, Modigliani, 
Kautsky, Hilferding, Hillquit, Longuet, Macdonald m. 
n. skola ha rätt att gå och gälla som tillhörande III. 
Internationalen. Ett dylikt sakernas tillstånd skulle 
komma Tredje Internationalen att alltför mycket liki1l\ 
den omkomna Andra Internationalen. 

8) I fråg-a om 'kolonierna och de undertryckta na· 
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tiona.litcterna måste partierna i de länder, vars bour-
geoisi äger kolonier eller förtrycker andra nationer, inta 
cn utpräglat klar och tydlig ställning. Varje 'Parti sem 
tillhör Tredje Internationalen är skyldigt att obnrmhtir-
tigt avslöja "sina" imperialisters "hjältebragder" i ko-
lonierna, och att stödja, icke i ord uta.n i handling var-
je frihetssträvande i dessa kolonier, att kräva. sina im-
perialisters utdrivande ur kolonierna, a.tt bland det 
egna landets arbetare uppväcka verkligt broderliga 
känslor gentemot den arbetande befolkningen i koloni-
erna samt att bland det egna landets trupper under-
hålla en ständig agitation mot allt förtryck av folken 
i kolonierna. 

9) Varje parti .som önskar tillhöra Kommunistiska 
Internationalen bör fullfölja en ihärdig och systematisk 
propaganda inom fackföreningarna, drirtrAden, de koo-
perativa föreningarna. och (le arbetande massornas övriga. 
organisat.ioner. Inom dessa organisationer är det nöl-
vändigt att bilda. kommunistiska. grupper, som genom 
sit.t energiska och ihärdiga arbete "inner fackorgani. 
sat.jonerna o. s. v. för kommunismen. Deras plikt skall 
vara att vid varje tillfälle avslöja. socialpatrioternas 
förräderi och "centerns" vacklande hållning. Dessa kom-
munistiska grupper skola underordnas partiet i sin hp.i-
het. 

10) Varje parti som tillhör Kommunist.iska Interna-
tionalen är skyldigt att med energi och fasthet bekäm-
pa den i Amsterdam grundade gula fackföreningsin~er· 
nationalen. De måste på det eftertryckligaste agiterot 
bland de fackligt organiserade arbetarna för nödvändig-
heten aven brytning med den gula Amsterdam-Inter-
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nationalen. Med alla medel bör de understödja. den UllP-
knmmande internationella organisationen a.v röda rack-
organisationer, som ansluter sig till den Kommunistis-
ka Internationalen. 

11) De partier som önska ansluta sig till Kommu-
nistiska Internationalen äro skyldiga att undersöka sam-
mansättningen av sina llarlamentsfraktioner, att dän-
frän avlägsna tvetydiga element, att ej blott i ord utan 
genom handling underordna fraktionen under partiets 
centralkomite, krävande a.v va.rje kommunistisk parla-
mentsledamot att han underordnar sin verksamhet den 
revolutionära propagandans och agitationens sanna in-
tressen. 

12) De partier som tillhöra Kommunistiska Interna-
tionalen böra vara. grund.ade på den demokratiska cen
tralisationens princip. Ullder den nuvarande perioden 
av tillspetsat borgarkrig kommer clet ikommuni$tiska 
partiet endast att vara i stAnd till a,tt fylla sin plikt om 
det är organiserat pa. ett effektivt centralistiskt sät t, om 
en järnbärd disciplin härskar och partiledningen, upp-
buren av partimedlemmarnas förtroende, utrustas med 
den mest vittgående makt, auktoritet och befogenhet. 

13) De kommunistiska partierna i de länder där 
kommunisterna verka legalt böra tid efter anDan före-
taga nyregistreringar inom sina organisationer för att 
rensa partiet från sig i detsamma. insmygande småbor-
gerliga element 

14) De partier som önska tillhöra Kommunistiska 
I nternntionalen måste utan förbehäll stödja varje sov-
jetrepublik i dess kamp mot kontrarevolutionen. De 
kommunistiska partierna måste föra en otvetydig pro-
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pngalltla för förhindrandet av transport av ammunition 
och (militlll') utrustning av till sovjetrepublikefp3,!i 
fiender, samt bedriva propaganda, legalt eller illegalt, 
bland de truPllcr som utsändas mot sovjetrepublikerna. 

15) Partier som ännu bevara sina gamla socialde-
mokratiska program äro skyldiga att utan dröjsmål rc-
videra dem och att utarbeta ett nytt kommunistiskt 
program avfattat i Kommunisti ska I nternationalens 
besluts anda, meD anpassat efter de särskilda förhål-
landena i varje land. De till Kommunistiska Interna-
tionalen anslutna. partiernas program böra i regel UD-

derställas den internationella kongressen eller eXe'kutiv-
kommitten. I rall denna senare skulle vägra sanktio-
nera ett partis program,har partiet rätt att vädja till 
Kommunistiska Internationa.lens kongress. 

16) Alla beslut av Kommunistiska 1:nternationalens 
kongress liksom även av exekutivkommitten äro bin-
dande för aHa till Koromunisti&'ka Internationalen an· 
slutna partier. Då. Kommunistiska Internationalen är 
vorksam under en period av förbittrat inbördeskrig, ·må-
ste den vara mycket mer centmliserad än Andra Inter-
nationalen var. Därvid måste självklart den Kommu-
nistiska Internationalen och dess exekutivkommitte i 
hela sin verksamhet taga hänsyn till de olika förhå l-
landen, varunder de enskilda partierna måste arbeta 
och kä.mpa, och endast fatta beslut av allmängiltig 
nat ur i sådana frågor, där detta är möjligt. 

17) I samband härmed måste aUa partier som önska 
lillhöra den Kommunistiska Internationalen och bibJ-
håUa det gamla namnet, rörändra detta. Bl..nlimningen 
måste vara ....... . ...... (landets namn) Kommu-
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nistiska P arti (sektion av den Kommunistiska Inter-
nationalen). Denna namnfråga är ej endast formell ; 
den har också en avsevärd politisk betydelse. Kommu-
nistiska I nternationalen har förklarat krig mot heja d~t 
gam la borgerliga samhäJlet och mot alla gula socinl· 
patriotiska partier. Det ä-r av vikt att skillnaden mel-
lan de kommunistiska partierna och de gamla orriciellll. 
"socialdemokratiska" eller "socialistiska" partierna, vil-
ka förrått arbetarklassens fana, klllrt och t.ydligt fram-
träder för varje enkel arbetares ögon. 

18) Alla ledande }lartiorgan i alla länder iLro för-
pliktade att publicera de viktigaste officiella. dokumen-
ten från den Kommunisti~ka Internationalens exekutiv-
kommitte. 

19) Alla partier som tillhöra den Kommunistiska 1 11-

tern atianeIla eller som anfållit om inträde äro förplik-
tade, att snarast möjligt, dock senast 4 månader efter den 
andra kongressens avslutande, inkalla extra partikon-
gress för behandling av dessa villkor. Därvid må.stc 
partiledningen sörja för att alla lokalavdelningar görl."s 
bekanta med besluten på. den Romrnuni.stiska I ntertHI-
tionalens andra kongress. 

20) De partier som nu önska inhäda i den Komm'l-
nistiska Internationalen, men ällnu icke företagit radi-
kala förändringar i sin hittillsvarande taktik, måste 
före sitt inträde i Tredje Internationalen sörja för alt 
minst 2f3 av medlemmarna i partistyrelsen och andra 
viktiga institutioner utgöras av partivällller, som redan 
före Kommunistiska I nternationalens andra kongre:!s 
otvetydigt uttalat sig för anslutning till Tredje I nter-
nationalen. Undantag lliirifrun måste godkännas av 
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'fredje Internationa.Icns exekutivkommitte. Exekutiv-
kommitten äger också räLt att göra undantag för de i 
paragraf 7 nämnda representanterna för centrumsrikt· 
ningen. 

21) De partimedlemmar som principiellt förkasta 
de av den Kommunistiska Internationalen antagu:! rikt· 
linjerna må uteslut.as ur partiet. Detsamma gäller 
särskilt delegerade på den extraordinarie kongressen. 



Teser över de kommunistiska partier-
nas roll .i den proletära revolutionen. 

VäIlJdsproletarialet står inför avgörande strider. 
Det tidevarv i vilket vi lova är det direkta inbördes-
krigets tidevarv. Den avgörande stunden nalkas. Nästan 
i alla. länder "där det finns en betydande arbetarrörelsp-
står arbetarklassen inför cn serie förbittrade strider 
med vapen i hand. Mer än någonsin behöver arbetar-
klassen sträng organisation. Outtröttligt måste arbetar-
klassen nu förbereda sig till dessa strider, utan att för-
lora. en timma av den dyrbara tiden . 

Hade arbetarklassen under P ariskommunen 1871 
hart ett starkt organiserat, om också litet, kommunis-
tiskt parti,så hade de frans ka proletärernas förste. be-
roiska resning blivit mycket starkare ocll många mis,,-
tag och svagheter hade kunnat undvikas. De strider 
som nu förestå proletariatet i en annan historisk situa-
tion komma att vara mycket mera ödesdigra än år 
1871. 

Kommunistiska Internationalens >andra världskon-.. -
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gress gör därför de revolutionäraarbet.arna i hela värl-
den uppmärksamma. på följand: 

l ) Kommunistiska Partiet är den del a.v arbetarklas-
sen, som är den mest utvecklade, mest kla ssmedvetna 
och diilrför den mest lrevolutionära.. Kommnni&tiska 
'Partiet skapas genom naturligt urval av de bästa, mest 
klassmedvetn'a. offervilliga och vidsynta. arbetarna. 
Kommunistiska partiet har inga intressen som avvika 
från a,rbetarnas stora massor. Kommunistiska partiet 
skiljer sig från den stora arbetarmassan därigenom att det 
har en överblick över '8 rbetarklasseos hela historiska ut· 
vecklingslopp och striivar efter att på, alla stadier ay 
denna. utveckling försvara, icke enstaka gruppers eller en· 
staka yrkeskategoriers intressen utan hela arbetarklas-
sens intressen. Kommunistiska partiet är den organisa-
toriska. och llOlitiska hiivst-ång, med vars hjälp den mest 
framåtskridna delen av arbetarkJ>assen leder hela masga n 
av proletä.rer och halvproJetärer på den rätta vä.gen. 

2) Ända till dess statsmakten har erövrats av proJe· 
tariatet och detta en gäng för alla befästat sin makt-
ställning och skaffat sig garantier mot en borgerlig 
restauration, - ända till dess kommer kommunistia::'a 
partiet i sina organiserade led endast att räkna minori-
teten av arbetarna. Före erövrandet 'll.V ma-kten och un-
der övergångstiden förmär kommunistiska partiet un-
der gynnsamma omständigheter utöva ett odelat and-
ligt och politiskt inflytande på alla proletära och 
halvprolet.ära. befOlkningslager, men förmår !.icke för-
ena dem organisatoriskt inom sina led. Först ~(l(hn 

llroletariatets diktatur ryckt så. inflytelserika maktme-
del som pressen, skolan, parlamentet, kyrkan, förvalt-
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ningsa'Pparaten o. s. v. ur bourgeoisins händer, för.st då 
den borgerliga samhällsordningens .slutgiltiga neder-
lag 'blir klart för alla, - först då börja. alla eller näs-
tan alla arbetare inträda i kommunistiska 'Partiets led. 

3) Begreppen parti och klass måste hållas strängt 
åtskilda. Medlemmarna av de " kristliga" och liberala 
fackorganisa.tionerna i rl'yskland, England och andra 
länder liro utan tvivel on del av arbetarklassen. De 
mcr eller mindre betydande arbetargru pper som ännu 
stå bakom Scheldemann, Gompers et consartes ä.ro ubll 
tvivel också en del av arbetarklassen. U nder vissa histo-
riska förhållanden är det mycket väl möjligt att i arbc-
tarHnsseu liro insprängda. myoket talrika. reaktionära 
grupper. KommUllismells uppgift består icke i att. ~ll 
pnssa -sig efter dessa efterblivna. grullper av arbetarklas-
sen, utan i utt höja hela .arbetarklassen i nivå med dess 
kommunistiska rörtrupp. Förvä.xlingeu nv dessa. två be-
grepp - parti och klass - kan leda till dc största miss· 
tag och förvirring. Så är det t. ex. klurt att arbetarpar-
lierna, trots de stämningar och fördomar :som voro rUda.'} -
de inom en viss del av arbetarklassen, und er världskriget 
till varje pris borde ha uppträtt mot dessa st-ämningar 
och rördomar, i det partierna representerade proletaria~ 

tets historiska intressen, vilka krävde att ett proletärt 
parti sk ulle förkl-ara. krig 'lUot kriget. 

Så åberopade sig t. ex. vid det imperialistiska kri-
gets början år 1914 socialförrädarnas partier i alla län-
der, i dct de understödde bourgeoisin i sitt "eget" land, 
alltid konsekvent på arbetarklassens motsvarande vilja. 
De glömde därvid ett ä.ven om så vore, så måste det i 
en dylik situation vara det proletära parliet·s uppgift 
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att uppt.rooa emot stämningarna bland flertalet arbe-
tare och trots allt representera proletariatets historiskll. 
inressen. Så. förkastade i början av 20:de seklet den ti-
dens ryske. mensjeviker (de s. k. ekollomisterna.) den öpp-
na politiska kampen mot tsarismelI med den motiverin-
gen att arbetarklassen i sin helhet icke vore mogen att 
förstå. den politiska kam:pen. 

Så åberopar sig alltjämt de ty.ska oavhängigas högra 
flygel i all sin halvhet på att "massorna önska det" -
uta,n att förstå att partiet 'är till för att gå i spetsen f(jr' 
massorna och visa dem vägen. 

4) Kommunistiska Internationalen fasthåller strängt 
vid den övertygelsen, a.t de till Andra Internationalen 
härande gamla "socialdemokratiska" partiernas sam-
manbrott under inga -omständigheter får framställas ,;:\-
som det proletära. partiväsendets sa.mmanbrott överhu-
vudtaget. Perioden för den direkta kampen för proleta· 
ria.tets diktatur röder ett nytt parti till världen: Kom· 
munistiska. P:artiet. 

5) Kommunistiska Internationalen förkastar på det 
bestämdaste den åsikten, att proletariatet skulle knnna 
utföra sin revolution utan att 'ha ett sjä.lvständigt poli-
tiskt parti. Varje klasskamp är en politisk kamp. Må-
let för denna kaml), vilken oundvikligen förvandlar sig 
till ett inbördeskrig, är erövringea. av den politiska mak-
ten. Den politiska makten kan emellertid icke erövras, 
organiseras och ledas annat än genom ett politiskt parti. 
Blott i dct fall då llroletariatet till ledare har ett orga-
niserat och prövat parti moo strängt utpräglade mäl och 
tydligt utarbetat program för sina närmaste åtgärd~r 

såväl på :inrikes- som på utrikespolitikens område, kom-
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mer erövringeu av den politiska makten icke '3tt te ~'ig 

såsom en tillfällig episod, utan kommer att tjäna .'lom 
utgångspunkt för ett varaktigt uppbyggande av ett 
kommunistiskt samhälle genom proletuiatet. 

Denna samma klasskamp kräver likaledes e,mt,ral 
samling och gemensam ledning a.v de olika. formerna för 
proletär rörelse (fackföreningar, kooperativn föreningar, 
drift-sråd, bildningsarhete, val o. s. v.) 

E tt dylikt samlande' och ledande centrum kan en-
dast ett politiskt parti utgöra,. Att avstå från aU 
skapa och stärka ett så.dant, att underordna sig ett !;A.-
dant, betyder att avstå från en enhetlig ledning för pro-
letariatets enstaka kamptruP1>er vilka uppträda på olikA. 
stridsplatser. Proletariatets klasskamp kräver en 1(00-

centrerad agitation som belyser stridens olika etap()er 
från en enhetlig ståndpunkt och som i varje givet ö,ll'on-
blick ri'ktar proletariatets uppmärksamhet på 'bestäm'tIa, 
för hela klassen gemensamma uppgifter. Detta kan ;r-ke 
genomföras utan en centralisera'd politisk apparat, d. v. 
s. utan ett politiskt parti. 

Den av revolutionära syndikalister och an'hä.ngaro av 
r. \V. W. (Vä.rldens I ndustriarbetare) bedrivna propa-
gandan mot nödvändigheten av ett självständigt ·'. r bf -
tarparti 'har därför i sak endast bidragit och bidn :cr 
att stödja 'bourgeoisin och de 'kontrarevolutionära "50-
ciaIdemokraterna", I rin propaganda mot ett komma-
nistiskt parti, vilket de vilja ersätta uteslutande me:1 
fackföreningar eller några slags formlösa "allmänna" 
f\rhetarunioner, ha syndikalisterna och industrialish::rna 
beröringspunkter med de ohöljda upportunisterna. 

De ryska mensjevikerna ha. efter revolutiont'ns n(' 
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derlag 1905 under några år predikat den s. k. arbet'lro 

kongressens ide, vilken kongress skulle ersätta arber.ar· 
klassens politiska. parti; de "gula labouristelna" av :.Il la 
kategorier i England och Amerika predika för arbetsrr,a 
skapandet av formlösa arbetarerörbund eller tvetydiga, 
enba.rt parlamentariska organisationer i stället för det. 
politiska partiet och omsätta. samtidigt en alltigenom 
borgerlig politik i handling. De revolutionära. syndika-
listerna och industrialisterna vilja kämpa mot bourgeoi· 
sillS diktatur, men veta ej hur. De mär.ka icke att atbe-
tarklassen utan ett självständigt politiskt parti är eJl 

kropp utan huvud. 

Revolutionär syndika.lism och industria.\ism betyder 
ett steg fram i jämförelse med fl I nternationalens 
gamla ull'kna, kontrarwoluHonöra ideologi. Men i jämfö-
relse med den revolutionära marxismen, d. v. s. med 
kommunismen, betyder syndikalism och industrialism 
ett steg bakåt. Den förklaring som det "vänstra" K. A. 
P . D. (Tysklands Kommunistiska Arbetarparti) avgav 
lJt\. si n först.a partidag i april , nämligen att man grun-
dade ett parti men "intet parti i hävdvunnen mening", 
innebär en moralisk kapitulation inför syndikalismens 
och industrialismens reaktionära äskådningar. 

Enbart medels generalstriijken, med de korslagda 0.\'. 

marnas taktik, .kan arbetarklassen icke vinna seger öv'~r 
bourgeoisin. ProletaTiatet mdste gripa till väpnat UIJP ' 
ror. Den som förstår detta, måste också förstå att dir· 
till behövs ett organiserat politiskt parti och att formlösa 
arbetarmassor icke äro tillräckliga. 

De revolutionära syndi·kalisterna tala ofta om en 
beslutsam revolutionär mitloritet·s stora roll. Men .. n 
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verkligt beslutsam minoritet in.om arbetarklassen, en 'ni. 
noritet som lir kommunistisk, som vill handla, som har 
ett program, som vill organisera. massornas ka,mp, är 
just det kOtnttmnistiska partiet. 

6) Ett verkligt kommunistiskt pa.rtis vikt.igaste upp·· 
gift bestA-r i att alltid bibehålla en iniin~ kontakt med 
proletärernas breda lager. F ör att U'PpnA detta kunnn 
och -böra kommunisterna arbeta även inom sådana för-
eningar som ej tillhöra pa.rt1et, men som omfatta stora 
proletärmassor. Sådana äro exempelvis krigsinvalider-
nas organisationer i olika länder, "hands-orf-Russi-
kommitten i England, proletära hyresgästföreningar o. 
$. v. Särskilt viktigt är det ryska exemplet på så kalla · 
de "partilösa" arbetar- och bondekonferenser. Dylika 
konferenser anordnas i nästal) varje stad, i varje arbetar· 
kvarter oeh på. landsbygden. Vid va.Ien till dessa ,kon-
ferenser deltaga. de breda lagren av även efterblivna ar-
'beta re. På 'dagordningen uppställas dc mest brännande 
frågorna: näringsrrågan, bost-adsrrdgan, militärfrå!!l\ll. 
skolfråga,n, politiska uppgifter Cör dagen o. s. v. Kom-
munisterna främja på det ivrigaste dessa "partilösa" 
konCerenser - och med största framgång för partiet. 

Kommunisterna betrakta. såsom sin viktigaste upp-
gift det systematiska organisatoriska uJlpfoshingsarbe-
tet inom dessa stora arbetarorganisationer men just {ör 
att göra delta arbete framgAngs-rikt, Cör att bindra 
motståndarna. till det revol utionära proletariatet att b~
mäktiga. sig dessa stora arbetarorgallisa.tioncr, måste de 
mera. intelligenta. 'kommunistiska. arbetarna alltid bilda 
sitt eget självständiga slutna kommunistiska parli som 
städse organiserat går i gpetsen och som är i stånd !1ft 
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vid varje situ'atioll och under alla former av röreh~J\ 
tillvarataga kommunismens allmänna intressen. 

7) Kommunisterna undvika i!l~lunda arbeta rl\ds 
med partiet ej överensstämmande nmssorganisationer, <le 
sky ej ens 'att deltaga i och utnyttja dem då. dessa. MM en 
iltpriiglat reaktionär karaktä.r (gula organisationer, 
kristliga organisationer o. s. v.) Kommunistiska partiet 
bedriver ständigt sin verksamhet inom dessa organisatio-
ncr, och övertygar oförtrutet arbetarna o'm att partilös-
het såsom princip målmedvetet befrämjas bland arbe-
tarna a.v bourgeoisin och dessa hantlangare, för att draga 
proletärerna bort frll.n den organiserade kampen för '30-

ciaIismen. 

8) Den gamla "klassiska" indelningen av arbetarrö-
relsen i tre fo~mer - }lnrti, fackföreninga,r och IkOOllC-
rativa föreningar - iir påtagligen föråldrad. Den pro-
letära revolutionen i Ryssland har skapat grundformen 
.för proletariatets diktatur - rAdssystemet. Den nya 
indelningen som vi överallt gå till mötes är l ) parti , 2) 
sovjet, 3) produktionsförbund (fackföreningar). Men 
Kven arbebrråden 'Hksom också dc ~evolutionära ' pro-
duktionsrörbunden, måste ständigt och systematiskt le-
das av prolet.ariatets parti, d. v .. s av det' kommunisti-
ska partiet. Arbeta'rklassens organiserade fö rtrupp -
kommunistiska partiet - vilket' i sam ma grad mdst~ le
da a,rbetarklassens 'kamll pi det ekonomiska OCll politi-
ska området såväl som på bildningsarbetets område, må-
ste utgöra. den levande anden säväl inom produktions-
förbunden och arbeta.rrAden som också inom' alla övriga 
former av proletära organisationer. 

Uppkomsten av -sovjet säsom historisk grundform 
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för proletariatets diktatur minskar ingalunda det kom-
munistislrn. partiets ledande roll i den proletära revolu-
tionen. Om Tyskla.nds "väost-erkommunister" (se de-
ras upprop till det tyska. proletariatet 'av den 14 april 
1920, undertecknat "Tysklands Kommunistiska. Arbe-
tarparti") förk la.ra att "även partiet 'alltmer anpassar 
sig efter rådsiden och antager en proletär karaktär" 
(Kom. Arb. Zeit. N:o 54) så i1r detta ett förvirrat sätt 
att uttryck-a iden om att det kommunistiska. partiet 
måste upplösa sig i råden, om att rådelt kundo er.sätta 
det -kommunistiska. pamet . 

. Denna. ide är grundfalsk och reaktionär. 
r den ryska revolutionens historia. sågo vi en hel 

period då sovjeterna. gingo emot det proletära partiet 
och stödde bourgeoisins agenter i ' deras politik. Detta 
v,ar även fallet i Tyskland . Det samma tir möjligt ä.ven 
i andra länder. 

För att sovjeterna skola. kunna lyckas i sina histo-
riska llppgifter, är tvärtom tillvaron &v ett starkt 
,kommunistiskt parti nödvändigt, .som ej len bart "aj)}-
passar" sig efter sovjeterna, utan är i stånd att själv 
förml\. dessa att upphöra med att .an'Passa sig efter bour-
geoisin och den vitgardistisk-a socialdemokratin, ett l)arli 
som genom de kommunistiska (raktionerna i ,sovjeterna 
ställer dessa under det 'kom munistiska. partiets infly-
tande. 

Den som föreslår det kommunistiska partiet att "an-
passa" sig efter sovjeterna, den som i eu sådan anpass-
ning ser ett stärkande av partiets "proletära. karaktär" 
gör både partiet och sovjeterna en björntjänst, han be-
griper varken' partiets eller sovjeternas betydelse, "Sov-
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jetiden" kommer att segra. så mycket fort-are, ju star-
kare det av oss i varje l-and ska'Pade partiet rkommer att 
vara. För "60vjetiden" uttala nu ä.ven många "oav-
hängiga" och till och med högersocialister en läppar-
nas bekännelse. Att bindN!. dessa. element från att för-
störa sovjetiden, bli vi först då i stånd till, när vi ha ett 
starkt kommunistiskt parti som okao vara utslagsgivande 
i sovjeternas politik och leda -dem i sin riktning. 

9) Arbetarklassen behöver det kommunistiska par-
tiet ej 'blott till dess den erövrat makten, ej blott medan 
den erövrar makten, utan också sedan makten övergått i 
arbetarklassens händer. Det snart tre dr vid makten sit· 
tande rys'ka. kommunistiska partiets historia visar att Ilet, 
kommunistiska pamets betydelse efter arbetarklassens 
erövring av makten icke minskats, utan tvärtom ökatE. 
i utomordentlig grad. 

10) Den dag proletariatet erövrar mllkten förblir 
dess parti likväl efteråt som förut endast en del av arbe-
tarklassen. Men det är just den del av arbetarklassen Jom 
organiserade segern; sedan två. årtionden, shom i 
Ryssland, sedan flera är, som i Tyskland, för det 
kommunistiska -partiet sin .kamp ej blott mot bour-
geoisin utan även mot de ".socialister" som repre· 
sentera bourgeoisins inflyt.ande -pä. proleta-riatet ; det 
har i sina led upptagit de ståndaktigaste, vidsyntaste 
och mest avancerade '8.v arbetarklassens förkämpar. En-
dast om en dylik sluten organisation av arbetarklassens 
elit förefinnes, är det möjligt att övervinna alla de svå-
righeter som ställa sig i vligen för arbetardiktaturen da-
gen efter segern. 

Vid organiserendet aven ny proletärisk röd arme, 
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vid den 'borgerliga stabtapparatens faktiska tillintetgö-
rande, och dess el'Sättande med Ikärnan till en ny pro-
lctä.risk statsapparat, under kampen mot s'kråtenden'l'Jt 
hos enstaka. arbetargrup'pcr, mot lokal- och provinspa-
triotismen, vid bansndet av vägar tör skapandet aven 
arbetsdisciplin - pA alla dessa områden tillhör det av-
görande ordet Kommunistiska Partiet; dess medlemmar 
måste genom sitt eget exempel entusiasmero arbetarklas-
sen och rycka den med sig. 

11) Nödvändigheten av ett politiskt proletärparti 
försvinner först i och med klassernas fullständiga tillin-
tetgörelse. På vägen till denna kom munismens slutliga 
seger är det rnöJ1igt att den historiska betydelsen av den 
nutida proletära organisationens tre grundformer (1)81'0, 
sovjet, produktionsförhund) komma att förändras och 
arbetarorganisationens enhetliga typ så småningom 
!kommer att utkristalliseras. Det kom munistiska par-
tiet kommer emellertid först då att Cullständigt upp-
lösa sig -i arbetarklassen, 'då. 'kommunismen upphör att 
va,ra ett kampobjekt, och hela arbetarklassen blivit 
kommunistisk. 

12) K ommunistiska I nternationalens andra kongress 
bekru.ftar ej ·blott det kommunistiska partiets hist-oriskn. 
uppgifter överhuvud, utan säger det internationella 
proletariatet, om också blott j -a llmänna dlag, vad rör 
ett :JtornmunistiS"kt }larti vi ·behöv-a. 

15) Kommunistiska Internationalen tir av den åsik-
ten n.tt det kommun istiska partiet i synnerhet under 
proletärdiktatnrens tid måste uppbyggas på. grundvalen 
aven järnhård proletär centralism. För att med fram-
gång leda arbetarklassen under det utbrutna långvariga 
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och hårda inbördeskriget, måste det kommunistiska par-
tiet inom sina egna led skapa en järnhård militärisk dis-
ciplin. De erfarenheter som gjorts fiN det .kommunisti-
ska. .parti, som under det ryska. inbördeskrigets tre år 
stått i SIletsen för "arbetarklassen, ha visat att utan dEm 
strängaste disciplin, utan en fulländad centralism <ich 
ett fullt kamra.tligt ' rörtroende från alla partiorganisa,. 
tioners sida till partiets ledande centrum, är arbetar-
nas seger omöjlig. 

14) Det kommunistiska partiet måste uppbyggas på 
den demokratir"ka centralismens grund. Den demokrati-
ska. centralismens huvudprincip ut-gör den övre parti-
cellens valbarhet genom dell lägre, den obetingade och 
oundgängliga förpliktelsen gentemot alla föreskrifter 
från över,ordnad instans för de underordnade samt till-
varon av ett starkt pnrticelltrum, vars auktoritet är all-
mänt erkänd för alla ledande partikamrater under tiden 
från en partidag till en annan. 

15) En mängd kommunistiska partier i Europa oeh 
Amerika ha till följd av det a,v bourgeoisien mot 'lwm-
munisterna proklamerade belägringstillståndet · tvingats 
att föra en illegal existens. M'8.1l måste !komma ihåg att 
det i en, dylik situation under.stundom är nödvändigt att 
bortse från ett strängt genomförande av valbarhetens 
J1rincip och överlåta på de ledande partinstitutionerna 
rätten att komplettera. 'Sig -själva, ,såsom fallet på sin tid 
var i Ryssland. Under belägringstillståndet förmå,r det 
kommun istiska partiet icke vid varje allWl-rlig frågn 
använda den demokratiska. omr·östningen utan är tvun-
get att åt sitt led'ande centrum överlämna rätten att i 
det nödvändiga. ögonblicket fatta, viktiga 'beslut för alla 
partimedlemmarna. 
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16) Propagerandet aven vidsträckt "aut.onomi" för~ 

de enskilda lokala Jlartiorganisationerna. försvagar för 
närvarande endast kommunistiska. partiets led, undergrä-
ver dess handlingsförmåga. och gynnar de småborger-
liga" anarkistiska upplösa.nde tendenserna. 

17) I de länder där bourgeoisien eller den koutrare-
v~lutionära socialdemokratien ännu sitter vid makten 
måste de kommunistiska partierna. lära sig att planmäs-
sigt 'kombinera den legala. verksamheten med den ille-
gala. Därvid måste den legala verksamheten alltid be-
finn a. sig under det illegala partiets fa,ktiska kontrolL 
Dc kommunistiska parla.mentsfunktiollerna, i riksdagen 
liksom ock i de lokala. (läns- och kommullal-) institutio-
llerna., måste helt och hållet ,ställas runder partiets kon-
troll - e.lldeles oav,sett huruvida. partiet i sin helhet i 
det givna ögonblicket är legalt oller illegalt. De ne-
puterade som i en eller annan form vägra. att underord -
na. sig partiet måste ntstötas ur kommunisternas led. 
Den legala. pressen (tidningar, förlag) måste underord-
Ilas llartiet och dess centralkommitte. 

18) Grundvalen för kommun istiska. partiets hela or-
ganisationsvel1ksamhet måste överallt vara att skapa, Il 
~ommunistisk "cell", om också antalet proletärer .och 
halvlJrolctärcr itr aldrig så litet, Inom varje verkst.ad, 
varje tackförenillg, varje koopera,tiv förening, varj:! ar-
betsföretag och varje hyresgästförening, överallt när det 
finns om också. endast tre personer som hålla. på kom-
munismen, mAste en kommunistisk grupp genast bildas . 
Endast kommunisternas sammanslutning ger arbetar-
klassens förtrupp möjlighet att leda hela a.rbetarklassen 
på sin vi:i.g. Alla .kommunistiska particeller som verka 
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inom do partilösa. organisationerna äro obetingat un-
derordnade partiorganisationen i sin helhet, alldeles oav-
sett om partiet för tillfället arbetar legalt eller illegalt 
De kommunistiska cellerna av alla slag måste underord-
nas varandra på grundvalen aven sträng rangordning 
efter möjligast noggranna system. 

19) Det kommunistiska partiet uppstår nästan över-
allt som ett stadsinvltnarnas parti, ett parti av industri· 
arbetare, vilka huvudsakligen bo i städerna. För att 
trygga en så lätt och 1l8stig seger som möjligt för arbe-
tarna är det nödvändigt att det 'kommunistiska parf.et 
ej blott blir ett städernas utan även ett landsbygdens 
parti. Det kommunistiska partiet mäste bedriva sin pro-
paganda och sin organisatoriska verksamhet bland tant· 
arbetårna och bland dc små och medelstora jordbru-
kens innehavare. Det kommunistiska partiet måste med 
särsk ild omsorg arbeta för organiserandet av kommunis-
tiska celler på landsbygden . 

• 
Proletariatets internationella organisation kan en-

dast i det fall vara sta rk om ovanformulerade åskåd-
ning om kommunistiska partiets roll befästas i alla län-
der där kommunister leva och kämpa. Kommunistiska 
Internationalen har till sin kOllgress inbjudit varje fack-
förening, som erkänner UI Internationalens principer 
och som är beredd att bryta med den gula Internationa-
len. Kommunistiska Internationalen kommer ett orga-
nisera. en internationell röd faekföreningssektion, som 
står pä. kommunismens grnnd. Kommunistiska Interna-
tionalen skall ej vägra -att samarbeta med varje icke par-
tiansluten arbetarorganisation om denna vill föra en all-
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varlig revolutionär kamp mot bourgeoisien. Men därvid 
kommer Kommunistiska. Internationalen att hänvisa 
hela vä.rldens proletärer till följande : 

l) Kommunistiska Partiet är huvudvapnet för arbe-
tarklassens frigörelse. I varje land måste vi nu ha.va, 
icke grupper eller strömningar, utan ett kommunistiskt 
parti. 

2) I varje land skall det blott finnas ett enda enhet-
ligt 'kommunistiskt parti. 

3) Kommunistiska llnrtiet skall uppbyggas på prin-
cipen om den -strängaste centralisation och under inbör-
deskrigets tid skall det inom sina led upprätthålla cn 
militär disciplin. 

4) överallt där det fiuns om också blott ett dussin 
proletärer eller 'halvproletärer måste det kommunistiska 
partiet ha en organiserad cell. 

5) I varje icke partia.nsluten institution måste en 
kommunistisk particelI finnas, som är underordnad par-
t.iet i dess 'helhet. 

6) I det Kommunistiska partiet fast och ståndaktigt 
bevarar kommunismens program ooh revolutionära tak-
tik, måste det vara på det intimaste förbundet med de 
stolla arbetarorganisationerna och undvika sektbildning 
i li.ka hög grad som principlöshet . 
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Teser över de kommunistiska parti. 
erna och parlamentarismen. 

I. Den nya tiden och den nya parlamentarismen. 
De socialistiska partiernas ställning till parlamen-

tarismen var till en börjal}, under Första Internationa-
lens tid, att utnyttja det ,borgerliga parlamentet för agi-
tationsändamål. Deltagandet i parlamentsarbetet ldru~t
lades ur den synpunkten att det utvecklade klassrne:J-
vetandet, d. v. s. uppviickte klassfiendska pen hos pro-
letariatet mot den härskande klassen. Detta förhålla.lde 
iindrade sig icke under inflytandet av teorier, uta:J. UIl -

der inflytande a.v den politiska utvecklingen . G(>1l0ltl 
produktionskraftens oavbrutna .stegring och det blll-
talistiska exploateringsområdets utvidgning vann kall;' 
talismClI och med den även de parlamentariska staternll 
mer och mer i fasthet och styrka. 

Härav uppkom: anpassandet av de .<Jocialistiska par-
tiernas parlamentariska taktik efter deL borgerliga par-
lamentets "organiska" lagstiftande verksamhet och dess 
alltjämt växande betydelse för kampen om reformer 
inom ramen av del kallitalistiska sa mhället, socialdemo-
kratiens minimillrogram.s herravälde, maximiprogram-
meh förvandling i en debattrormel för ett ytterst av-

o. -
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lägset " framtidsmål" . Pä. denna grundval utvecklade 
sig sedan sådaoo företeelser som: det pa rlamentariska 
steberviildet, korruptionen, öppet eller dolt förrii-dcri mot 
arbetarkla$sens elernentira intressen. 

Den Tredje Internationalens ställning ti ll parlamen-
tarismen bestämmes icke aven ny doktrin uLm av 
själva förändringen i parlamentarismens roll. Undo!' 
föregående period har parlamelltet såsom den i utveck-
ling stadda kapitalismens verktyg uträttat ett i viss 
mån historiskt framstegsarbete. Under den ohejdade im-
perialism som för närvarande råder har däremot lHl.rJlI.-
mentet förvandlat sig till ett lögnens, våldets och be-
drägeriets verktyg, till orga n för ott meningslöst fias -
ma"kori. Gentemot imperialismens ödeläggelser, pbnd-
ringa.r, våldsdåd, rov och förstörelser förlora parla:uen-
tariska reformer, vilka. berövats system varaktighet och 
planmässighet, all praktisk betydelse föl' de arbet~lIde 

massorna.. 
Liksom hela. det borgerliga samhället, förlorar ocbå 

parlamentarismen sin fasthet. Den lllötsJjga övergån-
gen frän den organiska till den kritiska perioden ska-
llar .grundvalarna för en ny proletariatets taktik på 
parlamentarismens område. Så har det ryska arbet.u-
partiet (bolsjevikerna) utarbetat den revolutionära par-
lamentarismens väsen redan i en föregående period, enär 
Ryssland sedan 1905 bringats ur s in politiska och soci-
ala. jämvikt och inträtt i de politiska stormarnas och 
skakningarnas period. 

Så. länge en del socialister, vilka luta åt kommuni.s-
men, hänvisa på att ögonblicket för revolutionen i deras 
länder ännu ej kommit och vägra att lösslita sig fråll 
de parlamentariska opportunisterna, gå de - enligt 



131 

sakens natur ~ ut från den medvetna uppfattningen av 
den föreståeude perioden ,såsom en period av relatn" 
stadga i det imperialistiska samhället och antaga, aLt 
på denna grundval i striden om reformer en koalition 
med 'ruratis och Longuets meningsfränder ger praktiska 
resultat. Den teoreti",kt klara 'kommunismen förstår 
däremot a.tt riktigt uppskatta den nuvilJ"ande verio-
dens karaktär (kapitalismens kulmen, imperialistisk 
självförnekelse och självröl'störelse, inbördesltrigel;s oav-
brutna tilltagande etc.) I de olik,a. länderna ·kunna for-
morna för de politiska förhållandena och grupperingarna 
var olika. Det väsentliga är överallt ett och samma; 
det gä.ller för oss en omedelbar politisk och tekni~k för -
beredelse av proletariatets resning för -sWrtandet flY cl(!u 
borgerliga. makten och upprättandet 'av den nya rrole-
1ära makten. 

Parlamentet kan för närvarande absolut icke fiit' 
kommunisterna utgöra någon -skådeplats för -kampen (lfil 

reformer och om förbättring av arbeia'rklassens läge, 
såsom fallet var i vissa ögonblick av den tilländuJupn!.l 
perioden. 'l'yngdpunkten i det politiska livet är för nk-
varande förlagd helt och hållet och slutgiltigt utanför 
parlamentets väggar. A andra sidan är bourgeoisin ~j 
endast i kraft av sitt förhållande till de arbetande mll,;-

80rna utan också i kraft av sitt invecklade växeHö~·

hållande inom de borgerliga klasserna tvungen att 11:1 
ett eller annat 'sätt genomföra en del av sina åtgiirdo.!l' 
i llarlamentet, där de oHka intressegrupperna schackra 
om makten, uppenbara sina starka sidor OCll fÖrrA"l· .. 
sina svaga sidor, blottställa sig o. s. v. 

Det är därför arbetarldassens omedelbara his-cUl'lska 
uppgift. att rycka denna apparat ur den härsk!lnde kJa-,· 

TYOVAENLlIKKEEN 
KIR.lASTO 
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sens lländer, att bryta sönder och ti ll intetgöra den uch i 
dess ställe skapa. nya proleWra maktorgan. Mel! solroti-
digt äl' a.rbetarklassen djupt intresserad av att ha sina 
företrädare inom hourgeoisins parlamenLlriska i nrätt-
ningar, fö r att undedätta denna uppgift. Härav fram-
går alltså tydligt grundskillnaden mella n kommunister-
nas taktik, vilka inträda i parhllllentet med revolutio-
nii ra syften, och nen socialdemokratiska parlahlcnts-
medlemmens taktik. Den senare ulgur från förutsättn iu-
gen om det hestående systemets relativa fasthet och obC'-
stämda varaktighet. Han gör till sin up)Jgift aU Il,er! 
all a. medel ernå reform er och är inhessernd av att allt 
vad massoma tillkämpa sig på vederbörligt sätt lIp j ' -

skattas s:'\som den socialistiska ]larlamelltarismens fö r-
tjii nst ('l.'urati, LOllguet & C:o) . 

I sHillet för den gamla flll]JflssningslJa rl fllnell tllri.mwlI 
b'lider den nya parlamentarismen såsom clt verktyg fö:' 
]la.rlamentarismClIs tillintetgörelse överhu\·udtaget. De 
\'cdervärdiga fI'aditionerua från den gamla padamcllta· 
riska taktiken stöta likviiI en del revolutionära. element 
över till dera,g läger som äro princilJiella motsltllldMv 
till parlamentarismen (L W. W.), revolutionära. syndi -
kalister (K. A. P. D.) . Andra kongressen upphöjer diil' 
för följande teser till beslut. 

II. Kommunismen. Kampen för proletariatets 
diktatur och ulnyttjandet av de borgerliga 

parlamenten. 
I. 

l ) P arlamentarismen såsom statssystem har bl ivit 
bourgeoisins "{lemokratiska" regeringsform, ellUr hour-
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gcoisin på fiit vi"st utvcf}kling>istadium hehöver illusio-
nen -aven folkrepresentation, vilken till det yttre 1,,1' sig 
såsom en utanför klas:erna stående "folkviljas" or.'(un, 
men som väsentligen är ett organ för förtryck och un-
derkuvande i det hUrskande kapita.lets händer. 

2) Parlamentarismen är en bestämd form av staLs-
ordningen, oell kan därför absolut icke vara formen för 
ett kommunistiskt sa mhälle, vilket varken känner kla s-

. sel' eller klasskamp, icke heller någon som helst stats-
makt. 

3) Parlamentarismen kan ej heller varit någon form 
av proletarisk statsform under övergångstiden från bour-
geoisins diktatur till proletariatets -diktatur. Under ti-
den för den till spetsade klasska mpen, inbördeskriget, 
måste proletariatet oundvikligen uppbygga. .gin stat-
iiga organisation såsom kamporganisation, va,ri represen-
tanter för de fÖI'ut härskande klasserna. icke få till-
träde. För proletariatet är på detta sbadium varje skell -
form av "folkviljan" direk,t skadlig. Proletariatet behii-
ver ingen parlamentarisk maktfördelning; den är ;;lro.d-
i.ig för proletariatet. F o.rmen för d{lll proletära dikta-
turen är .sovjetrepubliken. 

4) De borgerliga parl-amenten, eu av det borgc:rliga 
i'! lahmaskineriets viktigaste ap]lurater, kunna såsom så-
dana icke i '!ängden erövras, liksom proletariatet över-
huvud taget ej kan erövra den borgerliga staten. Pro leta-
riatet-s nppgift består i att 'sprit.nga bourgeoisio.'l stats-
maskineri, för;;töra det tillika. med parlamen-bsin<ltitu-
honerna, vare sig de äro republikanska eller konstitu-
tionellt monarkistiska . 

5) På ,samma sätt förhåller det sig med bourgeoisills 
kommunala institutioner, vilka det är teoretiskt orikti~t 
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att ställa som motstålldare till statsorga nen. I verklig· 
heten utgöra dc liknande apparater i bourgeoisins -stats-
maskineri, vil ka av det revolutionära proletariatet må-
ste förinta's och cr..siittas genom lo-k aln sovjet av arbetare-
deputerade. 

6) Följaktligen fö rnekar kommunisfnen par!am enL",· 
r ismen såsom form för det fram1ida sa mhället, den för-
nekar densamma som r OJ'ffi för proleta riatets ldassdik· 
tatur. Den förnekar möjl.i glleten aven varaktig eröv" 
l'ing av padarnentet, och uppställer -som sitt mål parla-
mentets förstörande. Därför kOll det blott vara (tu lom 
ett utnyttja nd e av dc borgerliga institutionerna med 
syfte att förstöJ'a dem. I denna och icke någon Jlllmlll 

betydelse .kan denna fruga uppställns. 

II. 
7) Varje klasskamp är en politisk kamp, ty den är 

i grunden eu strid om maktell. Varje upprorsrörelso 
som sprider sig över hela. landet, hotar den borgerliga 
staten och nntager därigenom en politisk karaktär. 
Varje försök att störta bourgeoisin och förstö ra dess stat, 
det iir att föra en politisk kamp. Att skapa en llroletär 
klassa,pparat för förvaltningen och för att undertrycka 
den motspänstiga bo1;1rgeoisin av vilket slag denna. -ap. 
parat än vore, det är att erövra den politiska. maken. 

8) F öljaktligen är frågan om den politiska kampen 
alldeles ieke identisk med frö.gal} om förh1l.11andet til! 
IJa rlamentarismen. Den förra är en allmän fråga för d~n 
proletära klasskampen, vil ken karaktäriseras av en st~/;

ring av de smd och llftrtiella striderna till den allmännA 
kampen för sWrtandet av den kalJitali stiska ordlli ng~n 

Byer hlYudtnget. 
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9) Proletariatets viktigaste kamp metod mot b0llr 
geoi sin, d. v. s. mot dennas statsma.kt, är f ramför allt 
massaktionen. Massaktionerna organiseras och ledas fl \' 

proletariatets revolutionära massorgani<satioller (fack för-
(minga,r, partier och råd) under allmä.n ledning svett 
enhetligt, disciplinera.t, centraliserat, kommunistiskt 
parti. 'Inbördeskriget är ett krig; i detta krig mast;:! 
llroletariatet ha sin tappra politiska officerskår, sin 
starka politiska generalstab, som leder alla operatiolwr 
på. stridsfältet. 

10) Massaktionen är ett helt system av.sig utveck lan-
de aktioner, vil ka skärpes i sin form och logiskt leda 
t ill uppror mot den kapitalistiska staten. I denna ma~· 
kamp, vilken utvecklar sig till inbördeskrig, måste det 
ledande proletära partiet befäst.a alla legala -ställningar 
och göra dem till stödjepunkter i sin re\'olutionära ve l'~

sa mhet och 'und erordna dem planen för få lttåget, för 
masskampen. 

11) E n sådan stödjepunkt är det 'borgerliga 1)ar1a,-
mentets tribu n. Mot deltagandet i den parlamentariska 
,kampen kan den motiveringen, att parlamentet är .:n 
borgerlig statsinstitution, alls icke anföras. Kommunis· 
tiska partiet intränger icke i dessa. institutioner för lit 
där prestera ett organiskt arbete, uta n för att i parl (\,· 
mentet hjälpl'l- massorna. att med si n akti on sprän~a -sjä1. 
,'a parlamentet (t. ex. Liebknechts verksamhet i Tysk-
land , bolsjevikernas i den tsaristiska duman, i den "de-
mokratiska ]'åd,sförsaml ingen" , i Kercnskijs "föq18rld-
ment", i kOllstituanten", i s tadsdumorna och slut:1igen 
de bulgariska kommunisternas verksamhet). 

12) Denna verksamhet i parlamentet, som huvudsak· 
ligen går ut på revolutionär agitation från parlament~. 
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tribunen, motståndarnas avslöjande, en solidarisk sa':"!l 

manslutning a .... massorna, vilka ännu alltjämt i synner-
het i efterblivna lunder, äro fångna i demokratiska il -
lusioner och skåda upp tilllJarlamentstribunerna o. B. v .. 
ska ll helt och hållet underordna s masskampcns mal och 
uppgifter 'Utanför parlamentet. 

Deltagandet i valkampen oell den revolutionära pro-
llllgundan från llarlamentstribunen är av särskild bety-
delse för den politi ska skolningen av de lager av arbetar-
massorna, vilka hittill s i likhet med lalld5bygdens arb~
tare stått fjärran från den revolutionära rörelsen i d'1t 
politiska livet. 

13) Om kommunisterna ha majoriteten i kommunal:l 
inrättningar, böra de a) bedriva revolutionär oppos ition 
mot det borgerliga statstvånget; b) gÖI·a allt för att tjitna 
den fattiga befolkningen (ekonomiska åtgärder, genom-
förandet eller försök till genomförande aven arbetar-
milis o. 6. v.); c) vid varje t illfälle påvisa de hinder 
som den 'borgerliga statsmakten uppställer fÖl· verk ligt 
slora förändringar; d) utveck la den skarpaste revolutio-
nitra propaganda på denna grundval, utan att tr"uktn 
konflikter med statsmakten, e) uuder vissa. förMIlAnden 
ersätta kom.munalförvAltningen etc. med lokala arbet.n-
råd. K'Ommunisternas hela. verksamhet inom kommunal-
förvaltningen måste all!s1\. utgöra en del av det all · 
männa arbetet för det kapitalistiska systemets avskaf-
l'ande. 

14-) Valkampen själv skall ej bedrivas såsom en 
kam l) för -största möjliga antal mMdat, utan såsom 
en revolutionär mobilisering av massorna k ring revolu-
t ionens paroll . Valkampanjen skall föras av samtliga 

. pa rtimedlemmar och ej blott av eliten inom partiet. Det 
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är nödvändigt att utnyttja alla massaktioner (upplop p, 
demonstrationer, jäsningar bland 501 daterna och ma.tro-
serna o. s. v.), vilka äga m,m för tillfället, samt söka 
komma i nära 'kontakt med dem. Användandet av a ll a 
proletära massorganisat ioner föl' aktiv verksamhet är 
nödvändigt. 

15) Med iakttaga nde av alla dessa <såvä l som de i 
en särsk ild inst ruktion anförda förbeh1illen är den \lar-
lumentariska. verksamheten den direkta mot-satSl"n till 
allt det pol itiska. kvacksalveri, som de socialdemokra-
tiska Ilartierna i alla länder bedriva, dessa socialdcHlO-
krater, som gå in i parlamenten för att lInc1Ci'Stödja dessa 
"demokratiska" inrättni ngar eller i bästa rall "erÖI'r3" 

dem. K ommunistiska partiet kan onda st hålla på dd 
I'cvolutioniira utny ttjandet av parlamenta rismen i Li eb-
knechts och bolsjevikerna s anda. 

III. 
16) Den principiella "antiparlameutari,.men" i bety-

delsen av att absolut och kategoriskt vägrande att uel-
taga i valen och den parlamentariska verksamheten är 
således en naiv barnslig doktri n, som står under all kl'i-
tik , en politik, so m understundom grundar sig på ell 
Slmd avsky för de politiserande pa rlamentarikerna. 
mell som inte därjä.mte ser möj ligheten aven revolut i>J-
när parlamentarism. Dessutom iir denua doktrill aHa 
förenad med en alld eles oriktig föreställning om partiet~· 
roll, då den i det kommunistiska par tiet icke sel" arbe-
tarnas centraliserade storm trupp ulan ett deeenira li-
-serat system -av löst förenade gruppCI·. 

17) A andra sid an följer av den lla rlamentari"k:3 
verksamhetens principiella erkännande alldeles icke det 
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absoluta erkännandet av nödvändigheten av konkreta 
val och konkret deltagande i llurlamenissammanhädenn 
under alla omständigheter. Det beror på en hel set'lI' 
speciella förhållanden. Vi~ cn bestämd kombination av 
dessa omständigheter kan ett utträdande ur parlamentet 
vara. nödviindigt. Detta gjorde oåsA bolsjevikerna dh dn 
gingo UI' parlamentet för alt spränga det, frå.ntaga det 
dess kraft och -Sk-aTpt ställa det i motsats till PeLrograds 
sovjet., vilket förberedde uppror. På samma '5ätt hand-
lade de i den konstituerande försa mlingen på dagen för 
upplösningen, i det de satte sovjeternas tredje kongress 
såsom medelpunkt för de )lolitish."'U tilldragelserna. Rfter 
omständigheterna kfln en valstrejk och omedelbart av-
skaffande såväl av hela den borgerliga statsapparaten 
som 'aven borgerlig parla.mentklick, eller också. Mltfj-
gandc i valen under det parlamentet självt bloc!{eras, 
etc. bli nödvändigt. 

18) På detta sätt skall Kommunistiska partiet, ~om 
erkänner som allmän regel nödvändigheten att deltf!.ga. i 
valen, såväl till de centrala parlamenten som till den 
lokala själv ... tyrelsens organ, liksom även arbetet inom 
dessa institutioner, med utgående från ett bedömande a\· 
de speciella. omständigheter som föreligga i varje enskilt 
fall, lösa frågan konkret. Bojkott av valen eller parla-
mentet, liksom utträde ur det senare, är att tillråda. hu-
vudsakli.gell i det i'all då betingelserna för en omedel -
bar övergång till väpnad kamp om makten redan liro 
förhanden. 

19) Därvid bör man ständigt hava för ögonen dennd 
frågas: rel ativa betydelselöshet. Då tyngdpunkt)ll 
ligger i en uto7ll1Xlr1a!!letllarisk kant110m makten i si't-
ten, så. är det självklart att frågan om proletariatets 
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diktatur och masskampen däl'för ej får jämställas med 
frågan om parlamentarismens utnyttjande. 

20) Därför betonar Kommunistiska Internationalen 
med all :bestämdhet, att den anser varje splittring -::!IL'l' 
försök till splittring inom de kommunistiska partierna i 
d!mna riktning och av detta 'skäl för ett svårt fel. 1\:on-
g!cssen uppmanar alla element, som äro för erkännandf' t 
av masskampen, för proletärdiktatur uuder ledning av 
det revolutionära proletariatets centraliserade parti, vil-
ket utövar sitt inflytande på alla arbetarnas ma':isorga-
nisati~ner, att sträva efter full enighet bland de ikomm'l-
llistiska elementen, hots de eventuella mBningss1;:iljak-
tigheterna i frågan om utnyttjandet av de borgerliga 
parlamenten, , 

. , Den revolutionära parlamentarismen. IV . 
F Öl' att trygga den revolutionära parlamental'i ska. 

taktikens verkliga genomförande iil' det nödvändigt !!tl: 

1) Det Kommunistiska partiet i sin helhet och deci l; 
centralkommitt6 ,'edan i del förberedande stadiet, d, v. 
s. före parlamentsvalen måste sörja föl' fra.ktionsm ed-
lemmarnas höga kvalitet, Det kommunistiska partiots 
centralkommitte måste vara ansvarig för den komma-
nistiska parlamentsfraktionens hela arbete. Det kom-
munistiska partiets centralkommitt6 måste ha «:ell obr-
stridliga rätten att göra .invändningar mot varje kandi, 
dat för vilken som helst organisation, när ingen garanti 
finnes för att denM kandidat, då han kommit in i parla-
mentet, kommer att följa cn verkligt kommunistisk 
politik. 
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Det kommunistiska padiet mdste bryta. med den 
ga_mla socialdemokratiska kutymen aLt endast uppställtl 
s. k. "erfarna" parlamentariker, företrädesvis aclvoka-
ter och dyl. såsom kandidater. I regeln är det nödvän-
digt att uppställa arbetare som kandidater, uhm att 
stöta sig på att dessa mestadels äro van liga partimed-
lemmar utan större parlamentarisk erfarenhet. De stre-
berelement vilka sluta sig till det kommunistiska. partiet 
för aU få komma in i parlamentet måste partiet hän-
synslöst brännmärka. Dc kommunistiska partierna~ cen-
tralkommitteel' bör endast tillstyrka sådana- llcraOllCl'ij 

kandidatur, vilka genom långvarigt arbete ha visat sin 
obetingade hängivenhet för arbetarklassen. 

2) När valen äro över måste l)arlamelltsrraklione,l~ 

organisation ligga llClt och Mllet i händerna på. det, kom-
munistiska partiets centralkommitte, alldeles oavsett om 
]Jartiet i .sin helhet vid ifrågavarande tidpunkt är legal~ 
eller ill egalt, Valet av den kommunistiska fraktionens 
ordförande och sty relse måste bekräftas av partiets een-
tralkOffimitte. Centralkommittcn mnste i parlaments-
fraktiOllCn ha en sHindig representant med vetorätt och 
i alla viktiga polit iska. frågor måste parlamentsfraktio-
nelI i för\fäg begära förhållningsorder av centralkom-
mitten. Centralkommitton har rätt och skyldighet aU 
vid en förestående stor akt-ion a\' kommunisWrna i pa r-
lamentet utse talare (ör fraktionen, att krä.va av honom 
ntt han i förväg skall framlägga principerna i bitt an-
förande eller detta i sin helhet i och för centralkommit-
tens godkännande. Varje kandidat som står på kommu-
nisternas förslagslista måste officiellt avfordras !>k rift-
ligt förpliktigande att på. första uppmalling av partiets 
centra lkommitte nedlägga sitt ma ndat fin att hans ut-
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triide ur parlamentet vid en given ~it.uation kan ske utan 
svårighet. 

3) I de Hinder där reformistiska, halvreIormistis;ttl. 
eller vanliga streberelement lyckats nästla sig in i den 
kommuni stislt(\ fraktionen (så har redan skett i en dd 
länder) äro de kom munistiska. !lnrtiernas celltralkommit-
teer förpliktigacb att företaga en grundlig renming 
bland rraktionCllS medlemmar, utgående från den prin-
ci11cn att det för lIrbctarldasscns sak iir mycket nytti-
gare att ha. en liten men verk ligt. kommunistisk fraktion 
ä-n en stor fraktion uta,n konsekvent kommu nistisk po-
litik. 

4) Den kommuuishsk,a. parlamentsledamoten iiI' p. ftcl' 
besl ut av centralkommitten fÖfllliktad att jämte lega! 
vCI'ksamhct även bedriva. illegal. I dc läuder, där dCH 
kommunistiska parlamentsledamoten åtnjuter immuni -
tet inför de borgerliga lagarna måste denna immu nitet 
utnyttjas för att bi stå partiet i dess illegala orga nisll -
tions- och propagandaverksamlleL 

5) Alla sina. parlamentariska aktioner måste do kom-
munistiska dcputerade underordna under siht parti'$ verk-
samhet utom parlamentet. Det regelbundna inlämnan-
det av demonstrativa. lagförslag, vilka. icko äro av!lt'dda 
att antagas av den borgerliga majoriteten utan för prOjlo.l-
ganda-, agitations- och organisatiollsändamål, måste fö-
retagas cnligt partiets och dess centralkommittes allvis-
Illllg. 

6) V id arbetarnas gatudemonstrationer och dylika 
revolutionära aktiollCr har den kommunistiska parl;-. -
mentsledamotcn skyldigheten att ställa sig i spetsen för 
arbetarmassorna pli den ledancle jllaLsen. 
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7) De kommullistiska parlamentsleda möterna måste 

ll[~ aHa sätt söka. (under llartiets kontroll) auknyta 
skri ft.liga och andra förbind elser med revolut ionära ar-
betare, bönder och andra arbetande element; de få under 
inga omständ igheter Ilandla så som de socialdemokrati-
ska parlamentle(lamöterna, vilka eftersträ.va a-ffärsför -
bindelser med sina. valmän . De mdsle alUid stå till de 
kOllmn",istiska ol'gatJisalimJcrtla8 förfogande fö ,- I:i/ket 
som helst prolmgwldoarbete i l.a lldeJ. . 

8) Varje kommunistisk parlamentsledamot må~te 

komma ihåg att han icke är eu lag.stiftare, som söker -
överenskommelse mod andra lagstiftare, utan en par-
tiets agitator, som utsänts till fiendens läger fö r att dur 
utföra partiets beslut. Den kommunistiska IlHla-
mentsledamoten är ej ansvarig gentemot den lösa mas-
san av valmun, utan iii för silt legala eller illegala parti. 

9) Den kommunistiska pa rlamentsledamoten måste i 
llarlamentet föra ett språk som är begri pl igt för varje 
enkel arbetare, varje bonde, varje tvättgumma, va rje 
lantarbetare, så att partiet hal' möjlighet ntt offentlig-
göra. hans tal i fo rm a.v flygblad och sprida dem till 
landets avlägsnaste vrår. 

10) Enkla kommunistiska -arbetare måste upp ~räda 

i de borgerliga parlamenten utan att avstå företräde~
rätten åt de så kallade erfarna parlamentsledamöterna 
- även i de fa ll, då arbetarna. äro nybörjare llå det pal· 
lamentariska. området. I nödfall kunna parlamentsleda-
möterna som komma. ur arbetarnas breda lager läsa upp 
sina tal direkt från papperet, så att dessa tal sedan 
kunna avtryckas i tidningarna och i flygbladen. 

Il ) Dc kommunistiska pnrlamenislednmö1erna måsie 
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utnyttja parlamenUribunen för "avslöjande icke bloLt av 
bourgeoisien och dess öppna lakejer, utan också för atL 
avslöja socialpatrioterna, reformisterna, halvheten hOil 
cent.rumpolitikerna och andra motståndare till kommll-
nismen samt rör vidsträckt propaganila för Tredje Intel"-
nationalens ideer. 

12) De kommunistiska. parlamentsledamöterna måste 
t. Q. m. i de fall, då det blott finns oU fåtn! i hela par-
lamentet, genom hela sitt uppträdande utmana kapitali ~

men. Dc få. a ldrig glömma att endast den är värd aU 
kallas kommunist, som ej blott i orel utan även i Iland· 
hug är en dödsfiende ti ll det borge-rliga samhälle!. oell 
dess socialpatriotiska hantlangare. 





Teser över fackföreningsrörelsen, 
driftsråden och III Internationalen. 

r. 
1) De av arbetarklassen under kapitalismens fred-

liga. utvecklingsperiod skapade fackföreningarna voro 
flrbetarnas organisationer i kampen tör högre pris på ar-
betskraften på arbetsmarknaden och för förbättrade vili-
kor vid dess användande. D e revolutionära marxisterna 
strävade efter att sammanbinda dem med llrolelarialeh 
politiska parti , socialdemokratin, ti ll gemensam 'kam!) 
för socialismen. Av samma skäl som den internationell.l 
socialdemokratin på få. undantag när icke uppträdde 
såsom ett verktyg för proletariatets revolutionära kam!) 
för störtandet av kapitalismen, ulan såsom en organisa-
tion, vilken i bourgeoisins intresse höll proletariatet 
till baka från revolutionen , visade sig fackföreningaruH 
under kriget i de fl esta fall sAsom en del av bourgeoisins 
krigsa.pparat och hjälpte bourgeoisin a.tt a.vpressa. arbe-
tarklassen den mesta möjliga svett i syfte att fra.mbringa 
den mest energiska krigföring för kallilalistintresscn.1. 
Fackföreningarna, huvud'Sakligen omfattande k\'alifi· 

10. -
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cel'ade, av industriidkarna bäst betalda arbetare, vilka 
klavbundits genom sin fack liga. trå.ngsynthet, bun-
dits genom den från massorna. avski lda byråkratiska 
apparaten och vilseletts av sina opportunistiska le-
dare, ha därför förrått icke endast den sociala re· 
volutionens sa.k, utan till och med kampen för förbätt· 
randet <av de av dem organiserade arbetarnas levnads-
villkor. De ha. avvikt från ståndpunkten av facklig -strid 
med arbetsköparna och ,ha ersatt den med ett program 
för fredlig överenskommelse med kapitalisterna t ill var-
je llris. En dylik llOlitik ha icke endast de liberala för-
bunden j England och Amerika fört, icke endast de så 
kallade "socialistiska" fria fackföreningarna i Tysk-
land och Österrike, ut.an även de syndikalistiska förbun-
den i Frankrike. 

2) De ekonomiska följderna a.v .kriget, världsekono-
mins full ständiga desorganisering, den va nsi nniga pris-
förhöjningen, det utsträckta användandet av kvinnl ig 
arbetskraft oeh av ungdomen, de föI'Siimrade bostads för-
hållandella - allt detta driver proletariatets bredaste! 
massor iu på vägen till kaml> mot kapitalismen. Denna 
kamp är i enlighet med sin karaktär och den utbredning 
den med varje dflg antar, en revolutionär kamp, som 
objektivt förstör grundvalarna för den kapitalistisloa 
ordningen. Den i dag av ena eller andra arbetarkate-
gorin genom ekonomisk kamp vunna förhöjningen av ar-
betslönen lir i morgon l'ed311 överllyglad av prissteg rin-
gen. Priserna måste stiga, enär kapitalistklassen i de 
segra nde länderna, medan de ödelägga Mellan- och Ost-
Europa genom sin exploateriugspolitik, icke endast äro 
oförmögna att organisera världsekonomin utan outtrött-
ligt desorganisera den. F ör att uppnå framgång i sin 
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ekonomiska kamp strömma de bredaste arbetarmassor-
na, vilka hittills stått utan för fackföreningsrörelsen, in 
i dess led. 1 alla kapitalistiska liinder kan man iaktta-
ga en kolossal tillväxt av fackföreningarna, vilka icke 
lä.ngre äro en organisation uleslutande för proletariatets 
mer avancerade lager uhn rör dess llUvudmassor. ,I det. 
dessa. massor strömma till fackföreningarna, söka de 
gör dem till sitt kampvapen. Dc ständigt mera tillspet-
sade klassmotsatserna tvinga fackföreningarna att leda 
strejker, vilka. som en stor våg svämma över hela dell 
kapitalistiska. världen och ständigt avbryta den .kapita-
listiska produktions- och varuutbytesprocessen. 1 del 
arbetarmassorna öka sina fordringar }larallellt med pris-
stegringen och Sill egen utmattning, förstöra. de grund-
valcn för varje kapitalistisk kalkylering - denna ele-
mentära förut'Sättning för varje orduad samhällsllUshå ll· 
niug. Fackföreningarna, som under ,kriget var organ 
med syfte att Ilåverka massorna i bourgeoisins intresse, 
bli nu organ till kapitalismens störtande. 

3) Denna förändring i fackfören ingarnas karaktär 
hindras Ilå allt sätt av dell gamla fackföreningsbyråkra -
tin och genom fackfören ingarnas gamla organisations-
former. Den gamla fackfö rcningsbyrAkratin försöker 
på många orter att bibehålla fackfören ingarna såsom 
arbetarari stokratins organisationer: dc bibehålla de fö-
reskrifter, som göra det omöjligt för de sä mst avlönade 
arbetarna att vinna inträde i de fackliga organisatio-
nerna. Den gamla ~ackfören illg9byråkrati'p fö rsöker 
vidare att i stället för arbeta rn as strejkkamp, som med 
varje dag mer antar karaktiiten a\f en revol utionär kamll 
mellan bonrgeoisin och proletariatet, sätta en förhand· 
lingspolitik med kapitalisterna, en de långa tariffernas 
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jlolitik, vilken redan på grund av den vanvettiga pris-
stegringen har förlorat all mening. De söka pll.tvillg., 
arbetmne en politik , 'Som får sig uttryck i de så kallade 
"Arbeitsgemeinscbaft" och "J ointindustrial Council,." 
och i att med den kapitalist.iska statens hjälp lägga la!.';"-
liga hinder i vägen för strejker. I kampens kritiskll. 
ögonblick s!lrider denna bourgcoisi tvedräkt inom d t;; 
kämpande arbetarnas massor och förhindrar samman-
slutningen av de olika arbetarkategorierua till en all-
män klasskamp. I dessa försök understödjes den av de 
gamla yrkesorganisationerna, vilka uppdela arbetarnu. 
inom en industrigren i särskilda yrkesgrupper, oaktat. 
den kapitalistiska exploateringspolit.iken sammanför 
dem. De stöder sig pd, traditionens makt i den gamla 
arbetararistokratins ideologi, ellUru denna . aristokrati 
stiindigt försvagas genom uI>phävandet av alla privil~

gier för enstaka llroletära grupper, som kapitalismens 
allmänna förfall för med sig, genom nivelleringen av 
arbetarklassens ställning och dess stli.ndigt tilltagande 
nöd och osäkerhet. 

På detta sätt splittrar fackföreningsbyrAkratin ar-
betarrörelsens mäktiga ström i s må bäckar, förfuska]' 
rörelsens revolutionära. mAl genom reformistiska. -smit-
krav och verkar ,hämmande på den allmilnna. utvecklin-
gen av proletariatets kaml} till en revolutionskamp för 
kapitalismens störtande. 

4) I betraktande av att väldiga arbeblrmassor ström-
ma in i fackföreningarna , i betraktande av den ekono-
miska ,kampens objektivt revolutionära karaktär, SOT'[} 

för massorna i motsats till fackföreningsbyrukratin, 
måste kommunisterna i alla länder inträda. i fackföre-
ningnrna för att göm dem till medvetna kamporgan f1)r 
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kapitalismens tillintetgörelse och för kommunismen. De 
mä.ste även ta initiativ till bildandet av fackföreningar, 
där .sådana icke finnas. 

Varje frivilligt stående utanför fackföreningsrörel-
sen, varje konstlat försök till skapande av särskilda 
fackföreningar - utan att vara tvungen därti1111å grund 
av särskilda våldshandlingar från fackfören illgsbyrå-
kratins sida (UPll!ösande av revolutionära l{lkala fack-
föreningar på order från opportunistiska centrallednin-
gar) eller genom en kortsynt aristokratisk politik, som 
avstänger de stora massorna av mindre ,kvalificerade ar-
betare från inträde i organisationerna - utgör en ofant-
ligt stor fara föl' den kommunistiska rörelsen. Den ho-
t.ar att skilja de mest utvecklade, -de mest klassmedvetna 
arbetarna från massorna, som [befinna sig på väg till 
kommunismen och den utHimnar dessa massor åt de oppot"-
tunistiska ledarna, vilka arbeta bonrgeoisin i händerna. 
Arbetarmassornas halvhet, deras alldliga obeslutsamhet, 
deras mottaglighet för de opportunistiska ledarnas ar-
g'.1ment, kan endast övervinnas under den sig allt mer 
tillspetsade kamlJenS utveckling, i samma mån som pro.-
letariatets breda ma3SO[ genom sina segrar, genom sina 
n"oedng lära sig förstå, att de omöjligen längre kunnn 
yiana mänskliga existensvillkor på det kapitalistiska 
systemets grundval, i samma mån som de avancerude 
kommunistiska arbetarna, lära sig förstå, att de i klass-
k:nll!)(;l icke endast måste vara förkunnare av kommu-
nismens ineer. utan även de mest beslutsamma ledarna 
,IV dpn ekoI!omiska kampen och av fackföreningarna. 
Endast på, detta sätt kunna kommunisterna träda i 
spetsen för fackföreningsrörelsen och göra den till ett 
organ för den revolulionä,ra kampen, för kommunismen. 
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Endast på detta sätt skola de kunna avskaffa fack för-
cJlingarnas sön derspliUring och CI'fiäUa dem genom indu-
striförbund, avskaffa den från massorna. avskilda byrå-
kratin och ersätta den med en apparat av driftsrepre-
sentanter, varvid At cellt.rall edni ngarna bibehållCi! endast 
de allra nödvändigaste funktionerna. 

5) Enär kommunisterna ställa fackorganisationens 
mål och väsen högre än dess form , få de i den fackliga 
rörelsen icke rygga tillbab föl' cn klyvning a,v fack 
organisationerna, när avståendet från en sådan skulle 
vara liktydigt med att avstå från det revolutio-
uära arbetet inom fackföreningarna och att avstå frå'-I 
försöket att aN dem göra ett verktyg för den rcvolulio-
llära kampen, att avstå från försöket att organisera den 
mest exploaterade delen av proletariatet. Men även där 
sådan klyvning skulle visa sig nödvändig, bör den en-
dast genomföras, om det lyckats kommunisterna att ge-
nom outtröttlig kamp mot de opportunistiska ledarna 
och deras taktik , genom det livliguste deltagande i den 
ekon omiska ·kampen överbevisa de breda ar~tarmlls
Ijorna om, att klyvningen icke företages för avlägsna. 
fö r dem ofattliga revolutionssyftell , utan av hänsyn till 
arbetarklassens mest vitala, nära liggande och konkretll 
intressen. K ommunisterna måste, i fall en klyvn ing vi-
sar sig nödvändig, oavbrutet och allvarligt undersöka. 
om denna klyvning icke kommer aH leda till deras iso-
lering från arhctarmasorna. 

6) Där klyvning mell an den Ollportunistiska och den 
revolutionära fackliga rörelsen redan tidigare ägt rure , 
där, liksom i Amerika, jämte de opportunistiska fark-
föreninga rna förb und med revolutionära, om också icke 
komrr:u:l istiska tendenser finnas. äro kommunisterna för· 
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pliktade att understödja och hjälpa dessa revolutionära 
fackföreningar att frigöra. sig från syndikal istiska fördo-
mar, hjälpa dem att ställa sig på kommunistisk grund-
val, vilken ensam kan tjä.na som tillförlitlig kompa ss i 
den ekonomiska kampens irrgångar. Diir inom ramen 
av fackföreningarna eller utom dem inom industriföre· 
tagen ,bildats organisationer, 'Såsom shop-stewards, 
driftsråd, som ha till ändamål att bekämpa fackföre-
ningshyråkratins kontrarevolutionära tendenser och att 
understödja proletariatets spontana, direkta aktioner, 
böra givetvi s kommunisterna 'av all förmåga under-
stödja. dessa organisationer. Men understödjandet av 
dc revolutionära fackfören ingarna bellöVer icke vara 
liktydigt moo kommu nisternas 'Utträde ur de oppor-
tunistiska fackföreningarna , -som befinna sig i jäs-
ning och 'SOm vilja övergå på kla-sskampens grund. 
Tvärtom; i det kommuni sterna: påskynda utvecklin-
gen inom de stora fackföreningar, som befinna sig 
på väg mot den revolutionära 'kampen kunna kom-
munisterna bli det element, som förenar de fackligt or-
ganiserade arbetarna (llldligt och organisatoriskt till ·ge-
mensam kamp för kapitali smens tillintetgörelse. 

7) Proletariatets ekonomiska kamp förvandlar sig 
under kallitalismens förfa ll sepok låugt snabbare till e,1 
politisk kamp än detta kunde ske i en tidså lder av fred-
lig utveckling. Varje stor ekonomisk sa mmanstötning 
kan omedelbart ställ a arbetarna inför frågan om rev o-
lution. Det är därför kommunisternas plikt att i alla 
faser av den ekonomiska kampen göra arbetarna upp· 
mä.rksamma på, att denna kamp endast då kan föra till 
målet, när arbetarklassen i öllpen kamp besegrar ka.pita-
listklassen och på diktaturens väg tar hand om (H so-
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cialistiska bygglladsarbetet. Utgående härifrån måste 
-kommunisterna. sträva. efter att så vitt möjligt skapa 
fullkomlig enighet mellan fackföreningarna och det 
kommunistiska )lartiet, att underordna fackföreningarna 
nnder den verkliga ledningen av partiet, såsom arbetar-
revolutionens förtrupp. För detta ända mål måste kom-
mUllisterna överallt i fackföreningarna och driftsråden 
bilda kommunistiska fraktioner och med dessas hjälp 
erövra och leda fackföreningsrörelsen . 

II. 
1) Proletariatets ekollomisk-a kaml) för höjnillg a.v ar-

betslönerna och allmän förbättring av levnadsvillkoren 
för a .. betarmassorna råkar dagligen mer och mer in i en 
återvä.ndsgrä.nd. Det ekonomiska förfallet, som i 'allt. 
större grad griller omkring sig från land till land, visar 
till och med de efterbli vna arbetarna, att det. icke är 
tillräckligt att kämpa för arbetslönernas höjan(le och föl' 
kortare arbetsdag, visar att kapitali stklassen för varje 
dag bli r allt mindre i stånd att Aterupprättn samhälls-
ekonomin och för arbetarna trygga ens de levnadsvill-
kor, de hade före kriget. Ur deuna arbet.ar·massornll.s 
växande förståelse framslJringer deras strävanden att 
ska.pa organisationer, som kunna U)JIJtaga kampen för att 
rädda. samhällsekonomin genom driftsrådens arbetar-
koutroll över )Jl"Oduktionen. Strävan efter att skapa 
driftsråd, som mer och mer griper arbetarna i de olika 
länderna, har sin upprinnelse ur olika orsaker (kamp 
mot den kontarevolutionära ,byråkratin, missmodet ef-
ter fack liga nederlag, strävan att skapa en organisation, 
som omfattar alla arbetare etc.) men den utmynnar slut-
ligen i kampen om 'kontroll över industrin, driftsrådens 
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peciella. historiska. ullgift. Det är därför ett fel att 
·Ija. organisera driftsr /l.d endast av sådana arbetarp-. 
m redan sll\ på. grundvalen av proletariatets diktatur. 

Tvärtom: det är det kommunistiska partiets uppgift att 
på grund av det ekonomiska förfallet organisera alla. ar-
betare och leda dem till kamp för proletariatets dikta-
tur genom utvidgand e och fördjupning av den för dem 
aUa begripliga kampen fÖl" nrbelarkontroJl över pro-
duktionen. 

2) Dennu uppgift ska ll det kommunistiska par-
tiettict kunna lösa. om det uud er dri ftsrAdcus kamp 
hos massorna fördjupar medveta.ndet om att det plan-
mässiga. återupprättandct av samhället pA kapitalis-
tisk grundval , som sk ulle betyda. ny -underkastelse till 
förmAn för kalJitalistklnssen, nu är omöjligt. En orga-
nisering av samhället, som ·sva rar mot massornas in· 
tressen, är endast möjlig , när statcn befinner sig i 
arbetarklassens händer, när arbeta.rdiktaturens fasta 
ha nd företar sig att utrota kapital ismen oeh uppbygga. 
det nya socialistiska samhället. 

3. DriftsrAdens kamp mot kap itali smen hat· som 
sitt närmaste allmänna mål arbetarkontrollcn över 
produktionen. A rbetarna i varje särskil t företag, inom 
varje industrigren lida, oberoende av vi lket fack de 
ti llhöra. under kapitalisternas sabotage av produktio-
nen. i det dessa finn a dct för sig fördelaktigare att 
upphöra mcd produktionen för att genom svält tvinga 
arbetarna att gå iu pli. de mest tryckande arbets-
villkor eller för att undgå att göra ny kapitalinsats 
i produktionen under den allmänna dyrtiden. Beho-
vet (tV skydd mot detta kapitalisternas sabotage av 
produktionen sa mlar arbetarna, oberoende av deras 
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politiska uppfattning, och därför Uro alla driftsråd, 
som väljas av alla arbetare i ett och samma företag, 
de mesta omfattande mnssorganistioner för proletaria-
tet. Men desorganiseri ngen av den kapitalistiska sam· 
11dllshushållllillgcn är ett resultat icke endast av kIl'}!i" 
ta listernas vi lja, utan i långt högre grad ett resultat 
nv kapitali smens oupphörliga förfall. Dä.rför måste 
driftsråden j sin kamp mot följderna a\' detta förfall 
gå vida. .längre än till en bart kontroll av de enskilda 
företagen. Driftsråden i de enskilda företagen komma 
Sllart att stå inför frågan om arbctnrkont.roll över hela 
industrigrenar och över industrin i sin helhet. Men 
då arbetarnas försök att förse fabrikerna med råäm-
nen, at.t kontrollera fabrikörernas finansoperationer 
kommer att från bourgeoisin och de kapitalistiska re-
geringarna mötas med de mest energiska åtgärder mot 
arbetarklassen, så leder kampen för arbetarkontroll 
över produktionen till kampen föl' arbetarnas erövran-
de av makten. 

4. Agitationen föl' driftsrådcll måste föras så, att 
i de bredaste folkmassornas medvetande, även om des-
sa icke direkt tillhöra illdustriproletariatet, den över-
tygelsen slår fast rot, att skulden till förfallet ligger 
hos bourgeoisin, under det at.t proletariatet med sin 
paroll om arbetarkontrolJ över industrin kämlJar för 
nvskaffandet av spekulationen, desorganisationen och 
dyrtiden. De kommunistiska partiernas uppgift är 
därför att kämpa för kontroll över industrin på grund 
av de mest brännande dagsfrågorna, på grund av bris-
ten på brännämnen, på grund av transportväsendets 
förfall, genom sammanförande av proletariatets olika 
delar och genom att dra över på si n sida breda lager 
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av småborgarklassen, som med val' da.g blir mer och 
mer proletariserad och faktiskt lider oerhört under det 
ekonomiska förfallet. 

5. Driftsråden kunna icke ersätta fackföreningar-
na. Endast under kampskedet kunna de förena sig ut-
över ramen av de enski lda företagen och verkstäderna 
och bilda. en allmän apparat till ledande av hela kam-
pen. Fackföreningarna äro redan nu centraliserade 
kamporgan, ehuru de ej omfatta så stora arbetarmas-
sor som driftsråden kunna, vilka. äro en för alla ar-
betarna i fabrikerna tillgänglig, lös organisation. För-
delningen av uppgifterna mellan driftsråden och fack-
föreningarna är en fö ljd 'av den sociala revoJutiollCllS 
hi storiska utveckling. Fackföreningarna organisera 
arbetarmassorna för kampen på grundvalen av kraven 
på högre lön och kortare arbetsdag inom hela. landet. 
Driftsråden organisera sig för arbetarkontrollen över 
produktionen , för kampen mot det ekonomiska. för -
fallet, och omfatta alla arbetare inom företagen, men 
deras kamp kan endast så smån ingom antaga karak-
tären av en hela landet omfattande verksamhet. En-
dast i den mån so m fackföreningarna övervinna sin 
byråkratis kontrarevolutionära tendenser. som de bl i 
medvetna organ för revolutionen, böra ltommunisto: rnu 
understödja strävandet att göra driftsrådell t ill drifts-
grupper för fackföreningarna. 

6) Kommunisternas uppgift bestå/i att ingjuta i 
såväl fackföreningarna som driftsråden en kampanda 
och kännedom och förståelse för de bästa metoderna 
i den na kamp, d. v. s. att uppfylla dem med kom" 
muni smens anda. I det de fylla denna uppgift måste 
kommunisterna verkligt underordna driftsråden och 
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fackföreningarlla uuder det kommunistiska partiets 
lodning och på detta sätt skapa ett massorgan av pro-
letärer, grundvalen för ett starkt centraliserat prole-
tärt parti, som omfattar alla den proletära kampens 
organisationer, och som leder dem aHa på samma väg 
genom prolete,riatets diktatur, tiII arbetarklassens seger. 
till ,kommunismen. 

7) I det kommunisterna av fackföreningarna. och 
driftsråden 'Skapa starka revoluholl'ilVapen, förbereda 
dc dessa massorganisationer till den stora uppgift, 
i;Offi skall tillfalla dem efter UPllrättandet av prole-
ta riatets diktatur, till uppgiften att vara huvudstödet 
vid uppbyggandet av samhällslivet på socialistisk bas. 
Fackföreningarna, utformade som industriförbund. 
stödda på driftsråden såsom deras fabriksorganisa-
tioner, skola göra. arbetarmassorna förtrogna med de-
ras produktionsuppgift, utbilda de mest erfarna arbe-
ta.rna till ledare av industriförctagen, ställa de tek-
niska specialisterna undcr sin kontroll och tillsam-
mans med arbetarregeringens representanter planläg-
ga och genomföra den socialistiska samhällspolitiken. 

nI. 
Fackföreningarna strävade redan under fredstiden 

efter att vinna internatiqnell samling , ty kapitalister-
na tillgrepo vid. strejktillfällen utvägen att från andra 
länder inkalla arbetare såsom strejkbrytare. Men fack-
fiireningarnas international var före kriget endast av 
underordnad betydelse. Den verkade för finansiellt 
understöd av det ena fackförbundet genom de övriga, 
för organiserandet aven social statistik, men icke för 
att organisera en gemensam kamp, ty de av oppor-
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tunister ledda fackfören ingarna fö rsökte undvika var-
je revolutionär kamp a\' internationell omfattni ng. 
Fackföreningarnas opportunistiska. ledare. vilka under 
kriget, vaf och en i sitt land, voro lakejer åt. bour-
geoisi n, strävA. IIU att återupprätta den fackli ga In-
ternation alen och fö rsöka göra den till ett vapen för 
världskapital ismens kamp mot proletariatet. Under 
ledning av Legien , Jouhaux, Gompers ha de bildat 
en "Arbetsbyrå" under Nationernas Förbund, denna 
organisation för det internationella kapitnlistiska rof-
feriet. De försöka i alla länder förlama strej krörel-
seroa genom lagar, som förplikta arbetarna aLt. under-
kasta sig skiljedoma re, bestående av representante r 
för den kapitalistiska staten. De försöka överallt ge-
nom förhandlingar med kapitalisterna att skaffa för-
delar för de kvali fierade arbetarna för att på. detta 
l:iätt tillintetgöra a rbetarkl assens växande enhct. 

Amstcrdam-fack föreni ngs-J nternationale n är så-
lunda. en ställ företrädare för den bankrutterade An-
dra Brussel-In ternationalen. De kommuni stiska arbe-
tarna, som ti llhöra fackföreningarna i alla länder . 
böra. därför tvärtom arbeta på att skapa en interna-
tionell kampfront av fackföreningarna. Det är nu 
icke fråga om finansiellt understöd vid strejk, utan 
om att, då arbetarklassen i ett land hotas av fara, 
fackföreningarn a i andra länder såsom organ isationer 
för de bredaste massorna uppträda till dess skydd, 
göra det omöjl igt fö r bourgeoisin i ett land att hjälpa 
bourgeoisin i ett annat, vilken står i kamp med ar-
betarklasscn. Proletari atets ekonomiska kamp i alla 
länder utvecklar sig alltmer till en revolutiollskamp. 
Därför måste fackföreningar na medvetet uppbjuda 
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alla sina krafter för att understödja varje revolutio-
när kamp, såväl i sitt eget land som även i andra 
länder. För detta ändamål måste de icke endast i 
varje enskilt land eftersträva den största möjliga cen-
tralisering av sin kamp, utan måste göra detta efter 
internationell måttstock, i det de inträda i den kom-
munistiska Internationalen, förena sig med denn'a till en 
arme, vars olika delar 'Under ömsesidig hjälp föra ·kam-
pen gemensamt. 



Teser över frågan: under vilka förut· 
sättningar arbetarråd böra bildas. 

l ) Råd avarbetardeputerade ("sovjeter") uppsto::lo 
först i Ryssland under å.r 1905, medan den revolutionära 
rörelsen bland de ryska arbetarna, var i rask tillväxt. 
Petrograds-sovjeten gjorde redan 1905 de första instink· 
tiva stegen till erövrandet av makten. Petrograd-sov-
jeten var i de dagarna stark endast i den mån som den 
bade utsikt att kunna erövra makten. Så snart den tsa 
ristiska kontrarevolutionen åter blev stark, och arbetar-
rörelsen blev svagare, upphörde sovjet eHer en kortvarig 
sjukdomstid att alls existera. 

2) Ar 1916 vid 'bö~jan aven ny, bredare revolutio-
när rörelse i Ryssland, då ta-oken på omedelbar organi-
seri~g avarbetarrAd UP1)stod, varnade det bolsjevikisk!\ 
partiet arbetarna för att genast bilda råd, och CrarohöU, 
att bildandet avarbetarråd endast d å. är på sin plats 
när revolutionen redan påbörjats, och den omed~lbnt'a 
kampen om makten står på dagordningen . 

3) Vid början av revolutionen år 1917 i R ysslflllcl 
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förvandlade sig genast arbetarråden till arbetare- och 
soldatråd, vilka droga dc 'bredaste fol-klager in under 
räckvidden av sitt inflytande och genast vunna en oer-
hörd auktoritet, ty den verkliga makten var på deras 
sida. och i deras händer. Men då den liberala bourgeoi-
sin hämtat sig från det för-sta revolutionära -slagets 
överraskning då socialförrädarna., social-revolutionä-
rerna och mensjevikerlla, förhjälpte den ryska bour-
geoisin att ta makten i sina händer, började rådens (sov-
jeternas) betydelse att sjunka. Först efter händelserurt 
i juli 1917, och sedan KorniloHs kontrarevolutiollär:) 
fälttåg utbrutit då de bredaste folkmassorna komma i 
rörelse, och då den kontrrevolutionära, borgerliga kom-
promissregeringens sammanbrottskris blev llkut, -begynte 
arbetarråden åter få avgörande betydelse i landet. 

4) Den tyska. och den österr~kiska revolutionens hi-
storia visar detsamma. Då de breda arbetarmassornu 
reste sig, då den revolutionära vågen steg högt och sopa-
de bort Hohenzollel'll- och Habsburgs-monarkierna., upp-
stodo i 'rysk land och Österrike med na.turnödvändighet 
arbetare- och soldatråd. Den förnta tiden var den verk-
liga makten på deras sida, och råden voro på väg fLtt bli 
en f-aktisk makt. Men då, till följd aven hel del histo-
riska omstä.ndigheter, makten övergick till borgar·klas-
sen och den kontrarevolutionära socialdemokratin, bör-
jade råden snart att slumra in och krympa ihop till in-
genting. Under Kapp-Luttwitz' millslyckade kontrar.-:l-
volutiollära upplopp, började råden åter uppstå under 
några dagar, men så snart kampen åter slutade med seg·~r 
för bourgeoisin och socialförrädarna, somnade åter igen 
de råd , som ·begynt Il tt resa ·huvudet.. 

5) De anförda fakta visa, att vissa ibesiämtla förut-
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"ttningar fordras för bildandet a.v sovjet. Organisera 
arbetarrAd och förvandla dem till råd av arbetare- och 
IIOldat-deputerade ,bör man endast när följande tre bo-
tiDgelser äro för handen: 

a) en revolutionär massresning bland de breda-
ste lager av arbetare och arbeterskor, bland solda-
terna och den arbetande 'befolkningen över huvud; 

b) en så skarp tillspetsning av den ekonomi.ska 
och politiska krisen, att makten börjar glida den 
gamla regeringen ur händerna; 

c) om bland betydande grupper av arbct-arc 
framför allt inom det kommunistiska partiet -allt 
blivit allvarligt förberett för att börja en avgö· 
rande, systematik och planmässig kflmll om mak-
ten. 

6. Sllä,oge dessa förutsättningar fattas, måste kom-
munisterna agitera systenratiskt och outtröttligt föt 
rldstanken, popularisera den för massorna, bevisa för 
befolkningens bredaste lager, att råden är den end3. iin-
damålsenliga statsformen såsom övergång till kommu-
w81Ilen. Men det är omöjligt att omedelbart organisera 
8ovjeter, så länge de ovannämnda förutsättningarna 
fattas. 

'l . De tyska. socialförrädarnas försök att draga rå-
den in under det allmänna borgerligt-demokratiska. för-
fattningssystemet framstår i verkligheten som förräderi 
mot arbetarnas sak och arbetarklassens vilseledande. 
Ty verkliga. arbetarråd äro blott möjliga som form för 
den ,tatsorganisation, som avlöser den borgerliga demo-
krAtin, Som 8ÖfIderbryter denna och ersätter den med en 
Brbetardikta.tur . 

II. -
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8) Den propaganda som det oavhä.ngiga partiets mo' 

derata ledare (Hilferding, Kautsky o. a.) föra och .som 
syftar till att bevisa sovjetsystemets förenlighet med en 
borgerlig nationalförsamling, betyder antingen fullstä.n· 
dig brist på förståelse för den proletära revolutlOoeus ut-
vecklingslagar eller ett medvetet vilseförande av arbetar-
klassen. Sovjet Ibetyder proletariatets diktatur. Natio-
nalförsamlingen betyder bOl'g<1rklasse-ns diktatur. Det 
är omöjligt att förena och försona. arbetarnas och borgar-
nas diktatur. 

9) Den propaganda enstaka representanter för vän-
sierriktningen inom U. S. P. i Tyskland gjort för e ll 
spetsfundigt utfunderad pappers plan för ett "rådssys-
tem" , utao sammanhang med borgarkrigets verkliga. ut-
veckling, är ett skolmästartilltag, som avleder arbetarna 
frAn dagsuppgifterna för den verkliga kampen om mak-
ten. 

10) De försök som gjorts av vissa. kommunistiska 
grupper i Frankrike, Italien, Amerika och England att 
bilda sovjet, som icke omfatta do breda. arbeta:massornu, 
och som dä.rför icke orka intriida. i den omcdelbara. kam-
pen om makten, skada endast det verkliga förarbetet för 
en sovjetrevolution. - Detta slags konstlade, drivhus-
artade "sovjeter" förvandlas i bästa fa ll till små prop!\'-
galldaföreningar till förmå.u för sovjetmakten, men i 
värsta fall k unna dylika förfelade sovjeter kompromet-
tera sovjetmaktens ide inom de breda folklaglC~n. 

11) Ett .särskilt läge har utvecklat sig i Tysk-Oster-
rike, där det lyckats arbetarklassen att uppr!:i.UhAJ la ar-
betarråd, som omfatta breda massor av arbetare. R är er-
inrar lä.get om perioden februari--oktober 1917 i Ryss-
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land. Arbetarrådcn i 'l'ysk-Östel"rike är en betydande 
politisk faktor och bildar kti.rnan till den nya makten. 

Det är självklart, att under en sådan situation kom-
munisterna deltaga i arhetarråden och hjälpa dem att 
intrunga i landets hela sociala, ekonomiska ocll polit.iska 
liv, att kommunisterna· bilda fraktioner i arbetarrAden 
och understödja. deras utveckling på alla sätt. 

12) Sovjeter utan r,wolutioll är en omöjlighet. Sov-
jeter utan proletär revolution förvandlas oundgängligen 
till en parodi på sovjet Verkliga massovjeter uppstå 
som den givna formen för proletariatets diktatur. Alln 
uppriktiga anhängare av sovjetmakten måste umgås för-
siktigt med sovjetid6n, oupphörligt agitera för den bland 
arbetarmassorna, men etldmt när ovannumnda förutsätt· 
ningar finnas skrida till sovjeternas förverkligade. 



( , 



• 

Teser över agrarfrågan. 
J) Endast städernas av kommunistiska partiet 

ledda industriproletariat förmår befria landsbygdens 
arbetande massor från kapitalets och storgodsägare-
väidets ok, befria dem från förfall och från im-
perialistiska krig, vilka alltid äro oundvikliga vid 
upprätthållandet av det kapitalistiska systemet. Dc 
arbetande massorna på landsbygden kunna. blott i för-
bund med det kommunistiska. proletariatet och genom 
hänsyn löst stödjande av dess revolutionära kamp för 
avskaffandet av junkrarnas (godsägarnas) och bout-
geoisins ok finna sin räddning. 

A andra sidan kunna industriarbetarna icke lösa 
sin världhistoriska. uppgift a.tt befria mänskligheten 
från kapitalismens ok och från krigens förbannelse, 
om de innesluta sig i trånga skråmässiga Iackintres-
sen och inskränka sig till att sträva efter Iörbättrande 
a .... sin, understundom ganska drägliga småborgerliga 
ställning. Men just så förhåller det sig i många fram-
åtskridna länder med "arbetararistokratien", som bil-
dar grundvalen för Andra Internationalens så. kal-
lade socialistiska partier, men som i verkligheten ut-
gör socialismens värsta fiender, är dess förrädare, 
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små.borgerliga. hurrapatrioter, och bourgeoisins agen-
t.N inom arbetarrörelsen. En. verkligt revolutionär, en 
vl,rkligt socialistiskt handlande klass är proletariatet 
tlI'_dnst under det villkoret, att det uppträder som ett 
avantgarde för alla arbetande och förtryckta, som 
dems leoare i kampen för exploatörernas störtande. 
Detta å sin sida är omöjligt utan klasskampens ut· 
sträckau(le till landsbygden, utan samlandet av de ar-
betande massorna på landsbygden kring industriprole-
tariatets parti, utan att stadsproletariatet uppfostrar 
landsbygdens proletariat. 

2) Landsbygdens arbetande och förtryckta massor, 
vilka stadens proletariat måste leda i kampen eller 
åtminstone ' draga över på sin sida, representeras i de 
kapitalistiska länderna av följande grupper : 

För det första: av lantarbetareproletariatet, löne-
arbetarna (säsongarbetare, kringvandrande arbetare 
och daglönare) vilka förtjäna ett knappt uppehälle 
genom lönearbete i jordbruk och skogsarbeten. En 
självständig från övriga grupper av lantbefolkningen 
skild organisation för denna kategori illklusive skogs-
arbetare, hantverkare på godsen o. s. v. (politisk såväl 
som militär, facklig och kooperativ organisation, bild-
ningsverksamhet), en stegrad propaganda och agita-
tion bland denna grupp och dess vinnande för sovjet-
systemet och proletariatets diktatur - se där de kom-
munistiska partiernas grundläggande uppgift i alla 
länder. 

För det andra: av ha.Ivproletariatet eller småbru-
ka.rna, d. v. s. de som finna sin utkomst dels genom 
lönearbete inom jordbruket eller i industriella, kapita-
listiska företag , dels därigenom att de trötta ut sig 



te7 
på. en egen eller arrenderad jordplätt som endast läm-
nar en del av de för familjen nödvändiga livsmedlen. 
Denna grupp av den arbetande lantbefolkningen är 
i all a kapitalistiska länder utomordentligt talrik. men 
dess existens och dess särskilda sambäl1sst1il1 ni ng för-
tiges av bourgeoisins representanter och av socialis-
t/mm inom Andra. I nternationalen . Detta sk er till en 
del ! medvetet för att vilseleda arbetarna, delvis till 
föl jd av den van1iga kälkborgerliga åskAdningen som 
i allmänhet förväxlar denna grupp med de själv-
ägande bönderna. Denna bourgeoisins metod att vi lse-
leda a rbetarna är mest märkbnT i Frnnkrikc och 
Tyskland. därnäst även i Förenta stntcrnfl och andra 
länd'er. Genom ett riktigt organiserande av arbetet 
kan d(:J]na grupp bli en säker anhängare av det kom-
munistiska partiet. ty dessa llalvproletärers stlillninA' 
är mycket svAr och den fördel som sovjetmakten och' 
proletärdi ktatnren tillför' dem är stor och påtagl ig. 

T en del länder är den första OC11 den andra grnp-
pen icke strängt skilda från varandra. En gemensam 
organisation för dem är därför under vissa förhånanden 
att anbefalla. 

För det tredje: Smd.brukarna. d. v. s. de jordbru-
kare vilka såsom självägande eller arrendatorer täcka 
belloven för sina familjer OCll hushåll utan att leja 
främmande arbetskrRft. Denn a. kategori vi nner ovill· 
korliA'en }lA, proletariatets seger, vilken genast och 
full stiindigt skaffar åt dem: a.) befrielse från erläg-
gande ay arrende eller avstående från en del av skör-
den (t. ex. i Frankrike och i Italien) till godsägaren; 
b) befrielse från hypoteks1.lördan, l{öpeskilJi ngen; 
e) befrielse från olika former av beroendr under 
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godsägarens ok (ir 'fräga. om skog ocn betesmar-
ker m. m.); d) omedelbart bistånd i deras jordbruk 
från den proletära statsmaktens sida (möjligheten 
att använcla. jordbruksredskap och ' en del byggnader 
tillhörande de av proletariatet exproprierade storkapi-
ta1istiska godsen; omedelbar förvandling av de koo-
perativa företag och jordbruk , vilka. t under kapitalis-
mens tid mestadels tjänat de rika och burgna lant-
brukarna', till organisationer som i första hand hjälpa. 
de fattiga', d. v. s. proletärer, halvproletärer och små-
brukare b. s. v.) . . 

Samtidigt måste kommunistiska partiet vara med-
vetet om att under övergållgstiden från kapitalismen 
till kommunism, d. v. s. under proletariatets diktatur, 
inom denna kategori åtminstone delvis strömningar i 
riktning mot full handelsfrihet och fri förfoganderätt 
över privategendom äro oundvikliga. Ty denna. kate-
gori, vilken om också blott i ringa antal uppträder så-
som säljare av livsmedel, är demora.liserad genom va-
llaD att spekulera och äga kapitaL ' Genom en fast pro-
letärisk politik, genom det segrande proleta.riatets be-
slutsamma uppgörelse med g-odsägare och storbönder 
kunna' likväl strömningarna inom denna grupp ej bli 
så bet:vdand e. De äro ej heller i stån d att ändra något 
i det faktum , att småbÖnderllU. i det stora hela icke 
äro motståndflre till en proletärisk omvälvning. 

3) De tre ovannämnda grupperna utgöra tillsam-
mans i alla lä'nder majoriteten bland lantbefolknin-
gen. Därför är den proletära omvälvningens slutliga 
resultat säkerstälH ej blott i städerna utan även på 
landsbygden. Den motsatta åsikten är mycket ut-
b'r<>dd. Men den håller sig dock först och främst tack 
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vare den borgerliga vetenskapens och statistikens sy-
stematiska bedrägeri, i det den med alla medel för-
tiger och döljer den djupa. avgrund som skiljer halv-
proletärerna och småbrukarna. från storbönderna. För 
dct andra håller den sig tack vare oförmågan och slö-
heten hos Andra Internationalens och den genom im-
perialistiska privilegier demoraliserade "arbetararis-
tokra.tiens" spetsar när det är fråga om cn verklig: 
proletärisk revolutionär propaganda , agitatioris- och 
organisationsarbete bland landsbygdens arbetare. Op-
portunisternas hela uppmärksamhet har varit och är 
fortfarande riktad på åstadkommandet av ett teore-
tiskt och praktiskt samförstånd med hourgeoisin , in-
klusive den rika. och burgna bondeklassen, och ickc 
på, ett revolutionärt störtande av den borgerliga rege-
ringen och bourgeoi'sin genom proletariatet. För det 
tredje bibehåller sig denna falska nppfattning till 
följd aven hårdnackad fördom, vilken sammanhänger 
med alla borgerlig-demokratiska och parlamentariska 
fördomar. Denna fördom strider mot en sanning, som 
är fullkomligt bevisad av den teoretiska marxismen 
och fullt bekräftad av den ryska proletära revolutio-
nens erfarenheter, nämligen mot det faktum att med 
tmdantag av lantarbetarna, vilka redan nu stå med i 
revolutionen, kan den splittrade, förtryckta och ku-
vade, i alla, även de mest framskridna länderna, till 
halvciviliserad levnadsstandard dömda la,ntbefolknin-
gen av ovannämnda grupper, vilka både ekonomiskt, 
socialt och kulturellt äro intresserade av socialismens 
seger, först då avgjort stödja det revolutionära prole-
briatet, när detta erövrat den politiska makten , sedan 
storgodsägarna ooH kapitalisterna, satts fullkomligt _ 

<cl 
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ur spelet, och sedan dessa grupper i praktiken sett 
att de ha en organiserad ledare och försvarare som är 
mäktig nog att hjälpa dem och föra dem på den rätta 
vagen. 

4) Med uttrycket "burgna. bönder" menas i ekono-
misk terminologi de mindre lantbrukare, d. v. 8. hem-
mansäg~re eller arrendatorer av mindre gärda.r, vilka 
tinder kapitalismens herravälde i regeln ej blott ge 
underhåll åt familjen och hushållet utan även lämna. 
m\got överskott, vilket, åtminstone under gy nnsamma 
år, kan förvandlas till k apital; också äro dessa lant-
brukare ofta i stånd att leja främmande arbetskraft. 
Såsom exempel på burgna bönder i ett utvecklat ka-
pitalistiskt land kan i Tyskland enligt statistik från 
1907 nämnas en grupp, vars medlemmar innehade och 
brukade var<lera 5-]0 hektar jord och vari a.ntalet 
sysselsatta. lönearbetare uppgick till omkring 1/3 av 
antalet jordbruk. I Frankrike, där special odlingar 
(till ex. av vinrankan) bedrivas. vilka erfordra en 
stor mängd arbete, använder denna grupp troligen i 
större omfattning främma.nde, lejda, lönearbetare. 

Det revolutionära proletariatet kan, åtminstone för 
den närmaste framtiden och början av proletärdikta-
tnrens period , icke göra. det till sin uppgift att draga 
denna. grupp över på sin sida. Det måste i ställ et 
inskränka sig till uppgiften att neutralisera den och 
laga att den i kampen mellan proletariatet och bour-
geoisin icke lämnar aktiv hjälp åt den senare. Denna 
grupps tvetydiga hållning är oundviklig, och i början 
av det nya tidevarvet kommer dess framträdande sym-
patier i de kapitalistiskt utvecklade länderna. att vara 
på bourgeoisins sida; ty de själväga.nde småbrukar-
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Das åskådning och stämning är övervägande kapitalis-
tiskt orienterad. Det segrande proletariatet kommer 
att förbättra denna grupps ställning genom upphävan-
de av arrendebetalningen och annull erandet av hypo-
teksskulderna, genom utdelning av maskiner och red-
skap, införande av elektrisk drift inom jordbruket o. s. 
v. Den privata äganderättens omedelbara upphävande 
genom l>foletariatets maktställni ng kommer icke i 
fråga i de flesta kapitalistiska stater. Men i ställ et 
kommer den proletära statsmakten att för denna grupp 
up,phäva alla av privatäganderättelI härrörande plikter. 
I varje rall garanterar den proletära makten åt små-
brukarna och de mindre hemmansägarna att de ej blott 
få behålla si na jordlotter, utan även att de kunna utöka 
den dittills 'Sv dem arrenderade arealen (tack vare ar-
rendebetalningens upphörande). 

Masstttgärder av detta slag i förening med en sko-
nigslös kamp mot bourgeois in garanterar denna neu-
tralitetpolitiks framgång. Övergången t.ill kollektivt 
jordbruksarbete kan den proletära statsmakten blott 
så småningom och med iakttagande av största. försik-
tighet, genom exemplets makt, genom utdelning llV ma-
skiner, införande av tekniska förbättringar (elektrifie-
ring) genomföra utan någon våldsåtgärd mot det burg-
na bondeståndet OCll småbrukarna . 

5) Såsom storbönder kunna de ,kapitalistiska jord-
ägare betraktas, vilka. i regeln leja egna lönearbetare 
och vilka endast genom sin kulturnivå, sitt levnadssätt 
och sitt personliga deltagande i jordbruksarbetet till-
höra bondeklassen. 

Detta är den talrikaste av de bourgeoisins grupper 
som är det revolutionä.ra proletariatets omedelbara och 
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avgjorda fiende. Det kommunistiska partiet m:l~te yid 
si n verksamhet på landsbygden lägga särskild vikt vid 
att befria det arbetande och exploaterade flertalet av 
lantbefolkningen från dessa utsugares andliga och poli-
tiska inflytande. 

Efter proletariatets seger i städerna f&r man vara 
beredd på alla möjliga. yttringar 'av motstånd, sabotage 
och omedelbart väpnat motstånd från denna befolk-
ningsgrupp. Därför måste dct revol utionä.ra proleta-
riatet genast vidtaga de organisatoriska förberedelserna 
och anskaffa nödvändiga styrkor för att avväpna den-
na. grupp och tillfoga den ett avgörande, skoningslöst 
oe11 förintande slag vid första tecken till motstånd från 
dess sida, samtidigt med stormanfallet mot industrins 
kapitlllister. För detta. ändamål mnste landsbygdens 
proletariat beväpnas och organiseras i sovjeter (gods-
råd) i vilkA, utsugarna ieke böra få lH\. någon plats 
och ,'ari inflytandet i övervägande grad måste tryggas 
flt proletärerna och halvproletärerna_ 

Själva exproprieringen a.v storböndernas jord bör 
lilcväl ej vara det segrande proletariatets omedelbara 
uppgift, ty för socialiseringen av sådana egendomar 
existera ännu ej de materiella, i synnerhet de tekniska, 
men även de sociala betingelserna. I enstaka fall kom-
mer sannolikt de delar aN storgodsen att beslagtagas, 
vilka äro nödvändiga för småbrukarna omkring. Dessa 
senare måste också garanteras nyttjanderätten till en 
del av storgodsens lantbruksmaskiner un~er vissa vill-
kor och gratis. 

I allmänhet kan den proletära statsmakten låta stor-
bönderna behålla sin jord, och endast e.'(propricra den i 

~fall av motstånd mot de arbetandes och exploaterades 
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makt. Erfarenheterna under den proletära revolutioneu 
i Ryssland, vid vilken kampen mot storbönderna till 
följd av en .serie särskilda. förhållanden dragit ut på 
tiden och blivit synnerligen invecklad, ha. likväl visat 
aLt denna. grupp, ifall den vid minsta motstånd får en 
vederbörlig tillrättavisning, är i stånd att lojalt upp-
fylla plikterna mot den proletära. statsmakten och att 
den till och med ,börjar .hysa. aktning för denna makt, 
,som ger varje -arbetande medborgaro skydd och sko-
ningslöst förföljer de rika dagdrivarna. 

De sä.rskilda betingelser som försvåra det segrande 
proletariatets kamp mot storbönderna i Ryssland, bestå 
huvudsakligen av följande: Den ryska. revolutionen har 
efter omvälvningen den 7 nov. 1917 genomlöpt det sta-
dium som kännetecknar hela. bondeklassens allmänt de-
mokra.tiska, d. v. 8. i grunden borgerlig-demokratiska 
'kamp mot godsägarna. Städernas proletariat var kul. 
turellt och numerärt svagt, och avstånden verkade på 
grund av de ytterst dA.liga kommunikationerna mycket 
försvårande. 

Europas och Amerikas revolutionära proletariat må· 
ste energiskt förbereda. den fullkomliga. segern över 
storböndernas motstånd, varje möjlighet att göra ens del 
ringaste motstånd mäste avlägsnas och segern måste 
fullföljas 'betydligt snabbare, beslutsammare och med 
större effektivitet. Denna fullständiga seger för lant-
arbetarnas, halvproletärernas och småbrukarnas massor 
är oumbärlig och utan densamma kan den proletära 
makten ej tryggas och bliva motståndskraftig. 

6) Det revQlutionära llroletariatet måste ofördröj· 
ligen, undantagslöst och utan varje ersättning expropri. 
era allt land från storgodsägarna, fideikommisser och 



174 
sådana parsoner, som omedelbart eller genom sina för-
lJaktare systematisk t exploatera daglönarnn.s och de 
kringboende småbrukarnas, ej sällan också de ll1ede1-
stora böndernas arbetskraft och ej själva deltaga i ar-
betet. Hit höra största. delen av feodalherrarnas efter-
kommenda (adeln i Ryssland, Tyskland och Ungern, de 
restaurerade forna feodalgodsen i Frankrike, de engel-
ska. lorderna, Förenta. staternas forna. -slavägare) , vidare 
(le rika finaosmagnaterna eller de som hä.rstamma från 
båda dessa slags utsugare och dagdrivare. I ingen form 
får inom det kommunistiska partiets led propaganda för 
ersättning å.t stol:lgodsägarna för exproprierad egendom 
tillåtas, coä.t detta under den tuuvarande !Situationen 
i Eurolla och Amerika skulle betyda ett förräderi mot 
socialismen och lugga nya. bördor på de 'arbetande och 
utsugna massornas skuldror. Dessa. massor äro redan 
förut mer än nog belastade av kriget, som mångfaldigat 
miljonärernas antal och rikedom. 

För de mest framskridna kapitalistisk-a, ländernas 
del erkänner kommWlistiska I nternationalen det vara 
riktigt att företrädesvis bibehålla stordriften inom jord-
bruket och bedriva den' på samma sätt som sovjet-jord-
bruken i Ryssland. Likaså är det ändamålsenligt att 
understödja grundläggandet av kollektivjordbruk (koo-
perativa. jordbrukskommuner). 

J Ryssland måste man, till följd av detta lands ef-
terblivna jordbruk, mestadels skrida till uppdelning av 
storgodsen och deras utnyttjande bland bönderna. Blott 
i reil>-tivt sällsynt,a undantagsfall lyckades man använda 
"t~1rgodseu för att inrätta så kaUade sovjet jordbruk, vii· 
ka administreras av den proletära staten för egen räk-
ning: de forna lönearbetarna förvandlas samtidigt till 
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statsarbt'tare och medlemmar av sovjeterna som förvalta 
"talen. 

Bibf~hållandct av de stora jordbruken tillgodoser .bäs!; 
lien nwolutionära la.ntbefolkningens intressen, nämligen 
de r.gelinomslösa lantarbetarna samt de balvproletäriska. 
torparna, vilka förtjänat dct mesta av sitt uppehälle 
lUed löncarbete på storgodsen. Dessutom gör storgod-
sens nationalisering stadsbefolkningen åtminstone del-
vis oberoende av bönderna beträffande livsmedelspro~ 
blemet. 

A IInrira sidan kan på sådana platser, där det ännu 
fiu.ies r()sier kvar av det feodala tillståndet, dagsverIo,. 
systen,et leda till särskilda former av utsugning, och där 
s. k. servitut eller halvarrende består kan det bliva 
nödvändigt under vissa omständigheter att överlämna 
en del av de större godsens jord till bönderna. 

I lundet' dler trakter, där det större jordbruket spe-
lar en relativt ringa roll och det däremot existerar ett 
stort antal småbönder, vilka sträva efter att erhålla 
jord, kan fördelningen av godsägarnas jord visa sig 
vara det säkraste medlet att vinua bönderna för revo-
lutionen, under det bibchållalldey av stordri-ften~ 
är av någon särskild betydelse för städernas • ./ö'~fllrle 
mcd livsmedel. ~-:'" 

'l'ryggaudct aven varaktig seger .. ,, ~under alla oJr.-
stiinålghcter proletariatets iörsta och viktigaste uppgift. 
För I ev()l n t.i ~,nens framgångar får proletariatet ej ens 
rygga til:baka. för tillfällig minskuillg i produktionen, 
Den pro{etå:'a maktens varaktiga bcstånd kan endast 
uppnås d4 det lyckas proletariatet att hålla bondestån-
dets rncdp.lkluf>s neutra-l och tillförsäkra sig stöd från 
största delen av om ej hela småbrukarekåren. 
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I varje fall måste, d itt en uppdelning av storgodsen 
sker, Iantproletariatets intressen tillgodses i första hand. 

Storgodsens inventarier måste <lviHkorligen utan fll'-

sättning övertagas av staten, under förutsättning ah 
dessa. inventarier, sedan man tillgodosett ,behoven för 
statens jordbruk, kostnadsfritt kunna begagnas av små-
brukarna under iakttagande av de av den proletära re-
geringen utarbetade bestämmelserna. 

Om under den första tiden efter en proletär revolu-
tion ej blott storgodsägarnas ofördröjliga expropriering 
utan även deras internering i egenskap av kOlltrarevolu-
tioniira ledare och lantbefolkningens förtryckare, är 
nödvändig, så. måste i och med befästandet av proleta-
riatets makt, ej blott i städerna utan även på landsbyg-
den, ansträngningar göras att .söka vinna medlemmar 
av bourgeoisin med värdefulla kunskaper och organisa-
torisk förmåga, för att under särskild uppsikt av pu-
litliga kommunistiska arbetare och kontroll av oarbetar-
råd bidraga. till skapandet -av socialistiskt jordbruk i stor 
skala. • 

7) Socialismen kommer först dA att slutgiltigt bc-
-"''il. kapitalismen och för alltid betryggas, när den 

fr~ke~ statsmakten brutit motstAndet från utsugar-
nas sida, Ub..gN ,., tillförsäkrat sig fullständigt herra-
välde och åtly!.~, när den återuppbyggt industrin 
på grundval av samvetsgrann stordrift och med tillgo-
dogörande av moderna tekniska förbättringar (elektri-
fiering av hela industrin), Endast detta ger staden möj-
lighet -att lämna landsbygdens efterblivna (Ich spridd:\' 
befolkning en så. effektiv hjälp i tekniskt och socialt 
hlinseende, att därigenom den materiella grundvalen för 
en väsentlig ökning av jordbrukets produktionsmöjlig-
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heter skapas. Också. tvillga-s de mindre jordägarna på 
så ,sä.tt genom exemplets makt att till sin egen fördel 
övergå till stordrift och gemensamhetsbruk med använ-
dande av hjälpmaskiner. 

På landsbygden erfordras för en effektiv kamp för 
socialismen följande: De kommunistiska partierna måste 
bibringa industriproletariatet insikten oro nödvändighe-
ten av oHer för bourgeoisins störtande och den prole-
tära. maktens befästande, ty proletariatets diktatur 
tctyder såväl proletariatets förmåga att organisera och 
leda de arbetande och exploaterade massorna" som ock"u, 
förmågan hos en förtrupp att föl' detta mäls vinnau!le 
göra de största ansträngningar och bringa de mest hero-
iska offer. För uppnåendet M ett lyckligt resultat ä.r 
det en trängande nödvändighet ait landsbygdens arbe-
tande och mest av alla exploaterade massor genom 'pro-
letariatets ,seger genast och på sina utsugares bekost-
Ilad få sin stä.llning förbättrad, ty eljest kan det indu-
striella proletariatet ej med säkerhet räkna, på landsbyg-
dens hjälp och ej heller på stadsbefolkningens förseende 
med livsmedel. 

8) Den oerhörda svårigheten att organisera och till 
revolutionär kamp uppfostra det slöa och försoffade 
lantarbetareproletariatet, vilket av kapitalismen hålles 
på en andligt outvecklad, undertryckt och socialt okun-
nig nivå och ofta i ett tillstånd av medeltida ofrihet och 
beroende, kräver av det kommunistiska partiet särskild 
uppmärksamhet på .strejkrörelser tblalld landsbygdens 
arbetare, ett kraftigt understödjande och allsidig utbred-
ning 'av masstrejkerna bland lantarbetarnas proletariat 
och halvproletariat. Erfarenheterna från den ryska 
revolutionen år 1905 och 19.17, vilka numera bekräftats 

12. -
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genom erfarenheterna i Tyskland, Polen, Italien, Eng-
land och andra framskridna länder, bevisar att endast 
massornas fortsatta strejkrörelse (i vissa. fall med små-
brukarnas deltagande) är i stånd att väcka den slum-
rande landsbygden, att uppväcka klassmedvetandet och 
insikten om klassorganisationeIls nödvändighet bland 
landsbygdens utsugna proletariat sa mt att praktiskt och 
åskådligt visa betydelsen av enig samverkan med stä-
dernas arbetare. Kravet pa fackorganisationer bland 
lantarbetarna och kommunisternas medverkan inom 
la.ntarbetarnas och -skogsarbetarnas organisationer är u.v 
detta. skii.l särskilt nödvändigt. Likaså bör Ibildandet av 
kooperativa. föreningar (produktionssammanslutningar) 
av landsbygdens utsugna befolkning i nära förening 
med den revolutionära arbetarrörelsen stödjas av de 
kommunistiska partierna. Vidare bör en särskild agi-
tation bedrivas bland småbrukarna. 

Kommunistiska Internationalens kongress 'bränn-
märker såsom förrädare och överlöpare de socialister, 
vilka tyvärr finnas ej blott inom Andra Internationalen, 
utan även bland de för Europa. särskilt betydelsefulla 
partier, vilka redan utträtt ur denna., vilka socialister 
ej blott äro i stånd till att liknöjt åse strejkrörelser på 
landsbygden, utan även (såsom fackföreningsbyråkra-
tien, Scheidemänncn och Kautskyana.rlla) uppträda. mot 
-strejkerna, emedan de endast se dem ur den synllUnkten, 
att de innebära en fara för minskad livsmedelsproduk-

~ t ion. Inga program och inga än så högtidliga. förkla-
ringar ha det ringaste värde om man ej visar i hand· 
ling att kommunisterna och arbetarledarna sätta ut· 
~klingell av den proletära rcvoluuonc? över 'allt an· 

~ nat, sit de lö, den skull lö"t •• tt b,mg. de stö"t. 
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offer, enär ingen annan utväg och inga andra medel 
finnas att för alltid avskaffa hungersnöden och förfal. 
let samt förhindra nya imperialistiska krig. 

9) De k~mmuni8tiska partierna måste uppbjuda 
allt för att snarast möjligt övergå till grundao-
det av sovjet på landsbygden, bestående i främsta 
rummet av representanter för lönearbetarna och 
halvproletärerna. Likaså böra de propagera föt' 
bildandet av småbrukareråd. Endast i förening med 
masstrejkrörelsen och i samverkan med den mest under-
tryckta klassen komma sovjeterna att vara i stånd 
till att fylla sin uppgi ft cch befästa sin ställning så, 
att de kunna bringa småbrukarna under sitt inflytande 
och senare i sig Ullptaga en -sammanslutning av sm1\-
brukare- och lantarbetareråd. Men sälänge strejkrörel-
sen ännu ej är -stark och la.ndsbygdsproletariatets orgalll' 
sationer ännu äro svagt utvecklade, både på grund av 
det svåra förtrycket från godsägarnas och st.orbönder-
Ilas sida och titt följd av bristfälligt stöd från industri-
arbetarnas och deras organisatiollerssida, 'kräver bildall' 
det av sovjeter ,på landsbygden en la.ngvarig förbere· 
elelse. Denna förberedelse måste ske genom ' skapandet 
av, om också tills vidare mycket små, .kommunistiska 
particeller genom en aktiv propaganda, som i lätt-
fattlig fo rm framlägger kommunismens krav och 
med tillhjälp av exempel illustrerar de olika me-
toderna. för utsugning och förtryck, vidare genom systc-
ma.tiskt ordnade agitationsresor av industriarbetare på 
htndsbygden o. s. v. 





Teser och supplement i nationalitets· 
och kolonialfrågan. 

A. Teser. 
l ) Kara-käristiskt för den borgerliga demokratin är en 

abstrakt eller formell uppfattning av frågan om jämlik. 
heten över huvud taget, och om den nationella jämlik-
heten i synnerhet. Under skenet av den mänskliga per-
sonlighetens likhet över 'huvud taget prokl.amerar den 
borgerliga. demokratin den formella eller juridiska jäm-
likheten mellan den besuttne och proletären, mellan ut· 
sugaren och den utsugne och bedrager därigenom i hög-
sta grad de undertryckta klasserna. Jämlikhetens ide 
som f>jälv är en återspegling av produktionsförhållan-
dena förvandlas av bourgeoisill under oförevändning av 
en påstådd absolut jämlikhet hos de mänskliga indivi-
derna, till ett verktyg i 'kampen mot avskaUandet !l.V 

klasserna. Jämlikhetskravets verkliga innebörd ligger 
blott i kravet på klassernas avskaffande. 

2) Såsom ett medvetet uttryck för den proletära 
klasskampen för avskuddande av bourgeoisins ok skall 
det kommunistiska. partiet i överensstämmelse med sin 
huvuduppgift - kamp mot den borgerliga. demokratin 
och avslöjande av dess lögn och hyckleri - icke heller 
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i llationalitetsfrågan ställa några abstrakta. och formella 
principer i förgrunden utan: l) ett noggrant hä.nsyas-
tagande till den historiskt givna. och framför allt eko-
nomiska. miljön, 2) ett tydligt frånskiljande av de un-
dertryckta kl!!-ssernas, de arbetandes och utsugnas, in-
tressen från de så, ·ka.llade nationsintre&senas allmänna 
begrepp, vilka innebära de härskande klassernas intres-
sen, 3) ett lika noggrant frånskiljande av de under-
tryckta, avhängiga, icke likaberättigade nationerna från 
de undertryckande, exploaterande och fulla rättigheter 
åtnjutande nationer såsom en jämvikt mot den borger-
ligdemokratiska. lögnen vilken döljer ett - för finan<;-
kapitalets och imperialismens tidevarv karaktäristiskt 
- undertryckande, kolonialt och ekonomiskt, nv den 
övervägande majoriteten av världens befolkning genom 
en obetydlig minoritet av de rikaste och mest utvecklade 
länderna. 

3) Det imperialistiska !kriget av 1914 har med sär-
skild klarhet för hela världens undertryckta klasser be-
visat de borgerlig-demokratiska frasernas lögnaktighet. 
Från Mila siilor fördes detta krig med fraser om fol-
kens befrielse och självbestämmanderätt. och å ena si- . 
dan genom freden i Brest-Litovsk och Bukarest, å an-
dra sidan genom freden i Versailles och Saint·Germain 
har det visat hur den segra.nde partens bonrgeoisi hän-
synslöst 'bestämmer li.ven de "nationella" gränserna ef-
ter sina ekonomiska intressen. Också de "nationella" 
gränserna äro rör bourgeoisin endast Ilandeisvaror. Det 
så bllade NationerDAS rörbund lir ingenting annat än 
ett förslikringsrördrag varigenom segerherrarna i detb 
krig ömsesidigt garantera varandra bytet. Strä.vanden'l 
ritt Aterstä.lIa den nationel1a enheten och "återförena av-
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ädda landsdelar" äro enligt bourgeoisins uppfattning 
iDgentillg annat än de besegrades försök att samla kraf-
ter till ett nytt krig. AtcrföNmandet av artificiellt lös-
ryckta nationer masvarar också. proletariatets intresse: 
men sin verkliga nationella fr ihet och enhet kan prole-
tariatet endast nå genom den revolutionära kampen och 
över den störtade bourgeoisin s lik. Nationernas förbund 
och do imperialistiska staternas -hela. llolitik efter 'kriget 
påpekar detta. faktum ännu tydl igare och skarpare, stär· 
ker överallt proletariatets revolutionära kamp i de mest 
utvecklade länderna såväl som de arbetande massorna i 
kolonierna och i de osjälvständiga. länderna och pä.:Skyn-
dar sammanbrottet av de småborgerligt.nationell n. -illu-
sionerna 'beträffande möjligheten aven fredlig samlev-
nad och jämlikhet nationerna emellan under kapitalis-
men, 

4) Av ovan framlagda. principer föl jer att till grund 
för K ommunistiska r nternati onalens hela politik i nR-
tionella och koloniala frågor måste lägga's en samma 11-

slutning av proletärer och arbetande massor inom alla 
nationer OCII i alla länder till en gemensam revolutio· 
när kamp för godsägarna s och bourgeoisins störtandP" 
Ty endast en" sådan sammanslutning tillförsäkrar oss 
.!Iegern över kapitalismen , utan vilken' seger avskaffan-
dct av det nationella förtrycket och beroendet är omöj· 
ligt. 

5) Den världspolitiska situationen Ilar nu ställt pro, 
letariatets diktatur på dagordningen, och alla ,'ärlds-
politiska tilldragelser koncentrera sig nu oundvikligen 
omkring en enda medelpunkt. näm ligen världsbourgeoi. 
sins ,kamp mot den ryska sovjetrepubliken, vilken skal! 
samla orrl'kring sig å ena sidan sovjetrörelserna hlrmrl ai"' 
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tionella frihetsrörelserna i kolonierna och bland under-
tryckta folk, vilka under bitter erfarenhet lärt sig att 
det för dero ingen annan räddning finnes än en förening 
med det revolutionära proletariatet och sovjetmaktens 
seger över vä-rldsimperialismen. 

6) Följaktligen får roan föl' närvarande icke in-
skränxa. sig till nIotta erkännandet eller pfo1..1amerandet 
av ett närmande mellan de -ar"betande massorna av olika 
nationer, utan man måste :bedriva. en politik som är äg-
nad att förverkliga det mest intima förbund mellan 
sa mtliga koloniala och nationella frihetsrörelser med 
Sovjet-Ryssl-and, varvid formerna för detta förbund be-
stä.mmas av utvecklingsstadiet lJIos den kommunistiska 
rörelsen bland proletariatet i varje land eller hos den re· 
volutionära frihetsrörelsen i de efterblivna länderna ei-
ler hos de efterblivna nationerna. 

7) Federationen är en övergångsform till en full-
ständig förening av alla nationers arbetare. Fedt'ratio-
Ilen har i praktiken redan visat sin ändamålsenlighflt 
såväl i den socialistiska federativa sovjetrepublihn 
Rysslands förMIlanden till de övriga sovjetrepublikenHI 
(den ungerska, den finska och 'den lettiska i förflutp;l 
tid, den asherbeidiska och den ukrainska i nuvarande tid) 
som inom Ryska Soåalistiska F ederativa Sovjetrepubli-
ken gentemot de nationaliteter som varken ägt självsty-
relse eller statlig tillvaro (t. ex. de autonoma :baschkiri-
ska och tatariska republikerna vilka skapats år 1919 
ooh 1920). 

8) Kommunistiska Internationalens uppgift består i 
detta hänseende ej endast i den vidare utvecklingen utan 
:iY(~n i ~tn r1iet OC11 llröv,andet av de erf'ftrenheter som gjorts 
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a dessa på sovjetordniugens och sovjeirörel-scns grulld 
skapade federationer. Erkännande federationen såsom 
övergångsform till fullkomlig förening måste man erter-
sträva en allt fastare sammanslutning, varvid man må-
ste t.aga i betraktande: l ) de av hela världens betydligt 
mäktigare militära imperialistiska makter omgivna sov-
jetrepublikernas omöj lighet att existera utan en ini.im 
förbindelse med -andra sovjetrepubliker, 2) nödvändig-
heten av sovjetrepublikernas inbördes intima ekonomi.ska 
förbund utan vilket det iir omöjligt att återu pprätta dc. 
flV 'imperialismen förintade 'Produktiva krafterna oell 
trygga de arbetandes välstån d, 3) strävan att skapa en 
enhetlig världshuslJållning efter en gemensam plan vil-
ken regleras av alla nationers proletariat. Denna tE'n-
dens har redall under kapitalismen hutt öppet i dagen 
och emotser ovillkorligen siu vidare utveckling och [ull · 
lindning genom socialismen. 

9) På det inrikespoliti ska området kan Kommunist.i-
ska I nternationalens nationella politik icke nöja sig med 
det nakna, formella, i ord uttrycka och till intet förplik· 
tigande erkännandet av nationernas likaberättigand~ 

vartill de borgerliga demokraterna - även om de sedan 
kall a s ig socialister - inskränka sig. 

Ej blott i de kommunistiska pariicmas hela propa-
ganda och agitation - både på parlllmcnf,tribuncn 0f:h 
utanför densa mma - måiite dc i alla kllpitalistiska sta-
ter trois dera s "demokratiska" författni ngar fortfarandC' 
lika ofta förekom mande kränkningarna av nationern..t s 
likaberättigande och dc nationella minoriteternas gar!!.n-
terade rättigheter oförskräckt avslöjas. Det är dess· 
utom nödvändigt: för det första att ständigt upplysa cm 
ritt endrlsl sovjetsystemet iiI' i stånd att i vctklighe1t'fI 



186 
trygga nationernas likaberättigande därigenom att 
förenar först proletärerna och sedan hela det arbetande 
folket i kamp mot bourgeoisin; för det andra att direkt 
understödja de revolutionära rörelserna bland osjälvstän. 
digs. och icke likaberättigade nationer (t. ex. på Irland , 
bland negrerna i Amerika etc.) snmt i kolonierna ,gellom 
ifr1l.gavarande lands kommunistiska parti. 

Utan Jotta sista särskilt viktiga förbe1l1ill förblir 
kamllcn mot undertryckandet {lV osjälvständiga natio-
ner och kolonier liksom också erkännandet av deras raLt 
t ill statlig 1l.utonomi en falsk -skylt, så som vi se hos de 
till II IlltcrJlationalen hörande partierna. 

10) -I nternationalismens erkännande i ord men ';vl-
kande i handling och ersättande med småborgerlig nfl~ 

tionalism och pacifism i all propaganda, 'figitation och 
praktisk verksamhet lir ett vanligt fenomen ej blott hos 
II I nternationalens centerpartier och också. hos de Pli:" 
tier som utträtt ur denna international. Denna företeelse 
finner man ej slillan även inom ·sådana IJartier som nu 
kalla sig kommunistiska. Kampen mot detta onda, mot 
dessa. djupt ingrodda småborgerlig~nationella (ördomar 
vilka 'Uppträda i alla möjliga former, såsom rasha' , 
chauvinisthets och antisemitism' mAste träda i förgrun-
den mycket mera. efter hand som frAgan om proletärdik -
turens förvandling från att vam en nationell diktatur. 
som blott existerar i ett land och är ur ständ att fö ra 
sjä.lvständig världspolitik, till en internationell diktatur. 
till en proletariatets dikta.tur inom åtminstone några 
framåtskridna länder vi lka äro i -s tånd att utöva ett 
avgörande inflytande på värld spolitiken blir a ntmer 
bränna.nde. Den småborgerliga. llationalismen förkla -
rar för internationalism blotta. erkännandet av natio-
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lIerIlaS likaberättigande och anser (alldeles frånsett 
att ett dylikt erkännande blott sker i ord) den na-
·tioneIla egoismen för oanta<itbar. Den proletära ill~ 

ternationalismen däremot fordrar, för det första: un-
derordnandet av det ena landets kämpande proleta-
riats intressen under den internationella TIroletära kam-
pens intressen; för det andra: 'av den nation som genom-
för sin seger över hourgcoisin att den tir redo och i stånd 
till de största nationella uppoffringar för att störta den 
internationella KR'pitalismen. 

Därför är i de redan fullständigt kapitalistiska sta-
terna, vilk'a ha arbetarpartier som faktiskt ut.göra cn 
proletariatets förtrupp, kampen mot de opportunistiska 
och småborgerlig-pacifistiska förvrängningarna av in-
ternationalismens begrepp och politik den första och vik-
tigaste uppgiften. 

11) BeträHande de stater och nationer som fia e!l 
mera. efterbliven, övervägande feodal och patriarkalisk 
eller patrial'kalisk-bonde -kara kär måste mnn hålla säl·-
skilt följande punkter för ögonen: 

a) Alla kommunistiska partier måste understödja. d,; 
revolutionära 'frihetsrörelserna i dessa länder i handling, 
och formen för biståndet måste diskuteras med det kom-
munistiska partiet om ett sådant finnes. I främsta rUll!-
met gäller denna förpliktelse till aktiv hjälp åt arbe-
tarna i det land varunder dc efterblivna nationerna äro 
beroende i Ikolonialt eller finansiellt hänseende. 

b) Nödvä.ndig är kampen mot prästerskapets, de 
kristliga. missionernas och andra elements reaktionärA 
och medeltida inflytande. 

c) Nödvändig är kampen mot panislamismen oell 
den pana,siatiska rörelsen och liknande tendenser vilh 
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försöka förbinda frihetskampen mot den europeiska och 
amerikanska imperialismen med ett stärkande av den 
turkiska och japanska imperialismen, desa. länders adel, 
goosägare och prästeskap etc. 

d) Det är i synnerhet nödvändigt att stödja. bonde-
rörelsen i de efterblivna länderna mot storgodsägarna. 
och alla. former och kvarlevor av feodalismen; man må-
ste framför allt sträva efter ett ge bonderörelsen en så 
revolutionär kara'ktär som möjligt, oo'h om möjligt orga-
nisera bönderna och alla exploaterade i sovjeter och pli 
så sätt få till stånd en så intim förbindelse som möjligt 
mellan Västeuropas Ikommunistiska proletariat och den 
revolutlonlira rörelsen i Östern, i kol onierna och i de ef· 
terblivna länderna .. • e) Nödvändig är en beslutsam kamp mot försöket att 
ge en kommunistisk förklädnad åt do icke verkligt kom-
munistiska. frihetsrörelserna i efterblivna länder. Kom-
munistiska Internationalen har skyldighet att stödja de 
revolutionära örelserna i kolonierna och de efterblivna 
länderna blott för det ändamålet att samla beståndsd.!-
larna av de blivande kommunistiska partierna - de 
verkliga och ej blott tillnamnet kommunistiska - i alla 
efterblivna länder och fostra dem till medvetande om 
-sina särskilda uppgifter, näm ligen kampen mot de bor-
gerliga-demokratiska riktningarna inom ifrågavara.nde 
Hinder. K ommunistiska I nternationalen skall samtycka 
till ett tillfälligt sammangående, ja till och med ett för -
bund med den rovolutionära rörelsen i kolonierna och i 
t ftcrblivna. länder men får ej sammansluta sig med dem 
utan mAste obetingat upprätthålla den proletära. rörel· 
",ens självständiga karaktär - om också blott i dess pri. 
mitiva form. 
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f) Det är nödvändigt att bland de breda lagren av 

vä.rnpliktiga. i alla och i -synnerhet efterblivna. länder 
och nationer fortsätta att avslöja och uppklara det be-
drägeri som de imperialistiska makterna med de privi-
legierade klassernas t.illhjälp ~begå i de undertryckta län-
derna. därigenom att de under skenet av politiskt oav-
llängigastater kalla sådana statsbildningar till liv vilka 
i ekonomiskt, finansiellt och militärt avseende är fu1l-
ständigt beroende av dem. Såsom ett krasst exempel ll{>. 
ett bedrägeri mot de arbetande klasserna, mot en under-
tryckt nation, till vilket ententeimperialismen och ifrå· 
gavarande lands bourgeoisi förena sina bemödanden, kau 
man beteckna ziorusternas PaJestinafråga (liksom zionis-
meo över huvud taget 'Under sken av att skapa, en jude-
stat i Palestina prisger landets Iaktiskt a rabiska arbe-
tarebefolkning bland vilken de arbetande juda.rna blott 
utgöra en liten minoritet åt Englands ubmgning). Un-
der nuvarande internationella Iörhållanden finnes det för 
de osjälvständiga och svaga nationerna ingen annall 
räddning längre ä.n ett förbund av rådsrellUbliker. 

12. Det sekellånga. underlryckandot av koloniala folk 
och svaga nationer IrAn de im perialistiska stormakternas 
sida har bland de underkuvade ländernas arbetande mal:>-
SOl' efterlämnat, ej blott känslor av Iörbittring, utan 
även kä.nslor av misstro mot de undertryckande natio-
nerna. i allmänhet, däribland även mot dessa nationörs 
proletariat. Det nedriga Iörräderiet mot socialismen som 
begicks av flertalet officiella ledare för detta proletariat 
under åren 1914-1919, då socialpatrioterna. under "IoJ:!-
terlandsförsvar" dolde Iörsvaret a v "deras" bourgeoisiers 
"rätt" att under.kuva kolonier och utplundra finansiellt 
beroende nationer - dett-a förräderi kunde endAst stä.!'h 
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detta fullständigt berättigade misstroende. Då detta 
misstroende och de nationella fördomarna kunna utrota .~ 

först sedan imperialismen utrotats i de framåtskridll3 
länderna och sedan hela grundlagarna för det ekono-
miska livet i de efterblivna länderna radikalt omlagts, 
så kan avlägsnandet av dessa fördomar endast försiggå 
långsamt. Därav framgår för det klassmedvetna prole-
tariatet i '!lIla länder plikten att iaktta särskild försik-
tighet och ägna särskild uppmärksamhet gentemot dc i 
och för sig föråldrade nationella känslorna inom de un-
der lång tid förtryckta länderna och nat.ionerna, och 
t illika plikten att göra eftergifter för att desto fortare 
avlägsna detta misstroende och dessa fördomar. Utan en 
frivillig sammanslutning av proletariatet och därmed 
även av 'alla arbetarmassor i ,alla världens länder OCll 

inom alla nationer till ett fö rbund och en enhet, ~all 

segern över kapitalismen icke genomföras med fullstän-
dig framgång. 

1:"" • • 
'- ;p B Supplementleser. L.". 10.. . 

1) En a.v de viktigaste frågor som föreligger Tredje 
Internationalens andra kongress är ett noggrant fast-
ställande av växelförhållandena mellan Kommunistiska 
Int.ernationalen och den revolutionära röre1sen i de poli-
tiskt undertryckta av det egna kapitalistiska systemet. 
behärskade länderna, såsom Kina och Indien. Världsre-
volutionernas historia genomlever en period som kräver 
en riktig uppfattning av dessa växelförhållanden. Dp-t 
stora europeiska kriget och dess följder ha tydligt visat 
att folkmassorna i de utomeuropeiska undertryckta. län-
derna till följd av världskapitalismens centralisation är 



191 

oupplösligt förenade med den proletära rörelsen i Eu-
ropa, vilket under kriget fann uttryck t. ex. i sändandet 
nv kolonialtrupper och talrika a,rbetarmassor t ill fron-
ten. 

2) Den europeiska 'kapitalismen hämtar si u kraft hu-
vudsakligen mindre från de europeiska industriländerna 
än från sina. koloniala besittningar. Till sin existens be-
höver den kontrollen över de omfångsrika kolonialma;rk-
naderna och ett vidsträckt fält för exploa.teringsmöjlig-
heter. England, imperialismens bålverk, lider redan se-
dan ett århundrade av överproduktion. Utan sina vid-
sträckta kolonialbesittningar, vilka äro nödvändiga för 
varuavsättningen och tillika äro källor för råvllrorua, 
skulle Englands kapitalistiska ordning redan för länge 
sedan ha .brutits Iled under sin egen tyngd. I det den 
engelska imperialismen gör hundratals miljoner av 
Asiens och Afrikas invånare till slavar, håller den -sam-
tidigt det engelska proletariatet under bourgeoisins 
välde. 

3) Den rena profit, ·som göres i kolonierna, utgör ('II 

av huvudkällorna till kapitalismens rikedomar i våra da· 
gal'. Den europeiska arbetarklassen kommer först då 
att lyckas störta det kapitalistiska. iöystemet, när denna 
ku.lla slutgiltigt tillstoppats. De kapitalistiska. länderna 
försöka, icke utan framgång, att genom omfattande och 
intensiv exploatering av den mänskliga arbetskraft(,1l 
och koloniernas naturrikedomar återställa sitt ralltill· 
stånd. Till följd av kolonia lbefolkningens exploatering 
ur den europeiska imperialismen i stånd att garantera 
arbctararistokratien i Europa en hel del allmosor (kom-
IJCnsationer). Under det den europeiska imperialismen å 
ena sidan genom import -av varOT, vilka producerats av 
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den billigare arbetskraHen i koloniländerna, söker tryc-
ka. ned proletariatets för livsuppehället nödvändiga. mi-
nimum, är den redo .att uppoffra den profit som skall 
vinna;; i hemlandet, blott för att bekommfl den genom 
koloniernas exploatering erhåll DR profiten. 

4) Koloniernas förfall &:Ih den proletära. revolutiollrll 
i moderländerna, skola störta den kapitalistisk<&' ordnin-
gen i Europa. Följaktligen måste Kommunistiska Iu-
tE:rnatioll'lllen 'utvidga. -sitt verksamhetsfält. Den Kom-
munistiska Internationalen måste sLå i intim förbindelse 
med de krafter som för närvarande hålla. på att stÖI't-'l 
imperia lismen i de politiskt och ekonomiskt undertryckta 
lä.nderna. F ör världsrevolutionens fullständiga fram-
gång är dessa. båda krafters samarbete nödvändigt. 

5) Kommunistiska internationalen är världsproleta-
riatet-s koncentrerade vilja. Dess uppgift är organiseran-
det av hela världens arbetarklass för förstörandet av den 
kapitalistiska samhällsordningen och för utarbetandet av 
kommunismen. Tredje Internationalen är en krigisk en-
het som måst.e förena de revolutionära ·krafterna. i aUa 
världens länder. 

Den 'alltigenom av borgerlig kultur genomdränkta, 
aven hop politikusar ledda Andra -Internationnlen 
har ej tillrii.okligt inset t kolonialfrågans betydelse. För 
den existerade icke världen utanför Europa. Den erkän-
de icke nödvä.ndigheten av samarbete mellan den revo-
lutionära rörelsen i Enropa och i andra världsdelar. I 
stället för att materiellt och moraliskt understödja den 
revolutionära rörelsen i kolonierna blevo medlemmarna 
av Andra. Internationalen själva imperialister. 

6) Den utländska imperialismen, som med konst på-
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tvingats Österns folk, har utan tvivel hämmat deras so-
ciala OCII ekonomiska utveckling och frull lngit. dem möj-
ligheten att uppnå dct utvecklingsstadium som uPP1!åHs 
i Europa. och Amerika. 'J;ack vare den imlJCl'iali.st!,;;kn 
politiken, 80m beflitar sig om att uppehålla den indu-
striella utvecklingen i kol onierna, har det infödda. prv\c-
tariatet först nyligen börjat existera. 

Den lokalt splittrade hemindustrien har måst rymma 
fältet för de imperialistiska ländernas centraliserade in-
dustri; till följd dän\\' tvingades den ö"crvjildigand~ ma-
joriteten av befolkningen 'att sysselsätta sig med jordbl'llk 
liIamt att utföra. råmaterial till utlandet. 

A andra sidan märker man 01) snabbt tilltagande ktm-
centration av jordegendomen i händerna på dc stura 
godsägarna, kapitalisterna och staten, vilket återigen b:-
drager till ökningen av antalet bönder utan jord. Den 
överväldigande majoriteten av befolkningen i dessa ko-
lonier befinner sig i ett ,tillstånd av förtryck. Till följd 
(IV denna politik kommer, nar det gäller den inom fol-
kets breda lager för handen varande upprorsandan till 
uttryck endast hos den numerärt svaga intelligenta me-
delklassen . Vådförandct hämmar -alltid det social:! 
livets fria utveckling; därför måste rtvolutionells första 
steg va,ra att avskaffa detta. våldförande. Att stödja 
kaml)en för det utländska väldets störtande i kolonierna 
är därför ej detsamma som att underskriva den infödda 
UOllrgeoisills nationella shä.vanden, det illnebär tvärtom 
att jämna vägen till frigörelse föl' koloniernas Jlrole-
tariat. 

7) Man kari konstatera, tvenne rörelser, vilka för var-
je dag alltmer skilja sig från varandra. - Den ena ä-r dell 
borgerlig-demokratiska nationalistiska rörelse]] som föl-

!3. -
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jer den politiska oavhängighetens program under bibf'-
hållandot av den kapitalistiska samllällsordningen , den 
andra är de egendomslösa bändernas kamp rör sin be-
frielse frÄn varje slags utsugning. Den förra rörelsen 
försöker. ofta med framgång, alt kOlltrolIera <len andrn; 
Kommuni stiska Internationalen dterigen måste kämpa 
mot all dyl ik kontroll, och klassmedvetandets utvecklan-
de hos koloniernas arbetarmassor måste i en lighet rlär-
med inriktas på stört.andet av den utländska kapitali~
mell. DOll viktigaste och nödvändigaste uppgiften ;i.r i 
varje: rall framskapandet av kommunistiska organi· 
aationer av bönder och arbetare, rör lItt föra· dem till re· 
volution och upprättande av sovjetrepublik. Pä sA .. ätt 
komma folkmassorna i de efterblivna länderna att 'lIl-

sluta sig till kommunismen, icke genom det kapitalis-
tiska utvecklingen, utan genom klassmedvetandets d-
veckling under det mrtlmedvetna proletariatets i de ut-
vecklade länderna ledning. 

8) Den reella styrkan, fundam entet i frigörelsekJ.m-
pen , låter i kolonierna icke tvinga sig in i den borgerlig-
demokratiska nationalismens trånga ram. I största. delen 
av kolonierna existera redan organiserade revolutionära 
]lartier, vilka arbeta i intim rörening med arbetarlJ'ss-
sorna . Kommunistiska partiet mAste återupprätta. för-
bindelsen med den revoluti onära rörelsen i kolonierna 
genom förmedling av dessa grupper och partier, ty ,le 
utgöra arbetarklassens förtrnpp. För närvarande äro de 
ej talrika, men uttrycka likväl massorn'<lS vilja. De olikn 
imperialistiska ländernas kommuni stiska pa-rUer måsl:e 
ilrbet.a i intimaste kontakt med de politiska partierna i 
kolonierna och genom dessa. stödja .• materiellt och mora· 
liskt, hela den revolutionära· -rörelsen. 
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9) Under för~ta tiden kommer revolutionen i koloni-
erna icke att vara någon kommunistisk revolution; men 
om den kommunistiska förtruppen frUn början träder i 
spetsen komma de revolutionära massorna att föras på 
den riktiga vägen, på vilken de genom att så småningom 
samla revolutionära erfarenheter komma att nå det lit-
stakade målet . Det vore et.t fel att genast vilja ,avgöra 
agrarfrågan efter rent kommun istiska principer. P å det 
första utvecklingssieget måste revolutionen i kolonierna. 
genomföras efter de rent småborgerliga reformistiskfl. 
fordringarnas program, såsom exempelvis jordens för-
delning etc. Men därav följer icke att ledningen i kolo-
nierna skall befinna sig i de borgerliga demokrat.e!'lllls 
händer. Tvärtom måste de proletära partierna bedriva 
en intensiv propaganda för de kommunistiska ideerl.i.;J. 
och vid för;;ta. möjlighet organisera arbetare- och bonde-
råd. Dessa räd måste al'beta på samma .sätt som sovjet-
republikerna i de framåtskridna kapitalistiska länderna 
för att framkalla den kapitalistiska 'samhällsordning{~ns 
slutgiltiga störtande över hela världen. 





Teser över Kommunistiska Inter-
nationalens ungdomsrörelse. 

(Antagna av exekutivkommitten). 

l) Den stegrade kapitalistiska. exploateringen av 
arbetarungdomen i alla fabriker, verkstäder och i hem-
industrin, som måste leda till andlig och kroppslig ur-
artning; mi litarismen, vars hördor framför allt ar-
Letarungdomen får bära; faran av ungdomens bibrin-
gande av den borgerligt-natiollalistiska ideologien ge-
nom skolan, pressen, borgerliga ungdomsföreningar o. 
$. v. samt den psykologiska egenarten hos det llPP-
växande släktet - allt detta har över hela världen 
lett t i i! bildandet av proletära ungdomsorganisationer. 

2) Under den allmänna arbetarrörelsens utveck-
lingsprocess under och efter det imperialistiska kriget 
uppstod alla länder kommunistiska ungdomsför-
bund, dels genom de gamla socialistiska ungdomsför-
eningarnas övergång till den kommunistiska Interna-
tionalens läger, dels genom dessas klyvning. 

3) De kommunistiska ungdomsorganisationernas 
uppgift ligger i arbetarungdomens kommunistiska 
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fostran, i aktivt deltagande i. kampen för kapitalis-
mens störtande (i försvaret av proletariatets diktatur 
och sovjetarbetet efter erövrandet av makten), i kam-
pen för arbetets reorganisering och ungdomens utbild-
ning i enlighet med nya socialistiska grundsatser. De 
kommunistiska ungdomsorgani sationerna befordrar så 
långt möjligt arbetarungdomens kulturella utveckling 
i överensstämmelse med den marxistiska världsåskåd-
ningen och dess fysiska fostran, vilken för närvarande 
framför allt måste gagna den militära förberedelsen . 

J. Det praktiska deltagandet i arbetarklassens po-
litiska dagskamp är utom den teoretiska bildningen 
det viktigaste elementet i ungdomens kommunistiska 
fostran. Däri skiljer sig de kommunistiska ungdoms-
organisationerna. från de socialpatrioiiska och center-
socialistiska ungdomsföreningarna. Deras politiska 
kamp har utom sin uppfostrande betydelse även ett 
stort reellt värde för den internationella kommunis-
tiska rörelsen. 

5) Den proletär, .. ungdomsrörelsens i alla länder hi-
storia bevisar, att blott från självständiga, d. v. s. sig 
själva styrande ungdomsorganisationer uppstår djärva 
och beslutsamma revolutionära förkämpar och skick-
liga organisatörer för den proletära revolutionen och 
sovjetmakten. Arbetarungdomens självverksamhet är 
den främsta förutsä.ttningen för den kommunistiska 
revolutionära uppfostran, i motsats till den socialpa-
triotiska ungdomsvården, genom vilken uppnås en op-
portunistisk , småborgerlig fostran . För ungdomens 
kommunistiska fostran behövas särski lda arbetsmeto-
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der som motsvarar de olika åldersklassernas egen-
arter. 

6) Förhållandet mellan kommunistiska partiet och 
det kommunistiska ungdomsförbundet antar olika 
former alltefter läget i de olika länderna. I en deJ läu-
der, i vilka bildandet a.v kommunistiska partier just 
påbörjats och ungdomsförbunden varit de första att 
ski lja sig från de socialpatriotiskn och centerpartierna , 
härskar parollen av absolut politisk och organisatorisk 
självständighet för ungdomsrörelsen och under en så-
dan situation är denna lösen objektivt revolutionär. 
Men oriktig är parollell om absolut självständighet i 
de länder, där det reda n finns starka kommunistiska 
partier, och där lösen om absolut självstundighet skulle 
av socialpatrioterna o. ccutern kunna utnyttjas till ung-
domens vilseledande, I sådana länder har de kommunis-
tiska ungdomsorganisationerna ställt sig på grundva-
len av det kommunistiska partiets program, I alla 
länder, dur gamla och aktiva kom munistiska parti er 
finnas, har' bandet mellan det kommunistiska partiet 
och kommunistiska ungdomsorganisationen blivit fas-
lare och antagit följande former: ullgdomsorganisatio-
Ilerna ha antagit det kommunistiska llartiets program 
och verkar inom ramon av dess politiska riktlinjer, 
l::Inmtidigt har där ungdomen 1) si n egen centraliserad,. 
organisa tion, 2) bestämmer själv metoderna för si n or-
ganisations ', agitations- och propagundaverksamhet, 3) 
bestämmer själv platsen och form erna fö r sitt delta-
g-ande i den politiska kampen, 4) behandl ar allmänt 
politiska frågor, Till ett sådant förhållande till det 
k(Jmmunistiskn partiet måste al la ungdomsorganisatio-
ner komma, och icke genom tvång från partiets sida , 
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ulan till följd a\· övertygelse och frin besl ut fran Un~
domsförbundets .sida. 

7) De kommunisti ska partierna understödjer andligt 
o('h materiellt de kommunistiska ungdomsorganisatio-
nerna utan småaktig inblandning i ~ngdomsorgallisa

tiOl~p.rnas verksamhet. Ungdomsorganisationerna un-
derstödjer å siu sida de kommunistiska partierna i hela 
lIeras organi satoriska och politiska verksamhet. 

8) Den kommunistiska Internationalen hälsar med 
glädje bildandet av den kommunistiska Ungdomsinter-
nationalen, vars IJrineipiella uppgifter är: centralise-
rad ledning av den lwmmunistiska ungdomsrörelsen , 
Uflderstödjandet av nationella kommunistiska förbund, 
bildalldet av sådana förbund, där ännu inga finnas , 
samt internationell agitation fö r kommunismens ideer 
och för ungdomsrörelsen. 

OJ) Den kommunistiska Ungdomsinternationalen är 
en Je! av Kommunistiska Internationalen och som så-
(~nn underordnad alla beslut vid Kommunistiska Inter-
nationalens kongresser och de politiska direktiven från 
dess exekutivkommitte, men dri ver därjämte självstä.n-
digt sitt arbete för att leda., organisera, befästa och 
utvidga Ungdomsinternationalen. 

lO) Kommunistiska Ungdomsinternationalen och 
dess förbund deltaget i den kommunistiska Internatio-
nal ens kongresser. Ungdomsinternationalens och Kom-
munistiska Internationalens exekutivkom mitMer ut-
byta även representanter med ftvgörande röst. 

] l ) Den kommunistiska J nternationalen anser det 
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so'u en plikt för dess exekutivkommitte och för de an-
slutna partierne. att bland partimedlemmarna och arbe-
tarnas breda lager propagera för den kommunistiska 
un;;Jomsrörelsens ideer. 
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