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K om m unistiska Internationalens 
fem te kongress, som hölls i M oskva 
under juni månad 1 9 2 4 , jäm te det 
på kongressen om edelbart fö ljan d e 
u tvidgade exekutivm ötet behandla
de en rad av frå go r av största b ety
delse för det. internationella p roleta
riatets kam p för befrielsen  från  det 
kapitalistiska fö rtry ck et och för den 
sociala revolutionen. För m edlem 
m arna i de olika  kom m unistiska 
partierna gä ller  det nu icke endast 
att s jä lv  taga del av de fattade be
sluten och deras m otivering samt 
diskussionerna på kongressen och 
exekutivm ötet utan också att göra 
dem bekan ta för alla  industrins och 
jord en s proletärer. I den mån dessa 
få r  kännedom  om den kom m unisti
ska rörelsens principer och kam p
m etoder och jäm fö r dessa med k a p i
talism ens attacker mot det arb e
tande fo lk et lär de sig även i de 
olika ländernas kom m unistiska p ar
tier se ledarna av arbetarnas d agli
ga kam p m ot utsugningen och det 
kapitalistiska fö rtry ck et samt an
förarna av proletärernas kam p om 
m akten.

Kom m unistiska Internationalens 
fem te världskon gress nöjde sig 
em ellertid inte med att behandla 
frågo r, som hade samma d jupa be
tydelse för alla  p artier och alla län
der. Nu, liksom  på alla  tid igare 
kongresser, upptogs inför detta 
världsforum , som, för att använda

en m ilitär bild, är det internationel

la revolutionära proletariatets g e 
neralstab, de olika  sektionernas 
problem , deras svårigheter, deras 
taktiska lin jer  till diskussion och 
behandling. M ed h jä lp  av den sam
lade erfarenheten  från  klasskam pen 
och klasstriderna i hela världen, 
som de på kongressen och exeku tiv
m ötet sam lade kam ratern a har, d i 
skuterades de olika sektionernas fel 
och brister samt uppdrogs r ik tlin jer 
för deras verksam het under kom 
m ande period. Så diskuterades, för 
att taga  blott några exem pel, T y s k 

lands, F ran krikes, Englands, Po
lens och A m erikas kom m unistiska 
partiers verksam het synnerligen in
gående.

Kongressen och exekutivm ötet 
sysselsatte sig även ingående med 
den s. k. svenska frågan , d. v. s. dc 
i Sverges kom m unistiska parti fö re
liggande prin cip iella  och taktiska 
me ningsskilj aktighetern a.

Redan tid igare har ju  aktuella  
problem  inom svenska partiet varit 
uppe till diskussion inför internatio
nellt forum .

V i erinrar om den m ycket u tfö rli
ga diskussionen på u tvidgade exe
kutivm ötet i juni 1923  med de nor
ska och svenska partiernas d e le g a 
ter om relig ion sfrågan , norska frå 
gan och gränserna för cen tralis
men. D enna diskussion resulterade 
i att exekutivm ötet med alla röster
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mot Sverges (H öglund, Fredrik  
Ström ) och N orges (Tranm sel och 
F a lk ) antog resolutioner i norska 
frågan, i relig ion sfrågan  och i frå 
gan om centralism en.

I decem ber 1923  behandlades 
åter ” svenska frå ga n ”  m ycket in gå
ende på exekutivm ötet. Som re
sultat av denna diskussion antogs en 
resolution, dels rörande svenska 
partiledningens k ritik  av exeku tiv
kom m itténs hållning i norska frå 
gan, dels b eträffan d e Sverges kom 
m unistiska partis närm aste u p p g if

ter.

I denna broschyr, som avser att 
ge de svenska kom m unisterna en 
översikt över utvecklingen av de fö 
religgan de m eningsskilj aktigh eter
na m ellan Kom m unistiska Interna- 
tionalen och en del av svenska p arti
ledningen, publicerar vi fö ljan d e 

d oku m en t:
1 ) Svenska frågans behandling 

på fem te världskongressen. För

att få  den ställd i dess rätta  b elys
ning som internationell företeelse 
ges ett kort referat av Sinovjevs stora 
tal om E xekutivens verksam het un
der den gångna kongressperioden. 
D ärefter följer Schiillers, Höglunds, 
Kuusinens, A rvid  Hansens och Sa

muelsons tal. O ch slutligen ett ut
drag ur Sinovjevs slutord jämte den 
svenska delegationens bägge gruppers 
förklaringar till protokollet.

2) Svenska frågans behandling 
på exek u tivm ötet: vår tyska kam rat 
Thälm ans inledningsanförande så

som föredragande för kommissionen, 
diskussionen sten ografiskt å te rg i
ven och

3 ) den av exekutiven antagna re
solutionen i svenska frågan.

4 ) E xekutivens i decem ber 1923 
antagna resolution om svenska p ar
tiledningens k ritik  och partiets när

maste uppgifter.
5 ) Resolutionerna från ju li 1923 

i religions- och norska frågorna.
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S v e n sk a  frågan  in för V:te 
världskongressen.

Referat av Sinovjevs, Schiillers, Höglunds, 
Kuusinens, A rvid  Hansens och 

Samuelsons tal.

Under femte världskongressens de
batt om Exekutivkomm itténs verk
samhet under den gångna verksam 
hetsperioden berördes även menings
brytningarna i Sverges kommunisti
ska parti av flera talare. Redan i sitt 
inledningsanförande gav Internatio
nalens ordförande, kamrat Grigori

Sinoviev, dessa strider deras allmän
na internationella och principiella 
bakgrund i sin kritik av högerelemen
ten inom internationalen. H är nedan 
ett sammandrag av vad kamrat S i
noviev yttrade om dessa företeelser 
inom vår internationella organisation

Sinovjevs uppgörelse med Internationalens 
högerelement.

Kommunistiska Internationalen. 
yttrade kamrat S., består av tvenne 
delar. Den ena är den delen som 
föll från II. internationalen, de tidi
gare socialdemokraterna. Den andra 
delen är den nya arbetargenerationen, 
som vuxit fram  före och efter kriget, 
iiägge beståndsdelarna ha sina svaga 
och starka sidor. Det är allmänt be
kant, att Kommunistiska Internatio
nalens taktik, bolsjevismens och leni
nismens taktik huvudsakligen föddes 
i kampen mot socialdemokraterna, 
mot högern, mot centristerna och det 
är därför också klart att leninismen 
i internationalen måste kämpa i första 
rummet mot de kvarlevor av social
demokratin, som naturenligt även

ännu existerar i Kommunistiska In
ternationalen. Det är emellertid min
dre bekant, att bolsjevismen fört stora 
strider mot andra avvikelser, emot de 
avvikelser, som man benämner ” vän
ster” eller ” ultravänster” . Det fin
nes intet mera ” vänster” än leninis
men, än den revolutionära m arxis
men. Men man kallar just dessa a v 
vikelser vänster. Nu anser jag : mot 
dessa ” vänster” -avvikelser har bolsje
vismen redan före revolutionen ge
nom år utkämpat häftiga fejder och 
även i Kommunistiska Internationalen 
har dess grundare och mästare, kam 
rat Lenin, fört stora strider mot dessa 
s. k. ultravänstra avvikelser i interna
tionell omfattning, och även K . I :s



exekutivkommitté måste göra det för 
närvarande.

Exekutiven har kämpat, fortsatte 
kamrat Sinoviev efter att ha gjort en 
kort överblick på de kongresser, vilka 
Internationalen passerat, har kämpat 
mot såväl höger- som vänsteravvikel
ser, ty ” självkart kan man med största 
resultat bekämpa de så kallade ultra- 
viinstra avvikelserna, om man strider 
mot de verkliga opportunistiska felen 
och synderna” .

Marxismens, leninismens, väsen 
kräver först att man förstår den och 
godkänner helt och fullt utan förbe
håll och reservation.

Kampen mot högeravvi kelser na.

Mellan fjärde och femte kongres
serna har i Internationalen utkämpats 
en het riktningsstrid. I Frankrike 
kom kampen mot Frossard. Han ver
kade i det franska partiet som ett 
plåster, som dragit med sig allt det 
onda och dåliga i partiet, när han läm
nade detsamma. (H an har nu, i juli 
1924, redan officiellt hamnat hos so- 
siademokraterna. Ö. a.)

” Den andra striden vi hade, som 
ledde till en splittring, var kampen 
mot det norska arbetarpartiet. Det 
var ett utpräglat halft reformistiskt, 
halft högersocialistiskt parti. Det är 
fullt klart att Lian, en av partiets le
dare och ordförande i landsorganisa
tionen, är en helt vanlig socialförrä- 
dare. Det måste helt säkert även 
kamrat Plöglund nu tillstå.

I Sverge måste Exekutiven korri
gera det svenska partiets lednings hö
gerströmningar. I vad mån det givit 
resultat, kan ännu ej bedömas.

Även i det tyska partiet ägde det 
rum en kamp mot höger.”

Sinoviev berörde därefter den ry
ska partidiskussionen. Den ryska 
partikongressen hade karaktäriserat
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högeravvikelserna som småborgerliga 
förvillelser.

Sådana förvillelser och avvikelser 
hade även gjort sig märkbara i Frank
rike (Rosmer, Souvarine), i Amerika, 
i England etc.

” Under detta år måste vi föra 90 
procent av vår strid mot dessa ” hö- 
ger” -avvikelser. Jag tror, att detta 
måste ske även på denna kongress. 
Jag tillstår redan från början, att ju 
mer man studerar dokumenten från 
våra broderpartier, desto mer ser man 
att

farorna från  höger icke får under
skattas, a tt de ä r större än  

vi föreställa oss.

De är större icke därför att vårt 
folk är dåliga människor —  männi
skan är i allmänhet mycket bra —  
utan emedan detta kommer av det 
nuvarande tidsavsnittet av världshi
storien. V i genomgå f. n. en period 
mellan tvänne vågor av revolutionen 
och det är helt naturligt, att det i 
denna period dyker upp faror från 
höger. Socialdemokratins kvarlevor 
i vårt eget läger är större än vi ti
digare föreställt oss.”

E fter en översikt över det världs
ekonomiska läget kom Sinoviev in på 
det politiska världsläget. Detta ka
raktäriseras av den nya pacifistiska 
faran, av de demokratiska illusioner, 
som väckas till livs av alla borgerliga 
vänster- och arbetarregeringar.

Socialdemokratin har i en hel rad 
av länder blivit bourgeoisins tredje 
parti, blivit en flygel av facismen.

I sitt skärskådande av de taktiska 
problemen uppehöll sig Sinoviev sär
skilt vid de felgrepp, som gjorts ifr å 
ga om enhetsfrontstaktiken. Den är 
en metod att mobilisera massorna, att 
avslöja de socialdemokratiska ledar
na. Det är en revolutionens taktik 
i den långsamma kampens period,



men flera kommunister har gjort den 
till en evolutionens, en opportunis
mens taktik mot den revolutionära 
taktiken.

E fter att ■ ha tagit upp problemet 
arbetare- och bonderegering till dis
kussion och behandlat läget i K . I :s 
större och politiskt mest betydelse
fulla sektioner omnämnde Sinoviev

en del fall av disciplinbrott.

” V i har under den gångna tiden 
haft en del fall av disciplinbrott. V i 
hade t. ex. sådana disciplinbrott från 
högersidan, som då Höglund under
stödde Tranmael, och från vänster, 
då Bördiga avböjde att mottaga man
dat till parlamentet, ehuru partiet och 
Exekutiven krävde detsamma.

V i försökte att stilla likvidera dessa 
fall, då vi värderade dessa kamrater

personligen. Höglund visade sig un
der kriget som en god revolutionär, 
Bördiga har också sina stora förtjän
ster. Men jag säger öppet, att om 
kongressen ej sk affar garantier för 
att liknande disciplinbrott icke åter
upprepas, kan vi ej taga hela ansvaret 
på oss. V å r  disciplin måste nu vara 
ännu mera skärpt än under Lenins 
livstid. V i  får ej se tillbaka, utan 
måste blicka framåt och skapa ett 
världsparti, en internationell exeku
tivkommitté, ett internationellt ledan
de organ. Ingen skall våga att tala 
om skyddandet av blott den ” formella 
disciplinen” . Då är vi två-och-enhalv- 
internationalen, då är vi ej fullbor- 
darna av M arx ’ och Lenins testamen
ten, då är vi ej mycket bättre än 
Crispien. V i måste kämpa för ett 
enhetligt kommunistiskt parti utan 
fraktioner och utan grupperingar.

Schiiller (Ungdomsslnternationalen).

Kam rat Schiiller (Ungdomsinter- 
nationalen), yttrade i sitt anförande 
följande om svenska frå g a n :

I Sverge har kamrat Höglund gett 
minoriteten, som står på Kommunis
tiska Internationalens grundval, ett 
ultimatum, och då han ej erhöll nå

got tillfredsställande svar inkallade 
han en partikongress till en tidpunkt, 
vid vilken världskognressens beslut 
ej är kända. Världskongressen må
ste åtminstone kräva ett uppskjutan
de av den svenska partikongressen.

Z. Höglund om norska frågan och den svenska 
partikrisen.

Z. Höglund:
Till frågan om enhetsfront-takti- 

ken skall jag be att få a n fö ra : det 
fanns en tid då det svenska partiet 
försökte att bilda enhetsfront ej blott 
med de socialdemokratiska och syndi- 
kalistiska massorna utan även med 
deras ledare. Men det blev tämligen 
snart klart, att enhetsfronten blott kan 
komma underifrån. V i gör oss icke 
längre några illusioner om m öjlighe
ten att kunna vinna de socialdemokra

tiska eller anarkosyndikalistiska le
darna för enhetsfronten. Under den 
socialdemokratiska regeringens tid 
bekämpade vi skarpt dess missgrepp 
och antiproletära politik. V i under
stödde och älskade denna regering 
med indiankvinnornas kärlekskonst; 
som spottar och klöser. Den svenska 
socialdemokratin har för länge sedan 
blivit, vad Sinovjev kallade för det 
tredje borgerliga partiet. Den vill nu 
genom föra till och med en återut-
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veckling av järnvägsväsendet från 
statskapitalistisk till privatekonomisk 
organisation. V id  den nyss avhållna 
socialdemokratiska partikongressen 
slöt man med leverop för fosterlandet. 
Det karaktäriserar tillräckligt detta 
borgerliga parti.

Det är möjligt, att vi kommunister 
samman med socialdemokraterna 
kommer att erövra majoriteten av 
andra kammaren vid de stundande 
valen. Då uppstår frå g a n : kan en 
kommunist inträda i en socialdemo
kratisk regering? För oss har denna 
fråga blott teoretiskt intresse —  
praktiskt föreligger den icke redan av 
det skälet, att socialdemokraterna icke 
skulle komma att inbjuda oss att ta 
säte i deras regering. Enligt sitt vä
sen kommer de att orientera sig åt 
höger. Det svenska partiet kommer 
helt visst att ta ställning mot minister
kommunismen. Men det hindrar 
icke, att undantagssituationer kan 
tänkas i ett land, under vilka en till
fällig förbindelse i en arbetar- och 
bonderegering kunde gagna proleta
riatets sak. Visserligen måste denna 
regering närma sig en pseudonym för 
den proletära diktaturen. Men under 
en pseudonym kan man skriva friare 
än under eget namn, och man bär icke 
samma ansvar. Det är emellertid 
nödvändigt, att kongressen uppdrar 
klara riktlinjer i denna fråga.

Konflikten med Exekutiven i norska 
frågan.

Sinoviev anspelade på min hållning 
i norska frågan ” Man måste förstå, 
att även som minoritet visa disciplin” , 
sade han. Ja väl, min hållning var 
en indisciplinär protest —  en otillåtlig 
protest, det kan jag  medge —  mot 
åtgärder från exekutivens sida, vilka 
vi i Sverge betraktade som okloka och 
oriktiga. ” Höglund måste nu erkän
na, att Lian är en socialförrädare” ,

säger han. Men jag  har aldrig på
stått, att Lian är en kommunist. N ej, 
vi visste allt sedan hans ställningsta
gande 1920, att han icke är det. Men 
det var just den nuvarande ledningen 
för det norska kommunistiska par
tiet, som den gången skyddade honom. 
Jag har aldrig varit principiellt eller, 
politiskt på samma linje mon Tran- 
mael. Men jag  var mot splittringen 
av det norska arbetarpartiet i dåva
rande läge. Men splittringen blev ett 
faktum, och sedan dess har det 
norska arbetarpartiet än mer än 
tidigare avlägsnat sig från Komin- 
tern. Det måste öppet medges. 
Den konflikt, som det svenska partiet 
haft med exekutiven i denna fråga, 
likviderades redan i december, och 
det finns ingen mening i att åter grä
va fram  det förgångna. V årt parti 
har sedan december helt solidariserat 
sig med det norska broderpartiet och 
det består, hoppas jag, inga dissonan
ser mellan oss.

Den svenska partikrisen.

Inom det svenska partiet existerar 
inga principiella, politiska eller tak
tiska differenser. Men en rad grova 
disciplinbrott, som sammanhänger 
med våra decentralistiska och lokalis- 
tiska traditioner, har tvungit oss att 
inkalla en extra kongress för att ge
nom föra den mest elementära parti
disciplin. Partidisciplin är ett sent 
begrepp i den skandinaviska arbetar
rörelsens historia. Kam rat Schiiller 
menade i sitt anförande, att kongres
sen inkallats alltför tidigt efter 
världskongressen för att man skulle 
kunna hinna ta ställning till dess be
slut. M en vi har redan en gång upp
skjutit kongressen just för att kunna 
medhinna behandlingen av även den
na fråga. I september skall valen 
till andra kammaren äga rum. Det



är högt på tiden, att partiet kan in
träda i valrörelsen som ett enhetligt 
och slutet parti. D ärför avvisar vi 
på det bestämdaste tanken på att 
uppskjuta kongressen, emedan det 
skulle blott skada vårt deltagande i 
valen och befräm ia partiets fraktio- 
nella sönderfallande. Tag hoppas att 
Sinovievs gvllene o rd : ” man måste 
förstå att även som minoritet vara 
disciplinerad” , gäller icke blott för 
det svenska partiets m ajoritet i dess 
förhållande till Exekutiven utan även 
för den svenska partiminoriteten i 
dess förhållande till vårt parti.

Opportunism och politiskt själv- 
plågeri.

Nu till frågan om opportunismen. 
Man har förebrått det svenska par
tiet opportunistiska tendenser. Även 
partivän V arga fruktade i sitt tal, att 
han skulle betraktas som opportu
nist. Ja, man har berättat mig. att 
t. o. m. Bucharin av vissa vänster
radikala tyska partivänner stämplas 
som en oförbätterlig opportunist. Tag 
är alltså i godt sällskap. Blott kam 
rat Sinoviev felas ännu, men han 
kommer väl så småningom efter. 
H an drog ju de politiska slutsatserna 
ur det ekonomiska resonnemang, som 
V arga förde. Men om V arga  fru k
tar att bli betitlad opportunist, då 
måste väl en liten opportunistisk diä- 
vul gömma sig även hos Sinoviev. 
Men kan jag i sällskap med V arga, 
Buharin och Sinoviev fara till oppor

tunismens dödsrike, då är jag ganska 
belåten. . . A llvarligt talat, vi bor
de ej laborera allt för mycket med 
dessa ” opportunistiska” etiketterin
gar. eljest befinns de kanske vara ur 
kraft i det ögonblick, då vi verkligen 
skulle behöva dem. Måhända har 
kommunister i Sverge och i andra 
länder gjort sig skyldiga till opportu
nistiska avvikelser. Det är fara och 
man må ej ingripa däremot. Men det 
är också en fara, om man ständigt 
ser blott faror inom de kommunisti
ska partierna, om man stirrar sig 
blind på dessa faror, bländas av dem. 
Självkritik  är en god sak —  ingen 
har lärt oss detta bättre än vår o fö r
gätlige Tedare Lenin —  men självkri
tik morgon, middag och kväll blir 
dock för mycket av det goda. Den 
får icke urarta till en mani. V i m å
ste dra en gränslinie mellan fe lfin 
nande och feluppfinnande. Eliest 
kommer vi att fullständigt fläka sön
der oss själva. V i måste vara icke 
siälvplågande flagranter. som i sin 
egen kropp se fienden till saligheten, 
utan hårda gladiatorer som riktar 
kampen mot kapitalismen.

Partivänner! Det svenska kommu
nistiska partiet hör med hjärta och 
blod samman med Soviet-Ryssland 
och den kommunistiska internationa
len. V i vill eftersträva att även i 
Sverge bilda ett gott verkligt kom 
munistiskt parti med en iärnhård 
disciplin, den nödvändiga förutsätt
ningen för segern.

Kuusinen om den allmänna taktiken och de skandinas 
viska förhållandena.

Kuusinen: Värderade kam rater!
Tag skulle vilja tala emot kamrat 
Höglunds uppfattning, men dessför
innan säga några ord om den allmän
na diskussionen rörande taktiken.

I den finska delegationens namn 
uttala vi vår fullständiga enighet med 
den politiska ståndpunkt, som kom 
till uttryck i kamrat Sinovjevs rap
port. Jag vill i korthet söka förklara



vad vi ha att betrakta som den sista 
tidens viktigaste lärdom och den när
maste tidens viktigaste uppgift.

På fjärde världskongressen hörde 
vi kamrat Lenins sista uppmaning till 
de utländska kommunistiska partier
na, vilken lyd d e: Lär, isynnerhet av 
den ryska erfarenheten! Ett andra 
högst viktigt ledmotiv var kamrat S i
novjevs uppmaning: Utveckla K om 
munistiska Internationalen till ett 
världsparti! Dessa båda uppmanin
gar riktade då, liksom fallet var på 
andra- kongressen, återigen uppmärk
samheten i främ sta rummet på vår 
egen organisations utveckling. På 
tredje kongressen hade vi riktat vår 
främsta uppmärksamhet utåt, på upp
giften att erövra massorna. Denna 
uppgift blev i praktiken ej blott un
der perioden mellan tredje och fjä r 
de kongressen, utan också långt efter 
fjärde kongressen, stående i förgrun
den. Först nu känna vi djupt nog 
behovet av att bolsjevisera våra orga 
nisationer, de enskilda partierna och 
hela internationalen. A v  de hårda 
erfarenheterna i Tyskland och Bul
garien ha vi lärt känna denna nöd
vändighet.

L ä r av leninismen!

” L är er,”  sade kamrat Lenin, ” att 
tillgodogöra er en del av de ryska er
farenheterna !”  V i kunna nu närma
re sä g a : ” L är av leninismen !” Men 
vilken metod är bäst för ändamålet? 
Den bästa metoden är väl att lära 
genom kampen. Ryska kommunisti
ska partiets erfarenheter är kamp
erfarenheter. A v  dessa erfarenheter, 
av praktiken och av leninismens teori 
skola vi lära. Naturligtvis icke me
kaniskt efterapa —  däremot varnade 
också kamrat Lenin, utan genom stän
dig revolutionär aktivitet skola vi
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kämpa —  kämpa för att lära oss se
gra. T y  leninismen är den proletära 
konsten att segra.

H ur gick det i Tyskland förliden 
höst? Partiet uträttade ju  vid det 
tillfället mycket nyttigt; det samlade 
också vapen, ja  till och med slipade 
dem, men en sak underlät d e t : det 
kämpade ej. Det var enligt min me
ning det förnämsta felet. H ur  man 
skulle ha kämpat, det är en speciell 
tysk fråga, på vilken jag  i detta sam
manhang icke vill ingå. Men den all
männa lärdomen är, att man hade 
bort kämpa, på ett eller annat sätt. 
Det var detta partiledningen fram för 
allt icke gjorde.

N är jag  hör högra flygeln, hur den • 
framhåller nödvändigheten av reträt
ten förliden höst, börjar jag  misstän
ka, att den menar något annat än en 
revolutionär reträtt. De revolutionä
ra kampformerna, formerna för stra
tegin och taktiken, kunna visserligen 
vara mycket olika. Det finnes strej
ker, demonstrationer, väpnade resnin
gar o. s. v., det finnes former för 
offensiv och defensiv, angrepp och 
reträtt. Men alla dessa form er må
ste för det kommunistiska partiet 
vara kampformer. U nder alla fö r
hållanden måste det kommunistiska 
partiet visa sig kampdugligt. Kamp- 
löshetens metod, kapitulationen utan 
strid, är ju socialdemokratins metod.

Det är nu ett faktum, att K . P. D :s 
högerledning icke kämpade förliden 
höst. Ännu m e r: den motsatte sig 
varje kamp. D äri bestod dess grund
fel. Det kan icke heller säga, att det 
var m aktlöst; det har lyckats göra vad 
general von Seeckts hela grupp ej 
förm ått: det har lyckats förhindra
nästan alla massaktioner av proleta
riatet hösten 1923.

(M ycket riktigt!)



Vankelmodet —  en opportunistisk 
tendens.

V a rfö r gjorde det så? Det är en 
sekundär fråga, huruvida det icke vå
gade, icke förstod, eller icke ville. 
Jag tror, att det stod ännu sämre 
t il l : Kampoduglighet i det avgörande 
ögonblicket. I denna tendens till van
kelmod och sabotage i den revolutio
nära kampen ser jag  en opportunis
tisk tendens. Det finnes också en 
äkta vänsteravvikelse. Kam rat S i
no vjev citerade kamrat Lenins geniala 
yttrande om den äkta vänsteravvikel
sen ; en tendens hos äkta revolutio
närer, som vilja kämpa blint utan 
hänsyn till förhanden varande verkli
ga stridsförhållanden. Endast detta 
erkänna vi såsom en verklig vänster
avvikelse. Men ofta döljer sig under 
de revolutionära fraserna en maske
rad opportunism, en maskerad ten
dens att sabotera kampen.

När högerkamraterna med ett visst 
förakt tala om det nuvarande tyska 
kommunistiska partiet, måste jag  sä
ga : i ett avseende förefinnes en v ä 
sentlig skillnad mellan det kommunis
tiska partiet sådant det nu är och så
dant det var för ett år sedan. Det 
tyska partiets väsen och karaktär är 
nu helt annorlunda än fö r ett år se
dan : det äger nu en kampkaraktär, 
ett kampväsen. Det är likväl icke 
allt, men det är den rätta utgångs
punkten, den riktiga grundvalen för 
partiets vidare utveckling.

V ad är enhetsfronttaktik?

V ad är enhetsfronttaktik? Bety
der det icke kamp? Även här är fe 
let det, att många kamrater åtmin
stone i praktiken, icke uppfatta en- 
hetsfronttaktiken så, som om det gäll
de en kamp. Det är likväl absolut 
oriktigt. V i önska klasskampens en- 
hetsfront, icke frasens. V i mena med 
vår definition av denna taktik, att det

är en metod för agitation bland mas
sorna och mobilisering av massorna 
för kampen och i kampen. Endast 
så kan den uppfattas riktigt. Före 
kongressen i Frankfurt sade en av de 
ledande kamraterna i den förra parti
ledningen : ” Hela uttrycket enhets- 
frontaktik är så komprometterat av 
Tysklands revolutionära arbetare, att 
man borde välja ett annat uttryck. 
Genom den senaste praktiken med 
partiets ledning ha kamraterna fått 
en sådan uppfattning om dess bety
delse, som om den vore något slags 
” taktik” i motsats till kamp.” Om 
så är, sade jag  till kamraten i fråga, 
så kan ni behöva ett annat u ttryck : 
kanske ” bolsjevikisk enhetsfrontme- 
tod” eller något dylikt. H an var enig 
med 111ig därom, och det nämndes 
också i resolutionen på partidagen i 
Frankfurt. Icke heller Sinovjevs rik
tiga ord, att enhetsfronttaktiken be
tyder en manöver i allmänt historiskt 
avseende, får man misstyda så, som 
om det vore blott skenbar och icke 
verklig kamp. Plela denna taktik må
ste alltid genomföras i samband med 
revolutionära massaktioner.

D et norska arbetarp artiet ville ej 
kämpa.

Nu några ord om Skandinavien. I 
Norge hade vi som ni vet ännu för 
ett år sedan ett arbetarparti, som 
ägde det fundamentala felet att det ej 
ville kämpa och t. 0. m. saboterade 
sin egen revolutionära utveckling. 
På den utvidgade exekutivens sam 
manträde sade vi till kamraterna 
Tranmael och Höglund, vilka kommit 
hit för att bringa K . I. på rätt spår: 
” Kam rater, ni har fel att korrigera 
hemma hos er själva. N i står nu vid 
en skiljeväg och måste se till, att ni 
icke själv råka på orätt spår.”

V i lyckades icke bringa Tranmael 
på rätt spår. I Norge övades sabo
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tage mot alla K . I :s beslut och den 
kommunistiska minoriteten blev syste
matiskt undertryckt. U nder panik
stämningen efter det tyska nederlaget 
övergick denna sabotage hos ledarna 
i norska arbetarpartiet till en fräck 
fanfykt. Det var omöjligt att längre 
tolerera den opportunistiska partiled
ningens strävanden. Exekutiven må
ste kräva ett klart ställningstagande 
av densamma: antingen för ett lojalt 
samarbete med K . I. enligt världs
kongressens beslut eller också öppen 
brytning med internationalen. Det 
var att förutse, att i händelse av en 
brytning med Komintern från denna 
partilednings sida en del mycket goda 
arbetarelement tills vidare hellre skul
le gå med Tranmael och Lian et con- 
sortes, än stanna inom K . I. Men fa
ran förelåg, att vi eljest skulle pris
giva våra kommunistiska led åt för
intelsen och därmed bli utan varje or
ganiserad kraft i Norge. Och så kom 
klyvningen till stånd. V i ha intet att 
ångra. Om vi därvid begingo några 
fel, så är det endast sekundära tak
tiska fel vid genomförandet av de en
skilda besluten. — • Själva beslutet var 
nödvändigt.

Tranm aelpartiet har nu fräck t ställt 
sig på arbetsköparnas sida.

Vid de senaste arbetskonflikterna, 
vilka varit de första revolutionära 
strider i den norska klasskampens 
historia, i'v ilka  nästan dagligen polis
överfall på strejkande arbetare före- 
kommo, fingo vi se, att Tranm ael
partiet slutligen helt fräckt ställde sig 
på arbetsgivarnas sida och uppträdde 
mot kampens fortsättande. Genom 
sitt aktiva deltagande i dessa strider 
har vårt unga kommunistiska parti 
visat sig som ett gott kommunistiskt 
massparti.

I det svåra ögonblicket på hösten 
1923, då klyvningen i N orge kom till
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stånd, uppträdde kamrat Höglund 
med ytterst häftiga och illojala an
grepp mot Exekutiven och Norges 
Kommunistiska parti. Jag skall icke 
göra några citat ur dessa angrepp. 
Kam rat Höglund känner redan själv, 
att han den gången handlade ganska 
otillåtligt. Men då han nu påstår, att 
han aldrig försvarat Lian et consor- 
tes, måste jag säga, att det icke är 
sant. Han skrev bl. a. ordagrant fö l
jande : ” Utan tranmaeliterna kommer 
det kommunistiska partiet att vara 
maktöst, utan dem kan den norska 
arbetarklassen icke segra, utan dem 
är kommunismen i Skandinavien 
svag.” Detta är ju försvar nog. Och 
då kamrat Sinovjev i sin artikel sade, 
att man icke kunde släpa med alla 
dessa sabotörer inom K . I., att K . I. 
icke var någon Noaks ark, som skulle 
i sig uppsamla alla opportunister i 
världen, svarade Höglund följande: 
” Även jag  anser, att internationalen 
icke skall vara någon Noaks ark. 
Men några djurarter för mycket är 
bättre än inga djur alls, och dit ten
derar ultimatumpolitikens utveckling. 
Ilristen på högre utvecklade djur bör
jar bli betänklig inom internationa
len.”

Partiledaren  skall sträva att k lar
lägga frågorna.

Från Sverge har hela internationa
len endast sällan hört något. Egent
ligen ha vi aldrig behandlat den skan
dinaviska frågan riktigt grundligt. 
Kanske kan detta ske nu i kommis
sionen. Kam rat Höglund sade, att 
det i det svenska partiet icke finnes 
några opportunister och inga princi
piella meningsskiljaktigheter. Jag 
tror, att han därvid glömt bort den 
goda bolsjevikiska regeln (eller också 
icke känt den) att partiledaren av 
eget initiativ skall sträva att klar
lägga frågorna och icke nedtysta dem



och att han vid bestående d ifferen
ser liar att söka de principiella skilj
aktigheterna. Kam rat Höglund gör 
tvärtom.

Om vi hos' Höglund tillfälligtvis 
konstaterat uttalanden till försvar för 

• religionen och pacifismen eller an
grepp mot K . I :s centralisation, så 
måste vi säga o ss: det är fråga om 
något mycket principiellt även vid de 
svenska partidifferenserna. Jag läg
ger stor vikt vid dylika visserligen 
symtomatiska företeelser, såsom vid 
kamrat Ströms nyligen utkomna bok- 
om den ryska revolutionen, vilken av 
kamrat Höglund erhöll reklam såsom 
varande ett äkta m arxistiskt verk, 
men som är lika ren från all marxism 
som en vanlig följetong i den liberala 
pressen. Men det är inte så viktigt. 
Jag har redan tidigare tagit i anspråk 
åt de svenska kamraterna en liten 
”rätt till avvikelser” . De kunna ur
säkta sig med den omständigheten, att 
i det landet situationen ännu aldrig 
varit revolutionär, att utvecklingen 
icke fortskridit så långt, att man av 
de svenska kamraterna kan fordra 
samma kampmogenhet som av tyska 
partiet. Det är helt naturligt. S v e r
ge ligger långt norrut, där finnes som 
bekant stora järngruvor och ni vet 
att magnetnålens avvikelse där är 
tämligen stor. Man kan därför icke 
heller ställa alltför stora krav på p ar
tiet. Men en sak få vi icke tillåta 
partiledningen, nämligen fasthållan
det vid denna praxis av systematisk 
kamplöshet och sabotage av den revo
lutionära partiaktiviteten.

V ar är svenska partiledningens re 
volutionära initiativ?

Denna tendens kommer till uttryck 
i majoritetens inom den svenska 
partiledningen verksamhet. Det är 
mycket möjligt, att kamrat Höglund

ej är medveten därom, mycket m öj
ligt, att han själv tror att han vill 
kämpa och att han icke saboterar. 
Men om han tror det, så är det ett 
m isstag.- Han kämpar icke. Sedan 
hur många år har någon hos honom 
sett ett revolutionärt initiativ ? Det 
är endast en fras när han står här 
och säger, att ” vi skola vara gladia
torer och kämpa mot kapitalismen.” 
På vilket område kämpar ni? K an 
ske på det fackliga området? Det 
vore det svenska partiets viktigaste 
arbetsfält, på detta område skulle 
striden upptagas mot socialdemokra
tin. V ad har den svenska partiled
ningen uträttat på detta område? 
Nämn mig ett enda exempel sedan 
fjärde världskongressen, så skall jag 
inte säga någonting mer. E n del 
enskilda partikamrater i Sverge, isyn
nerhet bland oppositionen, utveckla 
aktivitet inom fackföreningarna. Men 
det föreligger intet initiativ från par
tiledningens majoritet och ingen leder 
denna kamp, lika litet som partiets 
om organisation; snarare saboteras 
denna.

Kampen mot socialdemokratin för
summas överhuvud taget av partiled
ningens majoritet. D å P>ranting var 
i regeringen —  förde ni då någon 
riktig kamp emot honom? Säg, 
hur har ni kämpat mot honom? Jag 
har ej sett till någon kamp fastän jag 
regelbundet följer med den svenska 
pressen. Och då för icke länge se
dan ett socialdemokratiskt parti kom 
till makten i Danmark — - då kunde 
man med säkerhet väntat, att kamrat 
Höglund skulle säga något beröm
mande om denna regering omedel
bart. Och det skedde också. Jag 
läste av honom ett lovtal över denna 
regerings pacifism. De socialdemo
kratiska ministrarna i Danmark säga 
själva, att de icke önska någon full
ständig avrustning, utan endast en
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minskning av den danska armén. Men 
vad skriver då kamrat H öglu n d :

” Det är av stort intresse att erfara, 
att den nya socialdemokratiska Stau- 
ningministären i Danm ark har för av
sikt att börja en fullständig avrust
ning i Danmark och etablera den folk
rättsligt nödvändiga polisvakten vid 
gränsen och på havet. Det socialde
mokratiska militärbudgetsförslaget 
beräknas kräva 7,6 millioner kro
nor årlig utgift.

Den danska socialdemokratin be
finner sig i precis samma parlamen
tariska läge som den svenska, d. v. s. 
den är ännu i minoritet. Detta h in 
drar den likväl icke, att inför riksda
gen intaga en klart antimilitaristisk 
ställning. Den b lu ffar icke med ” neu- 
tralitetsförsvar” , utan kräver endast 
ett försvar som är nödvändigt för att 
markera en eventuell kränkning av 
neutraliteten, men som icke kan dra
ga in landet i krigiska äventyr.

Den b lu ffar icke med att säga, att 
det vore en opraktisk politik att k r ä 
va avskaffandet av hela m ilitärväsen
det, utan säger folket den nakna san
ningen ; försvaret är odugligt utåt, 
och farligt in å t; en last och börda för 
arbetarklassen. D ärför måste det fö r 
svinna.”

V ar nu goda och lägg märke till 
detta Höglunds uttalande! De dan
ska kommunisterna frågade den so
cialdemokratiske försvarsministern 
Rasmusen, om han vill använda mili
tären mot arbetarna och han svarade 
ordagrant:

” Ja visst, därom äro vi fullkomligt 
på det klara, men militären skall an
vändas mot såväl arbetarklassen som 
mot varje annan klass, då ett försök 
göres att trotsa samhällsordningen. 
N i kan vara övertygad om, att var 
och en som försöker kränka lagar och 
förordningar också skall få med mili
tären att göra.”
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H ur kan kamrat Höglund utan ett 
ord av kritik försvara en sådan skurk 
och hos en sådan skurk upptäcka nå
got berömvärt? (S in ovjev: M ycket 
riktigt!)

Höglunds kamp mot minoriteten  
bör ej opåtalt få  fortsätta.

Kam rat Höglund kämpar på ett 
enda område i Sverge, nämligen i den 
inre partikampen mot minoriteten, 
som vill utbilda partiet till ett klass
kampparti, samt mot ungdomsorgani
sationen, som har samma mål. Den
na systematiska kamp bör enligt min 
mening icke få fortsätta utan ingrepp 
från exekutiven. Kam rat Höglund 
sade här och åberopade sig på kam
rat Sinovjevs ord, att minoriteten må
ste underordna sig. Javisst, det är 
en god regel, men man skall icke taga 
den så formellt, att den nuvarande 
majoriteten på en röst inom svenska 
partiledningen —  vilken represente
rar en liten minoritet inom Kornin- 
tern, icke skulle foga sig efter den 
internationella disciplinen. Det har 
denna s. k. majoritet hittills glömt. 
Och när kamrat Höglund hotar oppo
sitionen med allehanda åtgärder, t. o. 
m. uteslutning, såsom fallet var efter 
kamrat Schiillers tal —  han sade till 
kamrat Schiiller, att om icke parti
kongressen kom till stånd genast, re
dan före valen i Sverge, vore han 
tvungen att t. o. m. utesluta minori
tetens representanter —  detta har 
kamrat Schiiller själv berättat för 
mig —  så måste vi bestämt förklara, 
att Kommunistiska Internationalen 
icke tillåter dylika metoder. V i må
ste här behandla de principiella skilj
aktigheterna inom ert parti och sedan 
försöka utjämna dem. V i vilja  alls 
icke förlora kamrat Höglund, såsom 
vi förlorade Tranmael. Men just i 
det syftet, att få behålla honom hos 
oss, måste vi kalla honom till ordnin



gen; vi måste säga honom: ” Gå icke 
bort från fronten, utan vänd tillbaka 
till fronten.”

Bolsjeviseringen har börjat.
Och till s is t : Om  vi göra en över

blick över den senaste utvecklingen 
inom samtliga våra sektioner, icke 
blott över det svenska partiet — - så 
måste vi dock medgiva, att en början 
till bolsjevisering redan är för han
den. Man kan inom många sektioner 
konstatera en säker, om också lång
sam, stegring av aktiviteten. En viss

förbättring inom partiorganisationer
na är märkbar. Delvis spåras ock
så en ny kampkaraktär hos vissa 
kommunistiska partier och på grund 
därav också en ökning av kommunis
mens inflytande på massorna. A tt 
fortsätta denna tendens med all energi 
är vår uppgift. M ed ett o rd : Jag be
tonar det goda, gamla, i praktiken 
ofta bortglömda ordet: kämpa! V i 
måste efter kamrat Lenins anvisnin
gar lära oss kämpa bättre, riktigare. 
V i måste kämpa, för att lära oss 
segra.

A rvid Hansen om det internationella läget och svenska 
partiet.

Arvid Hansen:
I de teser, som det tyska kommu

nistpartiet antog i Frankfurt, finna vi 
följande betydelsefulla sats: ” Kom 
munistiska Internationalen växer i 
det den frigör sig från resterna av 
arvet från socialdemokraterna.” Den
na sats innehåller huvuduppgiften för 
femte världskongressen.

Reform ister och halvreform ister 
över hela världen trium ferade över 
det bulgariska och det tyska nederla
get. Med mycken skadeglädje ropade 
t. ex. tranmaeliterna i Norge, att de 
ortodoxt marxistiska, testrogna par
tierna i Bulgarien o. Tyskland ha gett 
vika. Men i trots därav komma vi att 
kallblodigt säga sanningen sådan den 
är. V i vilja  icke hemlighålla de fel, 
som begåtts. V i vilja  icke dölja, att 
det i våra led existerar teoretiska och 
taktiska villfarelser, ja  till och med 
baciller från

en organisk opportunism, scm  söka 
tränga in i Kominterns kropp.

Med djup smärta ha vi sett, 
att våra mest prövade avdelningar 
icke kunnat fylla sin uppgift i den re
volutionära kampen. V i ha sett det

engelska partiet stå som passiv åskå
dare till blodiga strider. V i ha sett le
darna för det bulgariska partiet pro
klamera sin ” neutralitet” gentemot en 
politisk klasskamp av avgörande be
tydelse. V i sågo i oktober 1923 en 
kapitulation utan kamp i Tyskland. 
V årt parti i Norge har gratulerat det 
tyska kommunistpartiet för dess defi
nitiva likvidering av brandlerismen. 
V i ha gjort det ur den internationella 
revolutionära arbetarrörelsens syn
punkt. Det är den femte kongressens 
uppgift att likvidera brandlerismen 
såsom internationell företeelse.

De enskilda partierna och hela 
Komintern måste helt öppet uppställa 
denna fråga: V a rfö r  ha våra partier 
gett vika i det avgörande ögonblicket 
V ad var det, som fattades dessa par
tier? V i veta, att en felaktig teore
tisk inställning förelåg: En revision 
av den kommunistiska statsteorin, en 
oriktig uppfattning av arbetarklassens 
och det kommunistiska partiets för
hållande till bönderna, en falsk och 
mycket farlig teori om passivitet, teo
rin om massornas spontanitet o. s. v. 
förelåg också. V i veta, att en falsk 
opportunistisk taktisk inställning in
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spirerade ledningen i dessa partier, 
att den radekska illusionen om att so
cialdemokratin kommer att gå ett vik
tigt tycke väg tillsammans med re
volutionens parti, ledde till en ödes
diger koalitionstaktik gentemot refor- 
misterna. Men det var icke endast 
den riktiga teorin och en riktig taktik, 
som felades. Det

brast beträffande den bolsjevikiska 
stridsandan, som är nödvändig

för varje segerrik kamp, i den aku
ta revolutionära situationen saknades 
den subjektiva viljan att angripa 
bourgeoisin.

I sitt stora skönlitterära verk om 
den ryska revolutionens historia har 
den svenske partikamraten Ström 
sökt ge en analys av den slaviska folk
själen, jäm förd med de västeuropei
ska arbetarna. I Ryssland, liksom 
överhuvud taget i Östeuropa, skriver 
Ström, är partiet, den politiska orga
nisationen, helig och att tjäna den är 
en plikt. I Vesteuropa är allt detta 
annorlunda. ” D är äro de ekonomiska 
organisationerna viktigast.” Där 
måste man ” fö lja  en annan taktik’ väl
ja  andra metoder och vägar.” P arti
kamrat Ström, Zeth Höglunds med- 
regen,t i Sverges kommunistiska parti 
representerar här det principiella av
visandet av idén om de vesteuropei- 
ska partiernas bolsjevisering, denna 
idé, som är våra nederlags viktigaste 
facit. Det rör sig icke 0111 kamrat 
Radek, om att vi uppställer det utopi
ska kravet, att de kommunistiska par
tierna ögonblickligen i ordets egentli
gaste betydelse skola organisera revo
lutionen. V i vilja  ej ställa partierna 
inför uppgifter, som de icke kunna lö
sa. En kritisk analys av det inre läget 
inom Komintern visar emellertid icke 
endast att några av våra bästa avdel
ningar varit ur stånd att organisera 
en segerrik revoluion. Det finnes 
sektioner, eller åtminstone grupper,

som tveka även när det gäller kam 
pen om de dagsaktuella kraven. Det 
synes som det i det tjeckoslovakiska 
partiet förefinnas dylika tendenser. 
Massorna äro passiva, vi kunna 
icke kämpa, vi måste först samla stora 
massor omkring oss. I Norge ha vi 
haft passivitetsteorin i en annan upp
laga. N är det gällde metallarbetarnas 
hjältemodiga kamp, var det en del som 
resonnerade så här: Kampen är me
ningslös. Arbetsköparna ha med stöd 
av lagar och index på diktatoriskt ma
ner sänkt lönerna med 5 procent. Det 
är för arbetsgivareföreningen en pre
stigefråga, en m aktfråga. Bakom ar
betsgivareföreningen står den borger
liga staten. Om vi icke äro i stånd att 
krossa arbetsgivareföreningen och 
staten, d. v. s. genom föra en segerrik 
revolution, är det ingen mening i att 
fortsätta kampen. Strejken är i alla 
fall dömd att misslyckas. Järnarbetar
na kämpade och komma framdeles att 
kämpa för att avlägsna strejkbrytarna 
från arbetsplatserna. En dylik paroll 
var ur samma synpunkt rent av löjlig. 
Strejkbrytarna äro på grund av rege
ringens kungjorda beslut icke att be
trakta som strejkbrytare.

V i äro ännu icke i stånd att störta 
regeringen, att genom föra revolutio
nen. A lltså är det rena galenskapen 
att föra en dylik kamp mot strejk
brytare, som stå under regeringens 
beskydd. Denna passivitetsteori är i 
Norge ett beklagligt stadium, men det 
är nödvändigt att snarast m öjligt 
övervinna liknande tendenser i andra 
länder. I motsatt fall ha vi ingen 
garanti för att våra partier icke vika 
undan även för en skärpt dagskamp.

Det finnes sektioner som knappt 
ens lärt sig att bedriva revolutionär 
agitation och propaganda. Om  vi icke 
lära oss det, hjälper det ej stort, om 
vi t. ex. få en daglig tidning i E ng
land.
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Det finns sektioner, som stå på ett 
ännu lägre stadium,

som svika även när det gäller att  
förstå den skärpta kampen i 

grannländerna,
men likväl i artiklar och tal ställa 

sig solidariska med broderpartiernas 
aktioner. T ill denna fjärde kategori 
hör tyvärr ännu det svenska partiet 
under kamrat Höglunds ledning. För 
alla dessa kategorier av Kominterns 
avdelningar måste femte kongressens 
paroll lyda: bolsjevisering av deras 
propaganda, agitation och aktion. 
Parollen måste vara, att skapa en 
verklig bolsjevikisk anda inom Vest- 
europas kommunistiska partier. Det 
gäller att avlägsna alla förräderibacil
lerna, som härröra från II. Interna
tionalen.

Ännu ett par ord om ställningen i 
Skandinavien.

Sedan den fjärde världskongres
sen ha vi i Skandinavien haft en del 
händelser, som äro av betydelse för 
Kommunistiska Internationalen i dess 
helhet. V i ha den skärpta klasskam
pen i Norge. Med järnarbetarnas 
hjältemodiga strid, som fördes med 
kommunister i spetsen, med mobilise
ring av alla maktmedel från' kapita
listernas och statens sida mot arbe
tarnas strider, med arbetarnas skärp
ta fysiska kamp mot strejkbrytare 
och polis, med bildandet av fascisti
ska fosterländska föreningar under 
parollen ” enhetsfront mot M oskva” , 
med bildandet av det vita gardet i 
Kristiania, vilket med regeringens 
samtycke importerar kulsprutor till 
bruk mot den norska arbetarklassen, 
med parollen om arbetarnas beväp
ning, såsom konkret organisatorisk 
uppgift från vårt partis sida, har det 
mest demokratiska av alla länder in
trätt i den revolutionära klasskam
pens' period. Under den skärpta 
klasskampen skall till och med kam 

2

rat Höglund nödgas medgiva, att det 
i N orge endast finnes ett kommunis
tiskt parti, den Kommunistiska In- 
ternationalens avdelning. Höglund 
kommer, om han icke vill frångå K o 
minterns grundval, att

nödgas öppet erkänna, a tt tranmael-
isinen g jo rt fullständig bankrutt 

som revolutionär riktning i 
Norge.

Kam rat Radek yttrade på sin 
tid om Tranmael, att han hade 
kommit till III. Internationalen på 
falskt pass. Det är alldeles rik
tigt. Tranmael' har aldrig varit 
kommunist. Fakta från de senaste 
kampåren i N orge ha gett oss full
komligt rätt. Tranmael bröt med Ko- 
mintern, därför att han icke ville fö 
ra revolutionär arbetarpolitik i N or
ge. H ans kamp mot de kommunis
tiska principerna, hans återvändande 
till en trots allt pacifistisk militär- 
strejklinje, hans kamp mot enhets- 
fronten, —  allt detta är objektivt en 
förbrytelse mot den norska arbetar
klassen. Tranmael har aldrig på all
var gett sin anslutning till de kom
munistiska principerna och riktlin
jerna. V i vilja  icke därför påstå, att 
han begått förräderi mot dessa prin
ciper. H an bara maskerade sig lite 
för skickligt. H ans fyraåriga med
lemskap i Kommunistiska Internatio
nalen var ett historiskt missförstånd. 
H an valde den lämpliga tidpunkten 
att bekänna färg, sedan han först 
med demagogiska medel försäkrat 
sig om majoriteten i det gamla nor
ska arbetarpartiet. V ad han verkli
gen förrått, det är idéerna från hans 
egen fackliga opposition, som han 
kämpat för i tolv år. Man skulle lå
ta arbetarna föra sin kamp och man 
skulle icke falla dem i ryggen ; man 
skulle understödja dem aktivt genom 
fackliga generalstrider o. s. v. Ä r  
det detta Tranmael gjort under den
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senaste fackliga kampsiuationen ? 
N ej, han har helt och hållet under
stött Lians fackliga politik. Han var 
med om att tvinga järnarbetarna till 
kapitulation. Han var med och 
strypte den hjältemodiga kampen. 
Norges kommunistiska parti var det 
enda parti, som arbetade för att föra 
kampen vidare och skärpa den. Vi 
kastade t. o. m. ut vice ordföranden 
ur partiet, då han gick med Lian. Då 
partiet hade

valet mellan a tt göra sig solidariskt 
med sin vice ordförande eller med 

de kämpande proletärerna,

träffade vi på några få tim
mar det rätta valet, om också en 
del kamrater tvekade. V årt parti var 
ej starkt nog att hindra ett nederlag 
för järnarbetarna. Enhetsfronten 
mellan de tranmaslitiska halvreform i- 
sterna, reformisterna och bourgeoisin 
har tills vidare segrat. De klassmed
vetna arbetarna i Kristiania och an
dra viktiga industricentra vända sig 
dock alltmera emot denna politik. 
Den stämplas som direkt förräderi 
mot arbetarklassen. Arbetarna krä
va sammankallandet av en extra 
fackföreningskongress för att göra 
slut på denna förrädiska politik. 
Norska arbetarpartiets ungdom 
framställer krav till Tranmael om ge
nomförandet av programmet från 
hans egen fackliga opposition. V ad 
säger vårt svenska broderparti under 
dessa förhållanden? V ad säger kam
rat Höglund och hans tidning? K on 
staterar han de fakta, som föreligga, 
—  att Tranmael frångått den revolu
tionära klasskampens grundval, att 
han bedriver Amsterdamspolitik, att 
de tranmaelitiska arbetare, som prote
stera, ha rätt? Ingalunda. Han åter
tar sin roll från förra partistriden i 
Norge, då han var Tranmaels förnäm 
sta stöd, den man, som levererade 
vapen och ammunition till Tranmael.
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Den skandinaviska p artifedera
tionen.

Då vi förutsågo tillspetsandet av 
klasskampen i Norge, bildade vi i 
januari den skandinaviska partifede- 
ladonen. V i fattade den gången en 
serie viktiga taktiska beslut. V i be- 
slöto en skandinavisk hjälpaktion till 
förmån för de kämpande norska ar
betarna, —  en aktion, som tyvärr fick 
ett svagt genomförande av det sven
ska partiet. V i beslöto att arbeta för 
att förmå fackföreningarna till att 
bryta med sin reform istiska förtid, 
med underhandlingspolitiken och den 
gamla fackförenigsbyråkratin. V i be
slöto göra allt för att skapa en klar 
kommunistisk uppfattning bland de 
fackorganiserade arbetarna. Dessa 
beslut godkändes av den svenska par
tiledningen. Men det avgörande 
ögonblicket kom, —  det ögonblick, då 
det gällde att bekänna färg. Det 
kom ett ögonblick, då de norska ar
betarna riktade en förbittrad protest 
mot den Lian-Tranmselska fackföre- 
ningspolitiken och skarpt bestämda 
krav uppställdes. I detta viktiga 
ögonblick skrev det Höglundska cen
tralorganet i Stockholm till stor glädje 
för tranmasliterna: ” Varsågod, —  in 
ga slitningar i den fackliga landsorga
nisationen, håll er nu bara lu gn a!” 
Denna ståndpunkt kom till uttryck i 
form av ett ” hopp.” Men vad inne
bar ett dylikt hopp i föreliggande si
tuation? V ad annat än parollen om 
att fackföreningarna i Norge hädan
efter skola ligga i händerna på refor- 
mister och halvreform ister ? Ett dy
likt uppträdande motsvarar kanske 
begreppet om ” formell disciplin” , 
men det är i varje fall icke vad vi be
höver i Kommunistiska Internationa- 
len. Då kamrat Höglund här förkla
rat, att han sedan december solidari
serat sig med Norges kommunistiska



parti, så är det i varje fall ej det nor
ska partiets mening.

D et norska partiet ställer krav på 
det svenska broderpartiet.

K am rater! V i stå i N orge inför 
allvarliga strider. V i äro beredda att 
göra allt för att uppfylla vår revolu
tionära plikt. Fast och beslutsamt 
skola vi föra kampen mot bourgeoisin 
och alla dess agenter. Norges kom
munistiska parti har som aktiv för
kämpe för den norska arbetarklassen 
bestått sitt första prov. V i skola 
med all kraft fortsätta vårt arbete för 
att vinna fackföreningarna för den 
proletära revolutionen. De båda men- 
sjevikiska partierna ha avvisat enhets
fronten. V i skola föra kampen för 
enhetsfronten underifrån. V i stå in
för partiets återuppbyggande på drift- 
celler. Frågan om beväpningen upp
ställes i dag som en konkret organisa
torisk uppgift. V i måste hindra par
tiets, det revolutionära avantgardets, 
isolering. V i måste fram för att vin
na småbönderna. Med Kommunisti
ska Internationalens stöd skola vi göra 
allt för att lösa dem i snabbast m öj
liga tempo. V i måste dock även ställa 
vissa krav på vårt svenska broder
parti. Icke så, som om vi skulle kräva 
av kamrat Höglund, att han genast 
skall organisera en revolution i Sver
ge. V i vilja  icke ens kräva av kamrat 
Ström, att han skall låta bli att skriva 
småborgerlig gallimatias i sina böcker. 
V i vilja icke ställa några utopiska 
krav på ledarna i vårt svenska bro
derparti. Men vad vi obetingat måste 
kräva är, att de icke falla oss i ryggen 
i vår kamp, att de äntligen upphöra 
med att leverera ammunition till den 
tranmaelitiska pressen, att de icke visa 
endast en formellt deklarerad utan 
också en verkligt genomförd solidaid- 
tet med det kämpande kommunistiska 
partiet i Norge. V i fordra av H ög
lund, att han icke skall driva diplo

mati med den Kommunistiska inter
nationalen, att han skall erkänna ej 
blott en formell, utan också en verklig 
International. V i måste ställa det 
kravet på honom, även om det icke är 
så lätt att uppfylla, att han måste be
trakta den skärpta klasskampen i 
N orge —  icke med enpolitisk littera
törs förvända kikare, utan med en 
solidarisk vapenbroders ögon.

D et existerar en svensk fråga, som 
sam tidigt ä r en internationell 

fråga.
Precis som det tyska kommunist

partiet är direkt intresserat av en re
volutionär konsolidering av det polska 
och tjeckiska partiet-, så är det norska 
kommunistpartiet intresserat av det 
svenska partiets utveckling. Det 
existerar för oss en svensk fråga, men 
icke någon isolerad svensk fråga. Den 
svenska frågan är samtidigt också en 
skandinavisk, en internationell fråga. 
Lösningen av denna fråga är en av 
förutsättningarna för de revolutio
nära krafternas fulla utveckling i 
Skandinavien. Stora svårigheter, nya 
hinder komma vi ännu att möta på 
vår väg. V i skola samla de bästa 
proletära krafterna och skapa järn
hårt organiserade kommunistiska 
masspartier i de Skandinaviska län
derna. Tranmaelismen som politisk 
faktor skall likvideras. Tusentals är
liga arbetare från norska arbetarepar
tiets led komma förr eller senare att 
hitta vägen tillbaka till Kom m unis
tiska Internationalen. Trots alla häm
mande faktorer, trots alla yttre hinder, 
i kampen mot alla avvikelser från den 
bolsjevikiska linjen, understödda ge
nom kommunistiska Internationalens 
fasta leninistiska kurs, skola vi full
borda bolsjeviseringen av partierna 
även i de skandinaviska länderna. V i 
skola inplanta den andan, att partiet 
är en helig sak, som det är en stolthet 
att få tjäna.
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Till frågan ”enhetsfront och arbe. 
tarregerin g” .

ja g  är fullt enig om definitionen 
från den fjärde kongressen: ” Enhets- 
frontens taktik är kommunisternas 
förslag om en gemensam kamp med 
alla arbetare, som tillhöra andra par
tier eller grupper, och med alla parti
lösa arbetare, för att försvara de mest 
elementära livsintressena mot bour- 
geoisin. V arje  kamp, även om den 
föres för de minsta dagskrav, är en 
källa till revolutionär upplysning och 
revolutionär skolning, ty erfarenhe
terna från kampen komma att över- 
tyga det arbetande folket om revolu
tionens oundviklighet och kommunis
mens betydelse” . Denna definition 
sammanfaller helt och hållet med Si- 
novjevs definition efter erfarenheter
na från det tyska nederlaget i oktober. 
N är denna taktik i enstaka fall icke så 
mycket blivit en källa för den revolu
tionära rörelsens utveckling framåt, 
som för en opportunistisk utveck
ling bakåt, så är det endast där
för, att det är lika omöjligt för oppor
tunistiska element att genom föra en- 
hetsfronttaktiken riktigt som det år 
1921 var omöjligt för Vandervelde att 
genomföra en framgångsrik general
strejk i Belgien. Men det är redan 
ett framsteg, om vi genom användan
det av enhetsfronttaktiken utom det 
att mobilisera stora massor också nått 
det resultatet, att de opportunistiska 
farorna uppdagats i sin materiella 
form och att vi bli i stånd att skydda 
den kommunistiska rörelsen för de 
katastrofartade följderna av dessa 
farors vidare utveckling.

N är Brandler här påstår, att vi frå n 
gått tredje och fjärde världskongres
sens grundval, så skall jag  erinra om 
en punkt från tredje kongressen, som 
kanske låter lika banalt för vissa öron, 
som bolsjeviseringsparollen: ” De
kommunistiska partierna kunna en
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dast utveckla sig under kamp” . Det är 
något helt annat än kamrat Brandlers 
mekaniska uppfattning, vilken synes 
lägga huvudvikten på den rent tek
niska sidan av revolutionsproblemet. 
Enligt den åskådningen måste man på 
förhand kunna uppställa en absolut 
säker utsikt till seger för att rättfär
diga en revolutionär kamp. Kam rat 
Varga har naturligtvis rätt, när han 
framhåller, att vi icke kunna räkna 
med en automatisk, utan endast med 
en hård tillkämpad seger för den 
proletära revolutionen. Men den för
utsätter återigen, att det kommunisti
ska partiet är medvetet om sin egen 
uppgift och om sin egen kraft. När 
partiet manövrerar, när det använder 
enhetsfrontens taktik och strategi, 
måste det vara på de klara med för 
vad syfte det på så sätt skall vinna 
massorna. Partiet måste vara den 
medvetna, ledande kraften i mass
rörelsen. E ljest blir hela taktiken 
meningslös.

Inga principiella eftergifter åt 
socialdemokratien.

Enligt kamrat Radeks tal, för vil
ket enhetsfronttaktiken är den rena 
oförfalskade honungen, förutsatt att 
den innebär koalition med socialde
mokratin, är en revision av ordalydel
sen i resolutionen om arbetarregerin
gen omöjlig att undvika på denna kon
gress. Internationalen kan icke lugnt 
se på hur man slår in på den linjen, 
att man vill vinna de socialdemokra
tiska arbetarna genom att göra prin
cipiella eftergifter för socialdemokra
tins politiska plattform. V a rje  illu
sion om att socialdemokratin som po
litisk faktor har en proletär prägel 
måste bekämpas. Ä ven i Skandinavien 
ha vi haft anslutning till teorin om 
arbetarregering som demokratiskt 
övergångsskede. Endast de danska 
kamraterna ha i denna fråga följt 
den konsekvent riktiga linjen. Pa-



rollen om en arbetare- och bondere- ständiga revolutionära ledareroll och
gering är för de skandinaviska län- praktiskt förverkliga den i hela vår
dem a och särskilt för Norge mycket politik. Desto starkare måste vi
aktuell och mycket viktig. Desto mer framhålla, att det icke är några baga-
måste man värja  sig mot falska oppor- teller, utan en avgrund som skiljer
tunistiska utläggningar av parollen, i oss från bourgeoisin, desto starkare
riktning mot vilka som helst parla- måste vi betona, att de reform istiska
mentariska kombinationer från kom- partierna som proletära partier be-
munistiska partiets sida. Desto mer traktade äro räddningslöst förlorade,
måste vi understyrka vårt partis själv- (B ifa ll).

Oskar Samuelsons kritik av partihögérns politik.
Os\kar Samuelson:

* Kamrat Höglund uppträdde i går 
på kongressen och angrep den sven
ska partiminoriteten och jag  tilåter 
mig därför att å minoritetens av den 
svenska partidelegationen vägnar 
framföra några synpunkter till bemö
tande av angreppen.

Höglund är en utpräglad represen
tant för den formella och diplomati
ska disciplinen. Det har hittills lyc
kats honom att hålla sig på den inre 
sidan om den Kommunistiska Inter- 
nationalens linje eller rättare, att ba
lansera där. H an är ständigt miss
nöjd med de ” hundratusen teserna” , 
men förblir dock så där halvt om 
halvt anhängare av dessa teser. Han 
är den verkligt karaktäristiska typen 
för den anti-M oskva-riktning som 
finns inom den Kommunistiska In- 
ternationalen. Formellt förklarar 
kamrat Höglund att han anser beslu
ten bindande för sig, men självklart 
måste en sådan mekanisk anslutning 
verka hämmande och deprimerande i 
våra leder. V åra medlemmar ser 
icke i den Kommunistiska Internatio- 
nalen en organisation, som de endast 
önskar tillhöra formellt, utan de ser 
i den Kommunistiska Internationalen 
en handlingens och kampens organisa
tion. De arbetare som ansluter sig 
till oss gör detta, emedan de vill käm 
pa och emedan de ser att den K om 

munistiska Internationalen är en den 
revolutionära klasskampens organisa
tion.

Höglunds reservationer dyker 
ständigt upp.

Kam rat Höglunds reservationer 
återvänder oupphörligt —  likvideras 
för ett par månader, men dyker så 
åter plötsligt upp. T yvärr är detta 
icke undantag, utan reservationerna 
har blivit system i vårt parti. Det 
är ett helt komplex av utpräglade av
vikelser åt höger som icke blir min
dre farliga därigenom att Höglund 
kan åberopa sig på sina revolutionära 
traditioner, utan snarare tvärtom. Då 
vi i minoriteten uppträtt emot denna 
reservationernas och motsträvighetens 
politik, så betraktas vi som M oskvas 
lydiga undersåtar. Det har bland 
vissa element inom vårt parti utbildats 
en liknande ideologi, som vi hade i 
partiet 1921 före uteslutningen av 
vänstersocialisterna —  en ” frihetens” 
och ” oavhängighetess” ideologi gent
emot M oskva. Det betraktas såsom 
ett särskilt hjältemod att emot E x e 
kutiven fram föra ogrundade förebrå
elser. Logiskt kommer en sådan håll
ning att leda därhän, att man i den 
Kommunistiska Internationalen ser 
en främmande makt, gentemot vilken 
det gäller att komma i så fördelaktig 
ställning som möjligt.
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Redan vid fötfseln av vårt kom

munistiska parti började kamrat H ög
lund sin återhållande taktik gentemot 
Internationalens beslut. Han vände 
sig emot namnändring av partiet från 

vänstersocialistiskt till kommunistiskt, 
trots att vi på samma kongress ute- 
slöt centristerna ur partiet. H an var 
också motståndare till en klar form u
lering av programpunkten rörande 
proletariatets beväpning. Naturligt
vis endast äv ” taktiska skäl” , men det 
är ju alltid så när man vill förhindra 
en riktig och god sak, så är det aldrig 
” principiellt” , utan endast ” taktiskt” .

Tag erinrar vidare om kamrat H ö g 
lunds ståndpunkt till besluten från 
fiärcte världskongressen rörande cen
tralismen. Höglund var missnöjd 
med kongressbesluten i denna fråga 
och hotade t. o. m. att nedlägga sitt 
mandat i Exekutivkomm ittén. Våt 
senaste partikongress har emellertid 
godkänt världskongressens beslut. 
Vid det utvidgade exekutivmötet 
1923 ställde sig också den svenska 
Dartidelegationen på den traditionella 
reservationsståndpunkten gentemot 
besluten i religionsfrågan, en stånd
punkt som ännu icke har uppgivits. 
På samma sätt förhåller det sig med 
centralisationsfrågan och den norska 
frågan. M an har icke nöjt sig med 
de beslut, som de svenska partiinstan
serna fattat, utan t. o. m. vidtagit en 
betvdande utvidgning av reservations- 
politiken. Kam raterna Plöglund och 
Ström framlämnade vid förra E xek u 
tivmötet en rad förslag rö
rande den norska frågan —  förslag 
som icke står i samklang med det 
svenska partiets beslut. V id  den nor
ska parti sprängningen i höstas gjorde 
Höglund återigen ett hänsynslöst an
grepp på Exekutivkommittén. Den
na gång nedlade han demonstrativt
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sitt mandat i Exekutiven. I sin a r 
tikel av den 5 november tog han utan 
konferens med den svenska partiled
ningen ställning till frågan och solida
riserade sig med Tranmaeliterna.

Emot Höglunds uppträdande i den
na fråga uppkom en stark reaktion i 
vårt parti, så stark att också Plöglund 
förstod att han bedrev en farlig  po-, 
litik. Striden rörande hans ställ
ningstagande ” likviderades” i decem
ber i M oskva, därigenom att kamrat 
Sinovjev byggde en gyllene bro åt 
Höglund, på vilken denne ännu en 
gång spatserade över till den Komm u
nistiska Internationalen.

Höglunds hetskam panj mot 
vänstern.

Trots att Höglund hade sakligt 
orätt i varje punkt och vidblivit den
na ståndpunkt ända till sin förklaring 
i går, så meddelade han vid återkom
sten från Moskvaresan att han icke 
uppgivit någonting i M oskva. Han 
påbörjade också en hetskampanj emot 
vänstern inom partiet och påbörjade 
en utränsning. Kamrater, som tillhör 
oppositionen emot Höglund sökte han 
hindra att inta poster, för vilka de 
var de lämpligaste. Naturligtvis böj
de Höglund sig för beslutet i M oskva 
och avgav t. o. m. en lojalitetsförkla- 
ring —  men hur länge räckte denna 
lojalitet? U ngefär till dess han pas
serat Sov jet-Unionens gränser. —• 
Kam rat Plöglund avgav i går återigen 
en lojalitetsförklaring, men kamrater, 
vi gör oss inga som helst illusioner. 
V i känner denna gamla taktik och är 
vana vid den.

Kam rat Höglund har också i sin 
tidning Politiken fört en ytterst hetsig 
kampanj gentemot ungdomsförbun 
det. Förbundet betecknas öppet av 
Höglund såsom ” partiets inre fien
de” , såsom ” öppen eller hemlig fien
de” till partiet, såsom ” förstörare”



ctc. Det har (. o. m. gått så långt att 
kamrat Högund efter sista ungdoms- 
kongressen förklarade att denna 
äventyrade den kommunistiska rörel
sens enhetlighet och framtid i Sverge.

Kamrat Höglund talade i går om 
vårt grova disciplinbrott. V ari består 
då detta grova disciplinbrott, jo, att 
vi icke stillatigande och passiva ser på 
hur majoriteten söker undergräva K. 
I :s auktoritet. Det är vårt disciplin
brott. Höglund är icke anhängare 
av centralismen, då det gäller att i 
internationell måttstock utveckla och 
anpassa denna. Detta har han bevi
sat åtskilliga gånger, bl. a. genom sitt 
ställningstagande till den norska parti
splittringen. Han erkänner icke den 
internationella centralismen och har 
framlagt en rad förslag för att upp
mjuka denna — • samtidigt som han 
är för det strängaste underordnande 
inom vårt parti och energisk förkäm 
pe för en disciplin som icke tål nå
gra invändningar. Det synes oss dock 
som om detta slags disciplin endast 
avser att tjäna det syftet

att skapa garantier för kam rat

Höglunds maktställning i partiet

och icke avser att tjäna ett kom m u
nistiskt syfte.

När kamrat Höglund själv är i mi
noritet så motiverar han alltid sin 
ställning till disciplin från decentra- 
listiska synpunkter, då han vid det ut
vidgade exekutivmötet i fjo l tillsam
mans med Ström uppträdde emot be
sluten i religionsfrågan (endast i säll
skap av Falk och Tranm ael) och då 
en kamrat, som tillhör oppositionen i 
det svenska partiet —  F lyg  —  deltog 
i debatten emot Höglund så fram 
ställdes detta av partiledningens ma
joritet såsom en disciplinförseelse.

Hos oss fordrar man icke endast 
organisatorisk disciplin, utan kadaver
disciplin. Man kräver av minorite

ten att denna skall intaga samma orik
tiga ståndpunkter, som de majoriteten 
företräder, annars är vi inga goda 
och disciplinerade kommunister.

V årt parti är tyvärr långt ifrån att 
vara ett bolsjevistiskt parti. Jag tror 
dock att den goda viljan förefinnes 
bland våra medlemmar att göra par
tiet till ett kämpande, allvarligt kom
munistiskt parti. Men kamrater, då 
får icke denna goda vilja  fördärvas 
ge-nom Höglunds regelbundet åter
kommande angrepp och avvikelser.

Revolutionära aktioner har vi icke 
heller haft, som kamrat Kuusinen re
dan sagt och partiet är icke skolat i 
den hårda kampen. Världskongres
sens beslut genomföres också lång
samt. —  På ett område har vi emel
lertid nått en berömvärd utveckling 
—  på ” centralismens” område. V i är 
mycket tillfredsställda därmed och 
har också själva medverkat att skriva 
våra stadgar. Men icke för att des
sa skulle tjäna det syftet att utnyttjas 
emot Komintern. En viss paritet 
emellan olika organisatoriska områ
den och vårt partis politiska och revo
lutionära mognad vore helt säkert på 
.sin plats.

Höglund använder ofta ultimatums-
formen.

V i har nu hört, genom kamrat 
Schtiller, att A . U  :s majoritet har 
ställt minoriteten inför ett ultimatum. 
IJltimata har alltid tillhört de mest 
använda medlen i kamrat Höglunds 
rustning —  då dessa passade in i 
hans strategi gentemot oss. Centra
lismen utnyttjas alltid hos oss såsom 
ett verktyg för majoritetens tvetydiga 
och vacklande tendenser mot minori
teten, som dock alltid kämpat upprik
tigt för Tnternationalens riktlinjer och 
beslut.

Kam rat Plöglund säger nu —  själv
klart —  att vi icke haft några princi
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piella stridigheter i partiet, endast 
” personfrågor” . Det hade vi väntat. 
Jag tror dock att jag  här har uppvisat 
att majoritetens ställningstagande till 
centralisationsbesluten på fjärde kon
gressen, till norska frågan och till 
frågorna på det utvidgade E xekutiv
mötet 1923 m. fl. icke var några per
sonfrågor. I kommissionen kommer 
vi också att uppvisa andra principiella 
och politiska differenser i partiet, 
exempelvis de pacifistiska strömnin
garna som särskilt på senaste tiden 
fram trätt synnerligen starkt. På 
grund av alla dessa frågor har vi tvin
gats till opposition och de differenser 
som vi nu har är reflexer av olika 
uppfattningar i principiella frågor.

Sinovjevs
T sitt slutanförande till den allmän

na debatten, i vilken deltog icke min
dre än sextiotvå talare, behandlade 
kamrat Sinovjev speciellt enhetsfront- 
taktiken, upptog till kritisk värdering 
flera av diskussionsinläggen och gjor
de. en sammanfattning av de fram 
förda synpunkterna. Om kamrat 
Höglund yttrade Sinovjev följande:

Varför har Höglund e j modet er
känna sina fel.

” Jag skulle även vilja  säga några 
ord till kamrat Höglund. V a rje  gång, 
som jag  samtalar med honom eller 
hör"honom från tribunen tänker jag : 
vilken klok k a r l! H ur mycket skulle 
han ej kunna giva inte blott till ett 
litet land som Sverge, utan också åt 
Komintern i dess helhet, om han blott 
avstode från sina fel. V a rfö r  behö-

Förklaringar
T ill p rotokollet inläm nades av 

den svenska delegationsm ajorite- 
t-en en fö rk larin g  gentem ot de an
grep p, som i debatten g jo rd es på
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Det är endast en taktisk manöver när 
kamrat Höglund gör gällande att d
'principiella” motsättningar icke fö- 

refunnits mellan de båda menings- 
riktningarna i partiet.

Minoriteten delar kamrat Sinov- }
jevs uppfattning att det nu är nöd- j.
vändigare än någonsin att skapa käm- E
pande kommunistiska partier, att slå |
fast en handlingens disciplin, icke or- ,
dens. Detta måste bli den Kommuni- |
stiska Internationalens grundprincip. 
Erkänns en sådan —  en internatio- ' 
nell —  icke lokalt begränsad —  järn 
hård disciplin, då kommer också de 
varande stridigheterna att försvinna 
i vår sektion •—  Sverges Kommunisti
ska Parti.

slutförande.
ver han med sina glänsande egenska
per försvara en uppenbart oriktig 
sak, som är fullkomligt hopplös ur 
kommunistisk synpunkt ?

Precis som han förut försvarade 
Lian, Tranmael och andra, tvistar 
han nu med goda kommunistiska ele
ment i sitt eget parti för prestigefrå
gors, skull, som är en . fö ljd  av hans 
egna opportunistiska fel. H an vill ei 
erkänna de fel, som han en gång be
gått.

A lla  har vi gjort synnerligen stora 
fel. D et är illa, om vi ej har mod 
att erkänna våra fel. Höglunds tal 
var särdeles skickligt la g t ; det inne- 
nöll många präktiga vändningar, men 
det saknade den varma själen och 
det som vi mest av allt är i behov a v : 
ett erkännande äv fel, där sådana 
begåtts.”

till protokollet.
svenska majoritetsledningen av A r 
vid Hansen och Kuusinen.

D enna fö rk larin g  bem öttes i sin 
tur av delegationsm inoriteten.



Förklaringarna hade följande ly 
delse :

M ajoritetens förklaring-.

” Den svenska partidelegationen till
bakavisar bestämt kamrat Kuusinens 
kritik mot det svenska partiet för in
aktivitet som ogrundad. I arbetslös - 
hetsfrågan och bostadsfrågan —  som 
under de senare åren varit de mest 
brännande problemen i Sverge —  har 
partiet tagit energiska initiativ till 
utomparlamentariska lika väl som till 
parlamentariska aktioner; och i kam 
pen mot militarismen —  som just nu 
står på dagordningen -—  har partiet 
organiserat en rad av stora möten i 
hela landet mot den borgerliga och 
socialdemakratiska militarismen och 
propagerande ett revolutionärt pro
gram i arbetare- och bondemilis. P o
litiskt som fackligt växer partiets in
flytande ■—  det är ett faktum. K am 
rat Kuusinen gav en alldeles vanställd 
bild av Höglunds reflektioner till ett 
telegrafiskt meddelande om den dan
ska soc.-dem. statsministern Staunings 
avrustningsförslag. Plöglund har en
dast påvisat, att t. o. m. dene reak
tionäre socialdemokratiske ledare i 
Danmark gick vida längre i sin av- 
rustningsståndpunkt än den svenska 
socialdemokratin och spelade ut Stau- 
ning mot Branting, självklart utan 
att därför göra sig solidarisk . med 
Stauning. Man måste energiskt till
bakavisa kamrat Kuusinens metoder 
vid försöken att diskreditera den 
svenska partiledningen.

Kamrat K . är Exekutivens sekrete
rare för Skandinavien. V i skulle då 
vilja fråga, vari har hans aktivitet 
bestått på detta område. På vad sätt 
har han sökt avhjälpa det svenska 
partiets föregivna bristande aktivitet ? 
Det skulle vara intressant att veta.

Detsamma gäller vår norske parti
vän Arvid Hansson, som också svår

ligen mästrade det svenska partiet för 
bristande aktivitet. Kam rat Hansen 
är sekreterare i den nybildade skan
dinaviska federationen. Arten av 
hans aktivitet i denna egenskap illu
streras bl. a. av att ett manifest, som 
beslutades i samband med skandina
viska konferensen i mitten av januari 
och skulle behandla den dåvarande 
politiska och fackliga situationen i de 
skandinaviska länderna, utsändes till 
oss i korrektur sista dagarna i maj 
—  alltså efter mer än 4 månader, då 
varenda rad i manifestet redan var 
föråldrad. M anifestet berörde bl. a. 
valen i Danmark, som då redan för
rättats för flera månader sedan. F ör
bindelsen med oss ifråga om den nor
ska metallkonflikten har icke heller 
varit tillfredsställande. V i slå vidare 
fast, att de artiklar, som Höglund 
skrivit till stöd för det norska kom
munistiska partiet mot Tranmaeliter- 
na, har våra norska partivänner icke 
utnyttjat.

Kam rat Hansen bör börja med att 
förbättra sin egen aktivitet som se
kreterare för den skandinaviska fede
rationen, innan han skolmästrar sek
tionerna i Sverge, Polen, Tjeckoslo- 
vakiet och andra länder.

M inoritetens förklaring.

Rörande den av majoriteten av 
den svenska partidelegationen mot 
kamraterna Kuusinen och Hansen in
lämnade protesten, konstaterar mino
riteten i den svenska delegationen:

Protesten ger sken av att tala i 
hela delegationens nam n; vi har å 
delegationssammanträde yrkat avslag 
på förslaget till protest och därest or
dalydelsen av denna förelegat å sam
manträdet skulle vi ha röstat emot 
skrivelsen.

M ajoriteten underlåter fullständigt 
att sakligt behandla de gjorda an
märkningarna, utan talar diplomatiskt
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om ovidkommande saker. Den kritik, 
som kamraterna Kuusinen och H an
sen riktat emot majoriteten av den 
svenska partiledningen och isynner
het kamrat Höglund, finner vi vara i 
stort set riktig och sakligt motiverad. 
V i anser att denna kritik icke förrin
gar värdet av det partiarbete, som ut- 
föres av partiets medlemmar och or
ganisationer, utan endast framhåller 
nödvändigheten av en kampduglig 
ledning för vårt parti. Detta har för
hindrats av den upprivande fraktions-

Skandinaviska

Världskongressen tillsatte sedan en 
skandinavisk kommission, vars upp
g ift bestod i att ingående dryfta  de 
norska och svenska frågorna. Dess 
förslag till uttalande i svenska frågan 
blev, efter det utvidgade exekutiv
mötet, vilket utgjorde en direkt fort
sättning av världskongressen, ingåen
de diskuterat läget i svenska partiet, 
antaget.

Kommissionen hade följande sam
mansättning :

kamp, som kamrat Höglund fört i 
den svenska partiledningen.

V i anser att det kommunistiska ar
betet i Sverge betydligt skulle främ jas 
om kamrat Höglund ger världskon
gressen ett klart besked om sin ställ
ning till K . I :s principiella, taktiska 
och organisatoriska frågor arnt huru
vida han är villig att i praktiken främ 
ja bolsjeviseringen av det svenska 
partiet och att utföra ett aktivt, disci
plinerat arbete för kommunismen i 
Sverge.

kommissionen.
O rdförande: Treint.
Sekreterare: Schuller.
Ryssland : Bucharin, Kuusinen, L o - 

sowski.
Tyskland: Thälmann, Mittwoch.
Frankrike: Treint, Dupuy.
Tjeckoslovakien: Feilmeier, Slifka.
Ita lien : Ercoli.
England: Wilson.
A m erik a : Carlson,
F in lan d : Manner.
Estland: Wakman.
Ungdom s-Intern.: Unger, Hirschl.
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Svenska frågans behandling 
på utvidgade Exekutivmötet 

den 13 Ju li 1924.
Stenografiskt referat av inlednings* 
anföranden, diskussion och beslut.

Protokoll fört vid utvid
gade Exekutivens andra 
session den 13 ju li 1924. 
M ötet öppnades kl. 12.

Ordförande Gebhart (Tyskland) : 
Det i går ajournerade exekutiv

mötet förklaras öppnat. Den enda

frågan på. dagordningen är den 
svensk-norska frågan. Förefinnas 
tilläggs- eller ändringsförslag till dag
ordningen? Då så icke är fallet stad
fästes dagordningen.

Kam rat Thälmann (Tyskland) har 
ordet.

Thälman redogör för skandinaviska kommissionens 
uppfattning.

Thälmann: De taktiska m otsättnin
garna inom det svenska kommunist
partiet har sin grund i att partiets 
högra flygel bristfälligt genomfört 
och delvis omintetgjort skilda K . 
T :s beslut. Jag anser det därför 
nödvändigt att i all korthet ge In 
ternationalen en historisk återblick 
på den svenska particentralens ställ
ning till Internationalens skilda be
slut.

Då den tredje kongressen 1921 
beslöt att det svenska vänstersocia
listiska partiets namn skulle ändras 
till ” det kommunistiska partiet” mot
satte sig Höglund på det bestämdaste 
detta beslut. E fter  den fjärde k o n 
gressen, där principen om en högre 
grad av centralism inom K . I :s orga

nisation blev dryftad och beslutad, 
var det åter den svenska particentra
lens högerriktning som såväl i pre
sidiet som också i kongressens prak
tiska arbete gjorde motstånd mot det
ta beslut. Kam rat Höglund gick så 
långt att han hotade att nedlägga sitt 
mandat.

På det utvidgade Exekutivm ötet i 
juli 1923 hade Höglund, som känt, 
ställt sig i opposition i religionsfrå- 
g a n ; likaledes framlade han där flera 
förslag vilka voro riktade mot den 
centralistiska principen. V i hava 
också sett att dessa hans tendenser 
ha haft sin taktiska återverkan i det 
praktiska, teoretiska och politiska ar
betet inom hela det svenska partiet.
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Höglunds hänsynslösa kamp mof
E . K. i norska frågan.

Synnerligen kraftigt gjorde sig 
denna Höglunds och hans menings
fränders ståndpunkt gällande i den 
svenska particentralen. E fter  den 
bekanta kongressen i Norge, där det 
norska arbetarpartiet splittrades och 
då det gällde för det danska och sven
ska partiet att var och ett i sitt land 
understödja Kominterns ståndpunkt, 
ställde sig Höglund hänsynslöst i 
denna fråga emot Exekutiven och 
gjorde gällande, att denna splittring 
av det norska arbetarpartiet var ett 
grovt misstag från Exekutivens sida. 
Emellertid har det visat sig att den
na åtgärd i Norge var oundviklig och 
har lett till önskvärda resultat. Detta 
visar hela kampsituationen i Norge i 
detta nu, den politiska styrkan i den
na kamp och kommunistpartiets fram 
gångar såväl som vissa strömningar, 
vilka nu göra sig gällande i det nor
ska arbetarpartiet, där en bestämd 
riktning börjar utkristalliseras som 
söker närmande till det norska kom 
munistpartiet och till den tredje inter
nationalen.

I detta sammanhang vill jag  på
minna om några uttalanden i en arti
kel, skriven av Höglund den 5. no
vember 1923. Kam rat Höglund skrev 
bl. a.: ” Denna åtgärd måste väcka 
de största tvivel på den nuvarande 
Exekutivens förmåga att leda den 
kommunistiska rörelse i Väst- 
Europa framåt. Och den kommer 
att mer än förut i Skandinavien skär
pa oviljan mot en centralisation, som 
teoretiskt skulle skapa en stark och 
segerrik rörelse, men i praxis slå sön
der de kommunistiska partierna.”  Och 
vidare: ” Varm ed motiveras då detta 
våldförande på de kommunistiska 
partierna? Ä r  den absoluta, blinda 
disciplinens princip verkligen så he
lig, att den rättfärdigar åtgärder så 
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bryska, att till sist måhända ingen .111 
finns kvar att tillämpa denna dis
ciplin emot? Ä r  exekutivens stånd-n7' 
punkt den franske dogmatikerns,mr 
att ” hellre må kolonierna gå förlora- Pu. 
de än en princip” ? E ller gäller det 
att här statuera ett exempel ? Det V i 
är redan tidigare statuerat en rad så-: ar 
dana, utan att de synas ha fått der rit 
önskade avskräckande effekten. Det at 
går inte att fostra kommunistiska par- st 
tier med så primitiva medel, som exe- hi 
kutivens ledning tillgriper i brist på gi 
m öjlighet att övertyga med argument, pi 
A llra  minst går det med en arbetar- te 
klass, som intellektuellt och organisa- a 
toriskt står så högt som den skandi- f, 
naviska. Den reagerar våldsamt in- f 
för dylika metoder.”  p

Det ovan sagda visar tydligt och g 
klart att Höglund agiterar de sven- c 
ska partimassorna att ställa sig i kamp i 
emot Exekutivens försök att skapa ( 
verkligt disciplinerade p artier; han < 
gör allt för att diskreditera Kommu- ; 
nistiska Internationalens organisa
tionsprinciper och vill ge fritt spel
rum åt antibolsjevistiska idéer.

Höglund har försummat det m arx
istiska skolningsarbetet i Sverge. —  

Sundins pacifistiska artikel.

Icke blott Höglund utan också 
partisekreteraren Ström represente
rar t. ex. i m ilitärfrågan och i frå 
gan om beväpnat uppror m. m. en 
mängd rent kälkborgerliga åsikter. 
Höglund har vid särskilda tillfällen 
gjort gällande att han och hans me
ningsfränder, och det svenska par
tiet, utgöra den m arxistiska kärnan i 
hela den kommunistiska rörelsen och 
att Exekutiven har gjort den svenska 
partimajoritetens beslut och paroller 
till sina beslut och paroller. Härvid 
har han beklagligtvis försummat att 
utbreda m arxistiska idéer bland sina 
egna medlemmar. T . ex. en viss Sun-



din, som står i ett nära förhållande 
till Ström, har skrivit en artikel i en 
nykterhetstidning, där han i avrust- 
ningsfrågan företräder samma stånd
punkt som Tranmaeliterna, d. v. s. en 
fullkomligt pacifistisk ståndpunkt.

Vid tiden för publicerandet av denna 
artikel protesterade partistyrelsemino
riteten emot densamma och fordrade 
att Sundin skulle inkallas till parti
styrelsen för att avge en förklaring, 
huruvida han ämnade hålla sig på 
grundvalen av det kommunistiska 
programmet. Partistyrelsemaj orite -
ten avvisade detta förslag, anseende 
att det fanns inget skäl för att av
fordra Sundin en sådan nödvändig 
förklaring. Å  andra sidan se vi att 
particentralens majoritet vidtog åt
gärder emot riksdagsgruppen och for
drade i samband med en viss fråga 
att gruppen skulle avge en förklaring 
om sin lojalitet till det kommunisti
ska programmet. Senare hände det 
att den ovannämnde Sundin vid upp
sättningen av riksdagsmannakandida- 
ter blev placerad icke på första utan 
på tredje platsen å kandidatlistan och 
en annan kamrat av det vederbörande 
distriktet blev uppställd på första 
plats. Partistyrelsemajoriteten beslöt 
'då, att Sundin skulle sättas på första 
plats och därigenom satte sig parti
styrelsen i opposition till distriktets 
beslut. Sålunda se vi i detta samman
hang att partistyrelsemajoriteten då 
det gäller centralismen inom den 
Kommunistiska Internationalen för
söker att diskreditera denna centra
lism, men inom sina egna leder vid 
sina försök att genomdriva sina op
portunistiska tendenser vidtager orga
nisatoriska åtgärder för att på grund
valen av centralismen komma åt en 
minoritet, vilken vid skilda tillfä l
len har tydligt givit uttryck åt den 
Kommunistiska Internationalens be
slut. Det har vidare visat sig att i

synnerhet ungdomsorganisationen har 
försökt i sin press göra partiet upp
märksamt därpå att centralledningen 
omintetgör och bristfälligt genom
för Internationalens beslut. Höglund 
har då i tidningsartiklar och i det 
praktiska arbetet utan vidare dragit 
i härnad emot denna ungdom, som 
fullt och helt understödde E xekuti
vens ståndpunkt och beslut; på detta 
sätt rådde under flera månaders tid 
en skarp rivalitetsstrid mellan det 
svenska partiet och ungdomsrörelsen, 
det svenska partiet som har ungefär 
8,000 medlemmar och ungdomsrörel
sen med cirka 12,000.

En passiv hållning till den stora  
norska m etallarbetarstrejken.

I sitt förhållande till den stora me
tallarbetarstrejken i Norge var parti
majoritetens hållning tämligen passiv. 
Om också några få artiklar blevo 
skrivna-, vilka avsågo att göra denna 
m asstrejk populär bland de svenska 
arbetarna, så har man icke vågat att 
påvisa motsättningarna i denna fråga 
mellan det norska kommunistpartiet 
och Norges Arbeiderparti. Kam rat 
H öglund har genom sina artiklar i 
partiets centralorgan väsentligen bi
dragit till att en ganska konfys upp
fattning rådde inom partiet om denna 
kamp och partistyrelseminoriteten 
var tvungen att yrka på att denna 
fråga skulle belysas klarare och skar
pare.

I avrustningsfrågan och i kampen 
emot socialdemokratin har partistyrel
sens m ajoritet i hög grad försvagat 
karaktären av kampen emot socialde
mokratin. Så t. ex. företog sig H ög
lund att spela ut Stauning emot Bran- 
ting, utan att förklara att både Stau
ning och Branting äro båda av sam
ma kaliber och att vi måste bekämpa 
socialdemokratin över hela linjen. 
Genom sådana uttalanden har H ög
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lund bragt del danska kommunistpar
tiet i förlägenhet och har försvårat 
deras kamp i det de danska social
demokraterna i sin polemik emot de 
danska kommunisternas anfall mot 
Stauning åberopade sig på Höglunds 
uttalanden.

Höglund har om intetgjort decem 
ber-överenskommelsens beslut.

Trots det att Höglund på konferen
sen i M oskva i december i sin då av
givna lojalitetsförklaring sade sig va
ra beredd att arbeta tillsammans med 
ungdomsförbundet och med partisty
relseminoriteten, har han efter denna 
konferens vid flera särskilda tillfällen 
omintetgjort konferensens beslut. 
Trots sin lojalitetsförklaring har 
Höglund försökt att vidtaga energiska 
åtgärder mot ungdomsrörelsens kom
munistiska ledning och har fört en 
långt skarpare kamp mot ungdomsrö- 
relsen och emot partiets vänster än 
emot socialdemokratien. Det är nöd
vändigt att den utvidgade Exekutiven 
skarpt uttalar att om en sådan håll
ning gör sig märkbar inom ett kom
munistiskt parti så kunna icke parti
massorna undgå att misstänka att 
partiledningen försöker att åstadkom
ma ett visst närmande till de social
demokratiska ledarna.

D å i detta ögonblick frågan om in
kallandet av partikongress spelar en 
synnerligen stor roll, så beror det där
på, att Höglund och hans kamrater i 
den här närvarande svenska delega
tionen yrka på att en partikongress 
måste hållas före riksdagsmannavalen 
i september. M an ser sålunda att 
Höglund har reviderat sin ursprung
liga ståndpunkt, vilken han företrädde 
på konferensen i december, och hop
pas att genom organisatoriska åtgär
der stärka sitt flertal i partistyrelsen. 
V i ha konstaterat i kommissionen, att 
två av partiets största distrikt icke

få tillåtelse att sända delegater me (le 
beslutanderätt till kongressen eme en 
dan de ha vissa flera år gami 
skulder till partiet. V idare har kom 8'c 
missionen konstaterat, att denna kon P3 
gress har blivit inkallad för att be ti< 
handla en dagordning, vilken icke rö; Ja 
sig om positiva frågor utan endast on 
organisatoriska spörsmål, för såvida 
de gälla partistyrelsemaj oritetem 
kamp emot minoriteten. Inom dei 
svenska partiet ha redan 75 avdelnin
gar protesterat emot inkallandet av en 
kongress före valen.

Höglund hotar med splittring av 
partiet.

Kommissionen har med största all
var behandlat frågan om denna kon
gress. Höglund har förklarat att 
om exekutiven genomdriver ett upp
skjutande av kongressen till efter va
len så kommer han tillsammans med 
partistyrelsemajoriteten att draga sig 
tillbaka från partistyrelsen; han hotar 
alltså med splittring av partiet. Här 
måste då den utvidgade Exekutiven 
säga sitt allvarliga ord. Komm issio
nens förslag till uttalande i frågan, 
som redan har utdelats till de skil
da delegationerna, berör i det väsent
liga alla de motsättningar, vilka ha 
visat sig i det svenska partiet. V i ha 
noga karaktäriserat partistyrelsem ajo
ritetens hållning, men vi ha avhållit 
oss ifrån att intaga ett uttalande om 
de mindre felsteg, vilka vänstern har 
gjort sig skyldig till. Det kan ju  lätt 
förstås, att under minoritetens konse
kventa kamp emot majoriteten 
skilda mindre felgrepp å vänsterns si
da lätt kunna ha inträffat redan där
för att man under åratal har varit 
nödd att yrka på att partimajoriteten 
skulle genom föra Internationalens be
slut. Kommissionen har därför an
sett att man bör underlåta att i detta 
sammanhang i resolutionen behandla
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de mindre felsteg, vilka minoriteten, 
enligt Höglunds åsikt, har begått.

Kommissionens resolutionsförslag- 
gör särskilt gällande att det svenska 
partiet måste utarbeta åt sig ett ak
tionsprogram, vilket bör innehålla fö l
jande punkter:

1) ett skärpande av kampen mot 
socialdemokratin ;

2) ett enhetligt deltagande av alla 
kommunister i alla de möjligen 
förekommande ekonomiska stri
derna i landet med iakttagande 
av att sådana strider måste till 
det yttersta understödjas;

3) en sammanslutning av alla op
positionella element i fackför
eningsrörelsen under ledning av 
kommunistiska fraktioner och 
organisering av driftsceller in
om partiet. Kommissionen har 
nödgats konstatera att i central
styrelsens hela arbete man ifrå 
ga om bildandet av driftsceller 
icke har åvägabragt sådana åt
gärder som den tredje kongres
sens teser och beslut förutsätta;

4) ett intimt samarbete mellan par
tiet och ungdom srörelsen;

5) en målmedveten propaganda 
mot pacifismen inom och utan
för partiet;

6) bekämpande av alla kvarlevor av 
borgerlig ideologi och om arxis
tiska tänkesätt, som har gjort 
sig gällande i hela partiet. Ett 
sy stemati skt upplysningsarbete 
om leninismens grunder.

7) Inkallandet av en partikongress 
efter va len ;

8) A lla  distrikt böra erhålla röst
rätt på kongressen;

9) Ett öppet brev till partiets med
lemmar skall utfärdas av E xe
kutiven ;

10) En representant från E xekuti
ven skall deltaga i de viktigaste 
besluten och intet sammanträde

av particentralen skall avhållas, 
utan närvaro av denna repr.

Kommissionen har enhälligt gcd- 
känt resolutionsförslaget.

Kommissionen, som har behandlat 
det svenska partiets hela ställning, hat- 
enhälligt beslutat att förelägga den 
utvidgade Exekutiven dessa förslag. 
T ill kommissionen hade inkallats 
utom de ordinarie medlemmarna, det 
norska och det danska broderpartiets 
delegationer och efter den av kom
missionsmedlemmarna sig emellan 
företagna omröstningen har en cm - 
röstning företagits bland represen
tanter av dessa båda delegationer 
för a tt finna ut, huru representan
terna för det danska och det norska 
partiet ställa sig till situationen in
om det svenska partiet. Dessa dele
gationer ha också givit sin fulla till
slutning till kommissionens enhälli
ga beslut, och i den slutliga om röst
ningen som företogs av kommissio
nens medlemmar tillsammans med 
alla ovannämnda delegationer blev 
beslutet a tt förelägga detca förslag  
för Exekutiven e n h ä l l i g t  emot 
Höglunds och hans kamraters 
röster. Kam rat Höglund avgav 
då en förklaring, däri han gjorde gäl
lande 1) att kommissionens förslag 
desavouerar partistyrelsemajoriteten,
2) att Höglund och hans menings
fränder i den svenska delegationen 
yrka på att de 4 punkter, vilka på sin 
tid blevo antagna av partistyrelsema
joriteten i samband med denna strid, 
skulle stå kvar, 3) att man vid upp
ställandet av riksdagsmannakandida- 
ter skulle basera sig på det relativa 
styrkeförhållandet mellan de båda 
partiriktningarna (utan att därvid 
närmare definiera huruvida man där
vid har i sikte det nuvarande förhål
landet i partistyrelsen eller distriktens 
omröstningsresultat), 4) att i den
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svenska particentralen ett lojalitets- 
förhållande måste skapas mellan m a
joriteten och minoriteten, 5) att han 
förkastar kravet på uppskjutan
det av partikongressen och 6) att 
denna partikongress, som skall äga 
rum den 20 juli, bör stadfästa parti
styrelsens beslut och utarbeta ett nytt 
program.

I detta sammanhang är det av vikt 
att omnämna följande. I slutet på 
kommissionens sammanträde hade 
genom mig till kamrat Höglund ställts 
frågan huruvida han är beredd, då nu 
kommissionen enhälligt har antagit 
dessa beslut och ifall den utvidgade 
Exekutiven i sin stora majoritet skulle 
ansluta sig till detsamma, att i det 
svenska partiet arbeta på grundval av 
detta förslag. Kam rat Höglund har 
därpå givit följande svar:

” Jag förklarar att ingen kan fö r
plikta sig till det omöjliga. Om  så 
skulle hända att denna resolution 
bleve antagen och då vi äro av den 
uppfattningen att den skall åväga
bringa en katastrof inom partiet, så 
kunna vi icke här utan vidare för
plikta oss för ett genomförande av 
denna resolution. Men vi komma 
naturligtvis med största allvar att 
överväga denna sak i particentralen, 
och om particentralen i sin helhet 
kommer till den uppfattningen att det 
är m öjligt att vidare omhänderhava 
ledningen av partiet på denna basis 
så är jag  beredd att tillsammans med 
dem vidare hava partiets ledning om 
hand.”

K am rater! V i måste här klart 
och allvarligt fastställa att de nuva
rande förhållandena i svenska partiet 
icke kunna få  fortsätta för framtiden. 
Detta är redan nödvändigt på grund 
av alla de skandinaviska partiernas 
intresse. Det norska partiet med sitt 
revolutionära politiska innehåll, pro
gram och hela sin verksamhet, sådan
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den har visat sig under de senaste må- icl> 
naderna, och också det danska par- int 
tiet stå i ett motsättningsförhållande nö 
till partistyrelsemajoriteten i det sven- ri§ 
ska partiet. A lla  argument vilka ha- fr; 
va framhållits i kommissionen såväl tic 
som hela innehållet av den femte kon
gressens beslut, vilka ställa nödvän
digheten av en bolsjevisering av de 
kommunistiska partierna i förgrunden, 
hava särskild tillämpning på det sven-  ̂
ska partiet.

V i anse, att vi måste åtminstone m  
skapa politisk klarhet i det svenska jci 
partiet tills kongressen efter valen 
kommer att äga rum, så att medlem- 
marna må bli satta i tillfälle att lära j- 
känna de olika taktiska meningsskilj- u( 
aktigheterna och partiets ställning och (j 
för att den femte kongressens beslut 
skulle kunna givas uttryck inom par- c  
tiet.

V i tro att, trots kamrat Höglunds 
hot, det finns en möjlighet att det n
svenska partiet ganska lätt skall kun- c
na reda sig ut ur den nuvarande kri- r
sen, då partimassorna såsom minori- {
teten har konstaterat i kommissionen ^
redan äro utomordentligt mottagliga l
för tanken att taga upp kamp emot ;
m ajoriteten i särskilda politiska frå- 1
gor. Om  utvidgade Exekutiven god- j
känner detta förslag som plattform 
för sitt förhållande till det svenska 
partiet och därefter inom det svenska 
partiet en reorganisation blir företa
gen i enlighet med detta förslag och 
i förbindelse med den femte kongres
sens beslut så är jag  fullt övertygad 
om att i det svenska partiet lika som 
förhållandet var i det tyska, i det 
franska och i det polska partiet 80 
till 90 procent av medlemmarna kom
ma att ställa sig på den Kommunisti
ska Internationalens och den femte 
kongressens grundval. Jag föreslår, 
att de särskilda delegationerna här ut
tala sin mening, ty frågan rör sig här



icke blott 0111 en svensk utan om en 
internationell angelägenhet. Det är 
nödvändigt att låta kamraterna i S ve
rige veta, vilken ställning de tyska, 
franska, italienska och andra delega
tionerna intaga till densamma.

Kommissionen uttalar enhälligt den 

önskan att den utvidgade Exekutiven 

skall godkänna det föreliggande för

slaget.

Z. Höglunds tal å delegationsmajoritetens vägnar.
Delegationsmajoriteten avböjer den 

föreliggande resolutionen, som inne
bär ett misstroendevotum mot den 
nuvarande svenska partiledningen och 
icke kan medföra något närmande 
mellan de skilda riktningarna i det 
svenska partiet, än mindre någon 
lösning av partikrisen, utan tvärtom 
kommer att förlänga och förvärra 
den.

De ”principiella” och ”politiska” 
skilj aktigheterna.

Tag har påstått, att det ej existerar 
några nämnvärda politiska och prin
cipiella skiljaktigheter i partiet. M i
noriteten säger motsatsen. För att 
finna dem måste O scar Samuelsson 
gå tillbaka till 1921 och rekonstruera 
länge sedan bilagda strider. Han er
inrar om striderna om namnet på par
tiet : socialdemokratiska vänsterpar
tiet eller kommunistiska partiet. Det 
var ingen principiell strid, ty  om 
namnförändringen var alla överens; 
blott fråga om man skulle göra den
na ändring omedelbart, då centrister- 
na bröt sig ut ur partiet och skulle få 
en viss nytta av att ta vårt namn, el
ler om man skulle dröja någon tid tills 
denna risk var över. Beträffande 
frågan opr proletariatets beväpning 
hade vi propagerat den tanken redan 
i flera år, och vår valrörelse 1920 
hade som valparoller: för bolsjevis- 
men, för den proletära diktaturen, för 
Moskva, för den kommunistiska inter
nationalen, —  vilket inbragte oss ett 
storartat nederlag! Men då den pro

letära beväpningen icke var någon i 
politisk mening aktuell fråga och då 
vi vid brytningen med vänstersocia
listerna 1921 sökte bevara åt vårt 
parti många goda proletära element, 
som visserligen ännu var pacifistiskt 
anstuckna, men som ägde utvecklings
möjligheter till kommunismen, sökte 
vi för att tillmötesgå dem, ersätta 
denna paroll med formler, som dock 
i sak sade detsam m a: våld mot våld
o. d. A tt för den skull framställa 
mig som opportunist är löjligt. R e
dan i den första antimilitaristiska 
skrift jag utgivit: Ned med vapnen 
(1905) betonade jag, att vi var icke 
tolstojaner, icke pacifister; —  ja, 
principiellt uttalade jag  mig för vad 
man nu kallar ” den röda interventio
nen” .

V i har icke heller principiellt mot
satt oss centralismen. Denna strids
fråga har av minoriteten blåsts upp 
till proportioner, som den ej fö rtjä
nar. Ari har hävdat, att man beträf
fande Skandinavien måste ta hänsyn 
till våra starkt decentralistiska tradi
tioner, och vi har på detaljpunkter 
beträffande exekutivens organisation 
och befogenheter haft avvikande upp
fattningar. Men vi har icke föreställt 
oss att vi — - representanter från ett 
litet land med relativt idyllisk klass
kamp —  skulle kunna överföra vår 
uppfattning på Internationalen som 
helhet, och vi ha förklarat 4:de kon
gressens beslut i centraliseringsfrågan 
bindande även för oss. V ad kan det 
nytta att åter riva upp denna strid?
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Detsamma gäller norska frågan, v il
ken strid likviderades i december och 
där partiet visat sig vilja  lojalt fö lja  
den då skedda överenskommelsen.

P artiets utvecklingshistoria.

M an kan icke förstå, med vilka 
svårigheter det svenska partiet haft 
och har att kämpa med vid sin ut
veckling till ett kommunistiskt parti 
utan att känna dess historia. A v  vil
ka element bildades partiet 1917? Det 
var de med socialdemokratins politik 
missnöjda —  av principiella, politiska, 
taktiska, personliga skäl missnöjda —  
endast negativt med ej positivt ense. 
En brokig skara. Först ungdomen, 
revolutionär, men ej alltför målmed
veten och skolad; —  så humanister, 
pacifister, socialdemokrater, syndika- 
1 i ster, antiparlamentarister etc. P ar
tiets historia under dessa år har va
rit en oavbruten kamp inåt lika m yc
ket som utåt; den är historien om en 
successiv utrensning av oklara ele
ment. V å r strävan har varit att för
siktigt, utan allt för stor manspillan 
bland de djupa leden, överföra partiet 
på en kommunistisk linje. Man skall 
också betänka, att vi har emot oss vid 
sidan av borgardömet en socialdemo
krati, som torde vara den relativt star
kaste i världen, och dessutom en be
tydande syndikälistisk rörelse, båda 
klart kontrarevolutionära och ursinni
ga fiender till kommunismen. A tt en 
viss försiktighet i manövreringen är 
nödvändig gentemot dessa starka fien
der torde ej kunna bestridas. De 
häftiga inre striderna inom den sven
ska arbetarerörelsen har också bidra
git till att skapa en viss passivitet sär
skilt på det politiska området, bland 
stora arbetaregrupper, och en skärpt 
fraktionskamp inom det kommunisti
ska partiet kommer att än mer öka 
dessa trötta skarors antal.

En skön ”vänster” -riktning. sta

I den mån det finns oklara och v '' 
opportunistiska strömningar i partiet 
— ■ och jag  vill ej bestrida, att sådana av 
finns •—  existerar de emellertid i lika oc 
mån bland båda riktningarna. Skilje- ce 
linjen går ej så, som Samuelsson gör er 
portunister. Den går vertikalt, ej m 
horisontalt. I hans egen fraktions 
ledning sitter kommunister av ytterst  ̂
blandad kvalitet. S jä lv  är han försik- s; 
tig nog att aldrig framträda politiskt k 
aktiv; han nöjer sig med att vara spe- 0 
cialist på partiets dålighet och cellbil- 1 
dare i partiet mot ledningen; så und- * 
går han alla politiska syndafall och r
kan här uppträda som allmän åklaga- i
ren mot oss andra. I norska frågan 1
har dock även han syndat; vid världs
kongressen 1922 stod han på svenska 
partiets linje, och för det borde han 
verkligen göra avbön . . . Men låt 
oss se på hans fraktions politiske le
dare Kilbom, som nu är insatt i exe
kutiven för att neutralisera de farliga 
verkningarna av min närvaro. I frå
ga om centralismen yttrade han på 
senaste partikongressen : ” Gärna skall 
jag  instämma med Höglund, när han 
ifrågasätter, om vi är mogna för att 
fortsätta på centralismens väg, läget i 
en del av de kommunistiska partier
na är otvivelaktigt icke moget därför, 
liksom trycket på arbetarna mången
städes icke är så stort, att de förstå 
det ofrånkom liga behovet av en starkt 
centraliserad International —  men 
dessa synpunkter borde ha fram förts 
före beslutets fattande och icke nu,” 
Kilbom  var alltså sakligt ense med 
mig men ville icke, att det svenska 
partiet skulle fram föra sin uppfatt
ning. I religionsfrågan instämde han 
likaledes med mig. I fråga om mino
ritetens disciplinvidriga uppträdande 
åberopar han den ryska partiopposi
tionen och säger: ” inte ens i ryska 
partiet kan man längre hävda en så
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stark centralism, som den Höglund 
ch vill genomföra i Sverge.”  I fackligt 
ie(- hänseende var han för en sprängning 
la  av den fackliga Landsorganisationen, 
£a och för bildandet av en lokal facklig 
e_ centralorganisation för Norrbotten —  
5r l en åtgärd, som particentralen med 
;jl möda lyckades avvärja. H an under- 
iS stöddes häri av riksdagsman Robert 
it Samuelsson, vilken samtidigt gjort sig 

[ särskilt berömd i socialdemokratiska 
t kretsar genom att på senaste Lands

organisationens kongress avge ett hög
tidligt löfte om lojalitet mot den re-

- : formistiska ledningen —  en förkla- 
i ring, som oppositionen icke uppdra-
- i git åt honom att avge. Denne Sa- 
i muelsson tillhör också de tongivande 
. ’ inom den svenska oppositionen, de

som beskyller oss för att icke vara 
renhåriga och klara kommunister. En 
honom närståepde tidning Norrskens
flamman representerar också opposi- 
.ionen. Den tillhör dem, som äro 
missnöjda med att jag  av taktiska 
skäl röstade mot den omedelbara för
ändringen av partits namn 1921. Men 
när jag tre år senare besökte den 
plats, där denna tidning utges, fann 
jag på dess hus en stor skylt, lydan
de: Norrskensflamman, socialdemo
kratisk tidning för Norrbottens arbe
tare ! Tidningen tog avstånd från 
min världsberömda artikel i religions- 
frågan, men samtidigt införde den 
varje lördag gratisreklam för alla pre
dikningar i länets kyrkor på sönda
gen!

Representanten för detta ” radika
la” Norrbotten i första kammaren, 
Carl W inberg, är en annan av de le
dande krafterna för oppositionen. 
Han har, trots particentralens åläg
gande, icke fram fört parollerna om 
arbetare- och bonderegering och ar
betare- och bondemilis i riksdagen, 
och på järnvägsmännens kongress 
uppträdde han icke och talade för R.

F. I. —  kamrat O scar Samuelsson 
har icke velat vara med om att åläg
ga honom det under förebärande, att 
han då skulle riskera sin plats. Både 
politiskt och fackligt för han en op
portunistisk politik, som står i strid 
med partiets fastslagna linje, men 
under frasradikala åthävor. Hans 
uppfattning rörande Internationalens 
teser är den, att vi ska alltid godkän
na dem men genom föra dem blott i 
den mån vi anser, att det passar oss. 
Hans uppfattning rörande centralism 
och partidisciplin fram går därav, att 
han mot partiutskottets förslag låtit 
välja sig till riksdagsman av Första 
kammaren.

Detta är nu några av de främsta 
oppositionsledarna —  andra att för
tiga. Tilläggas kan blott, att några 
av de mest stortaliga lämnat partiet 
—  en C. A . Nyström, en ” ultralinke” 
pratmakare, som en viss tid spelade 
en roll i rörelsen och som sedan ham
nade som alkoholkapitalets agen t; 
samt en viss F j eldstad, en gåmg kal
lad till M oskva för att anklaga par
tiet (1920), en a v  partiledningens 
svåra kritiker, —  nu lögnskribent mot 
Sovjet-Ryssland och kommunismen i 
den svenska högerpressen.

Partiminoriteten har därför anled
ning tala tyst om sin klarhet och sin 
trohet mot Internationalen eller att 
principiella och politiska motsättnin
gar skulle skilja oss åt. N ej, striden 
nu gäller faktiskt organisatoriska och 
personliga frågor, ingenting annat. 
Den gäller en strid mot lokalistiska 
och de centralistiska tendenser, som 
framträder under den vackra masken 
av att vilja tillgodose Internationalens 
intressen.

Vad striden faktiskt gäller.

Frågan g ä lle r:
1) Ä r  partiets huvudorgan och öv

riga tidningar underordnade
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parti centralen, eller har de en
skilda aktiebolag, som formellt 
äger tidningarna, rätt att trotsa 
partiutskottets beslut ?

2) Ä r  partidistrikten underordnade 
partiledningen eller ej ?

3) Ä r  partiutskottets medlemmar 
skyldiga att fö lja  utskottsbeslut 
och att böja sig för dem, även 
om de blivit i minoritet?

4) Ä r  partiets riksdagsmän i sin 
partiverksamhet underordnade 
partiutskottet eller ej ?

Minoriteten har brutit mot dessa 
fyra punkter och sökt organisera ett 
systematiskt myteri i partiet mot led
ningen. Genom skapandet av oppo- 
sitionsceller i partiet och en förgiftan
de cirkulärpropaganda blev läget 
ohållbart. V i fordrade av minorite
ten erkännandet av följande fyra 
punkter:

1. V a rje  medlem av utskottet har 
ovillkorlig skyldighet att böja sig för 
av utskottet fattade beslut och lojalt 
medverka till deras genomförande.

2. Partiets huvudorgan Politiken, 
vars redaktör redan nu väljes av 
partikongressen, måste stå under par
tiets direkta ledning, och dess styrel
se bör därför vara identisk med ar
betsutskottet. U tskottet är dock vil
ligt att i likhet med arbetsuppdelnin
gen i övrigt av utskottets verksamhet 
tillsätta en understyrelse för att sköta 
de löpande ärendena i tidningsföre
taget.

3. I anslutning till teserna och par
tiets stadgar för riksdagsgruppen i 
fråga om gruppernas förhållande till 
partiets ledning beslutar utskottet att 
av varje riksdagsmannakandidat av
fordra en skriftlig förklaring, att han 
erkänner partiets stadgar och i sin 
partiverksamhet inom och utom rik s
dagen kommer att underkasta sig ar
betsutskottets beslut och direktiv.

4. A ll fraktionsverksamhet inom 
partiet förbjudes.

N är minoriteten vägrade att rösta 
för någondera av dessa punkter och 
partiet därmed kom att sakna en en
hetlig ledning och utskottet sönderföll 
i två ledningar, som ömsesidigt be
kämpade varandra och om öjliggjorde 
ett positivt arbete, beslöt majoriteten 
inkalla en extra kongress.

I den utsända motiveringen säges 
bl. a . :

” Utskottsm ajoriteten och partiets 
samtliga huvud funktionärer förklara 
för sin del att de ej kunna taga nå
got som helst ansvar eller deltaga i 
ledningen av partiet eller vara dess 
funktionärer, om det icke göres ett 
definitivt slut på det nuvarande till
ståndet av fraktionsanarki och disci
plinär upplösning och sabotage mot i
laga ordning fattade beslut.”%

Invändningar m ot kongressen.
Man har här fram för en rad in

vändningar mot kongressen. O rgani
sationerna protesterar, säges det. Men 
många av dessa protester har tillkom
mit innan kommunerna fått parti
utskottets cirkulär med motiveringen 
för kongressen. O ch många har an
sett kongressen onödig, därför att de 
förmenat, att minoriteten även utan 
den skulle tvingas att godtaga de fyra 
punkterna. Samuelssons uppgifter 
om antalet protesterande kan ej god
kännas som officiella. Jag vet ej, var 
han har dem ifrån.

Man säger, att hänsyn till valen 
kräver kongressens uppskjutande. 
Men sådant läget nu är, är nederlaget 
mera visst, om kongressen uppskju- 
tes. Det måste bli ett avgörande före 
valet, om partiet skall ha utsikter att 
göra sig gällande. O ch partiets be
stånd och utveckling, dess ” bolsjevi- 
sering” är viktigare än några mandat
vinster.
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Man talar om faran för parti
sprängning. Även den är större om 
kongressen kommer efter valen än 
före, ty just hänsyn till valen lägger 
en dämpare på lidelserna.

Tal. berörde så frågorna om val
kretsindelningen, där man varit ense 
och fog för klander saknades, samt 
kontingentfrågan, därvid han fram 
höll det orimliga och i sina konse
kvenser vådliga i, att en organisation 
som den i Göteborg skulle trots sin 
skuld till partiet tillerkännas repre
sentationsrätt, vilket strider mot par
tiets stadgar.

M ajoritetens m otförslag.
. Den svenska majoritet.sclelegationen 

har framlagt ett m otförslag av föl
jande innehåll:

1) Exekutiven bör uttryckligen 
desavouera partiminoritetens 
stadgebrott.

2). De ovan nämnda 4 .punkterna 
bekräftas.

3) Det skapas en enhetlig partiled
ning, i vilken den riktning som 
har majoritet i partiet får en av
görande majoritet, dock med re
presentation för minoriteten.

Oskar Samuelsons anförande

K am rater!
Kamrat Höglund har försökt att 

framställa den svenska partiopposi
tionen i så mörk dager som möjligt. 
Han har huvudsakligast sysselsatt 
sig med de svaga punkterna hos 
minoriteten, och jag medger gärna 
att vi icke är ofelbara utan att 
även vi i minoriteten har vissa svag
heter, som måste övervinnas. En av 
orsakerna härtill är att det varit klent 
beställt med den m arxistiska skol
ningen inom vårt parti. Höglund 
och Ström har visat mycket ringa in
tresse för det teoretiska studiearbe-

4) Beträffande riksdagsmannakan- 
didaterna fördelas dessa mellan 
de båda fraktionerna i förhål
lande till deras styrka i partiet.

5) Den extra kongressen avhålles 
för att bekräfta dessa beslut.

6) Det antas på denna extra kon
gress ett arbetsprogram, som 
uppgöres i samförstånd med 
exekutiven.

Partiets pulvrisering.

Detta är vårt motförslag.
V i kan icke godkänna det av kom 

missionen uppgjorda förslaget. Det 
är orättvist och oklokt, det kommer 
att objektivt ödelägga vår valrörelse 
och tillfoga partiet de svåraste ska
dor. Det kommer ej att russifiera 
partiet men att österrikisera det, (ska
pa kaos som i österrikiska partiet), 
ej att bolsjevisera det men att pulvri
sera det. Och genom sina återverk
ningar i Norge och Danmark kom
mer det att bli än mer ödesdigert. 
V i yrka därför avslag å kommissio
nens förslag och bifall till det av oss 
ställda förslaget.

som minoritetens talesman.

tet och på grund därav finns det sto
ra brister i den kommunistiska skol
ningen både hos majoritet och mi
noritet.

Kam rat Höglund försöker nu göra 
gällande att vi har många bland op
positionen som endast är maskerade 
anhängare av Kommunistiska In
ternationalen. I oppositionen är de 
flesta kamrater gamla oppositions
män, redan från den tid då vi till
hörde det socialdemokratiska par
tiet. De har varit med om utbrytnin
gen ur det socialdemokratiska par
tiet och bildandet av det vänsterso
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cialistiska, liksom även det kommu
nistiska partiet. De har kämpat yt
terst kraftigt för grundandet av det 
kommunistiska partiet och har t. o. 
m. åtskilliga gånger måst vända sig 
mot Höglund.

Höglunds konsekventa reservations
politik.

Tnnan jag  övergår till att bemöta 
Höglunds angrepp på oppositionen, 
måste jag emellertid något syssla med 
orsakerna till den partistrid, som vi 
nu har i det svenska partiet. Kamrat 
Höglund försöker naturligtvis att för
minska de principiella och politiska 
differenser vi haft i partiet och på
står att vi endast slåss om småsa
ker, personliga och organisatoriska 
frågor. Han påstår att det är en 
konstruktion av mig, när jag  häv
dat att våra strider huvudsakligast 
varit principiella meningsskiljajftig- 
heter och att de organisatoriska och 
personliga stridsfrågor vi för tillfäl
let har i partiet endast är fö ljd före
teelser av en hel rad föregående prin
cipiella stridigheter inom partiet. 
Jag behöver icke ” rekonstruera” de 
meningsmotsättningar vi haft sedan 
1921, ty vi ha icke endast ett 1921, 
utan vi ha också årtalen 1922 och 
1923 och nu senast 1924. Det är 
för att uppvisa att Höglund sedan 
1921 fört en konsekvent reservations- 
linje i partiet, som jag  nödgas gå 
tillbaks till föregående stridigheter i 
partiet. Den omständigheten att 
Höglund nu under några veckor el
ler månader inte haft någon direkt 
konflikt med exekutiven eller den 
Kommunistiska Internationalen, in
nebär ingen garanti för att icke 
samma reservationspolitik vilken dag 
som helst åter kan bryta ut i partiet. 
Kanske rent av denna kongress och 
dess beslut kommer att ge klart be
sked om den saken.

Höglund var 1921 på den parti- nisti 
kongress då vänstersocialisterna ute- t ie t1 
slöts ur partiet genast färdig med hjäl 
sin reservationspolitik. Han var ^  
emot ändring av partiets namn från en 
vänstersocialistiskt till kommunis- ^an 
tiskt och var emot en klar formule- r

o U c l i
n n g 1 fraga om proletariatets be- ste- 
väpning. Det lär inte hjälpa att nu ^el 
efteråt förklara att det endast varit 
” taktiska” skäl som varit avgörande s° 
vid detta motstånd. ()p

E fter  den I V  världskongressen va 
1922 reste ju  också kamrat Höglund --r 
och majoriteten av den svenska par- f 
tiledningen ett ytterst skarp mot- ct 
stånd emot besluten om centralismen j.- 
—  1923 ha vi det utvidgade exeku- Q 
tivmötet, där Höglund och Ström rö- f 
stade emot resolutionen i religions- • 
frågan och hjälpte Tranmcel-rikt- 
ningen i det Norska Arbetarepartiet  ̂
med en hel mängd förslag, avsedda : 
att styrka denna mot Tnternationa- 
len fientliga riktning. N är denna 
riktning senare på hösten sprängde 
sig ut ur den Kommunistiska Inter
nationalen, så stöddes de återigen av 
Höglund och Ström.

H ela denna rad av händelser ge 
oss rätt att vara misstänksamma och 
när vi nu haft partistrid om sken
bart organisatoriska saker, så ser 
vem som helst att denna strid från 
Höglunds sida är en fortsättning av 
hans årslånga konsekventa kamp emot 
Internationalen och anhängarna in
om partiet av en reservationslös och 
lojal hållning mot världspartiet och 
Exekutiven.

H etsen mot Vinberg, Kilbom m. fl.

Kam rat Höglund påstår att jag  hu
vudsakligast skulle ägna mig åt att 
” söka felen hos det svenska partiet” . 
Man behöver inte leta eller ” söka” 
felen hos vårt parti, de ligga i öppen 
dag. Det är för rästen en kommu-
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nistisk plikt att påtala de fel som par
tiet har och haft och att även söka av
hjälpa dessa.

Kamrat Höglund har här nämnt 
| en hel del namn som skulle bevisa att 

kamrater tillhörande vår riktning i 
partiet vore mycket dåliga kommuni
ster. V i förklara öppet och oför
behållsamt att vi icke äro fullkom 
liga och att vi ha många brister, men 
så dåliga som Höglund finner det 
opportunt att göra oss till, äro vi i 
varje fall icke. Hetsen mot Kilbom 
är typisk. Ilskan över att Kilbom 
efter händelserna i november och de
cember förra året —  den norska par
tisprängningen —  helt anslutit sig till 
oppositionen, går nu så långt att man 
från partiledningens majoritet satt 
i gång en formlig hetskampanj gent
emot Kilbom. Kam rat Kilbom  har 
förut stått i centrum i partiet, det 
är sant, och har naturligtvis då ock
så någon gång delvis anslutit sig till 
Höglunds uppfattning. Kam rat K il
bom är partiets flitigaste propagan- 
dist, han är mycket uppskattad in- 
fackföreningsrörelsen och var dess
utom en av ledarna för oppoitionen 
inom det socialdemokratiska parti
et. Det är därför förklarligt att man 
nu icke med blida ögon ser honom på 
oppositionens sida.

Höglunds påståenden att Kilbom 
varit för Sprängning av fackföre
ningsrörelsen är en medveten oriktig
het. Kilbom, liksom även Robert 
Samuelsson var i motsats till kamrat 
Höglund varm anhängare av N orr
bottens Fackliga Samorganisation. 
en organisation som bildats av arbe
tarna i Norrbotten, för att bättre kun
na föra en effektiv kamp emot ar- 
betsköparna. Denna organisation 
bekämpas häftigt av landsorganisa
tionen och reform istiska fackför- 
bundsledarna. Kamraterna Kilbom 
och Samuelsson och för övrigt hela

Norbotten ville inte ge upp denna or
ganisationsform bara därför att fack- 
förbundsledarna önskade det, utan 
vill åtminstona först ha kamp om sa
ken. Höglund har ingen som helst 
rätt att vantolka denna sak ända där
hän, att Kilbom och Samuelsson skul 
le vara för sprängning av fackföre
ningsrörelsen. V i alla äro på den
na punkt fullständigt eniga och klara 
c ver att fackföreningsrörelsens en
het är så pass viktig att icke ens 
Samorganisationen får hindra denna.

Rörande kamrat Vinberg, så är 
Höglunds påstående oriktigt att jag 
skulle ha satt mig emot förslaget om 
att våra kamrater skulle uppträda på 
järnvägsmannaförbundets kongress 
för R. F. I. Utskottet beslutade en
hälligt att någon av dt kommunistis
ka ombuden på kongressen skulle 
fram föra R. F. I :s synpunkter. Jag 
röstade för förslaget och gjorde det 
så mycket hellre, som jag från H ög
lunds sida vädrade fraktionspolitik 
och inget verkligt intresse för R. F. 
T. Kommunisternas uppträdande på 
kongressen har också enhälligt god
känts av arbetsutskottet.

Höglunds angrepp på Vinberg för 
att han icke i riksdagen skulle ha ut
fört partiets direktiv kom först, sedan 
vi fram fört anmärkningar mot A l
bert Sundins pacifistiska propaganda. 
Då först kom Höglund, som är par
tiets ledare, med angreppen på V in 
bergs s. k. synd fö r  att söka neutra
lisera Sundins pacifistiska avvikelser. 
Så uppträder en partiledare, som na
turligtvis har skyldighet att påtala 
och söka avhjälpa alla fel som begås 
i partiet.

Loj alitetsf örklar ingen på L . 0 : s  
kongress.

Höglund drar sig inte för att också 
anföra saker där han själv uppträtt 
ytterst tvetydigt. H an angriper Ro
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bert Samuelsson, därför att denne 
på L . O :s senaste kongress avgivit en 
lojalitetsförklaring, som kanske for
mulerats väl superlativt. Förklarin
gen avgavs för att visa upp att kom
munisterna ville den fackliga rörel
sens enighet. Jag ansåg emellertid 
att kamrat Såmuelsson använt olämp
liga uttryckssätt och reserverade mig 
tillsammans med Fredr. Ström i ar
betsutskottet på denna punkt. H ög
lund gjorde emellertid ingen reserva
tion ; han var tvärtom mycket nöjd 
med både Samuelssons och övriga 
kommunisters uppträdande på k o n 
gressen, men kommer i dag fram 
med anmärkning, som han ju borde 
framkommit med för ett par år se
dan.

Parallellen Nyström— Carleson,
Höglund söker angripa oss med C. 

A . Nyström som uteslutits ur partiet 
därför att han gick krogkapitalets 
ärenden. F ör det första så kan 
Höglund lika gärna hänföra C. A. 
Nyström till den Strömska som till 
vår riktning. Ström uppträdde 1921 
tillsammans med Nyström  synnerli
gen radikalt. F ör det andra så både 
röstade och talade oppositionen för 
uteslutning av Nyström, som i en 
allvarlig fråga brutit partidisciplinen. 
V i ha emellertid ett annat liknande 
fall i partiet, som inträffade några 
månader efter Nyström s uteslutning. 
En av partiets ledare, Carleson, g jo r
de sig skylidg till precis samma dis
ciplinbrott som Nyström. Denne var 
proletär, Carleson intellektuell, och 
nu ville icke kamrat Höglund vara 
med om att utesluta Carleson ur par
tiet. Höglund slogs förtvivlat för 
att rädda Carleson, men lyckades ic
ke på senaste partikongressen få mer 
än 12 röster för sin ståndplnkt, då vi 
däremot med c :a 60 röster lyckades 
få partiet att inta en konsekvent håll
ning till samma disciplinära brott.
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Beträffande Fjeldstad, så har den 
ne, om vi nu skola tala om riktnin
gar, lika mycket tillhört den höglund- 
ska riktningen, som vår riktning. Re- ta 
negater finns det i varje parti och så- p<> 
dana typer äro beklagliga företeelser, re 
men har ingen beviskraft gentemot di 
dem som stanna i de kommunistiska g( 
partierna. tr

Höglunds lojalitet efter december-  ̂
överenskommelsen. ■

Kamrat Höglund åberopar sin lo- b 
i al itet sedan partistriden i december a
” likviderades” i M oskva. Kam rat 1
Höglund har icke varit lojal mot den- 1 
na överenskommelse. Den fö rfö lje l
se som utskottsmajoriteten satt i gång • 
mot partikamrater, som stått på vår 
sida i partistriden, bevisar ingen lo
jalitet och är icke försök till sam för
stånd utan tvärtom. De angrepp, 
som gjorts, exempelvis av Lorén, i 
Arbeiderbladet i Norge eniot vårt 
parti, var samtidigt också angrepp 
emot vårt norska broderparti och 
emot R. F. I. En kamrat i opositio
nen, Thunell, ville bemöta detta, men 
fick icke tillåtelse avH öglu n d , utan 
hänvisades till Arbeiderbladet. Flera 
sådana fall bevisar att Höglund icke 
visat den lojalitet, som han talar om, 
efter december-överenskommelsen.

Skadeglädjen över avslöjandena.

Kam rat Höglund talar ständigt om 
vår och i synnerhet min ” lögnpro
paganda” emot partiet. Han visar 
emellertid en märkbar skadeglädje 
över att dessa s. k. avslöjanden pub
liceras i den socialdemokratiska pres
sen och han går så långt att han rek
virerar hundratals exemplar av den 
socialdemokratiska tidningen och sän
der ut i landet till sina fraktionsan- 
hängare. I kampen mot oppositio
nen i partiet är tydligen socialdemo
kraterna en värdefull bundsförvant.



Rensningen av distriktens kandidat
listor.

Partimajoriteten har också på sis
ta tiden börjat inslå på en ytterst fa r
lig väg. Man försöker sig på atr 
rensa bort från valbar plats de kan
didater, som tillhöra vänsterriktnin
gen i partiet, trots att dessa blivit- 
uppsatta enhälligt av resp. distrikt. 
Ett sådant fall ha vi haft i Örebro 
län, där Höglund föreslår att man 
skall flytta upp en kamrat, Sundin, 
bekant för sin pacifistiska artikel, och 
att man skall flytta bort den kamrat, 
Arvid Olsson, som enhälligt uppsatts 
på första plats.

Höglund kräver disciplin av oss,
men v ägrar a tt  själv böja sig.

Kamrat Höglund begär nu ingen
ting mindre än att Exekutivm ötet 
skall godkänna de 4 punkterna i m ajo
ritetens ultimatum till minoriteten i 
partiledningen. V i förklarar öppet 
och har även gjort det hemma, att 
vi har och kommer att erkänna m yc
ket långt gående disciplinära ford
ringar. V i skall bli de mest discipli
nerade kommunister ofri vi blott får 
garanti för att disciplinen tjänar ett 
kommunistiskt ändamål. H os oss 
har det varit motsatsen. Kam rat 
Höglund har krävt blind underkastel
se av oss, men detta har endast av
sett att stärka hans egen reservations
politik gentemot Internationalen. V i 
vägrar absolut att medverka till en 
sådan politik som avser att skapa 
mark för en brytning med Internatio
nalen. Det är däri vårt disciplinbrott 
består.

Det finns tydligen för kamrat 
Höglund två slags centralism : den 
nationella och den internationella. 
Den nationella centralismen, vilken 
kamrat Höglund använder, när det 
gäller att disciplinera partiminori
teten och ungdomsförbundet, men

själv kräver han full frihet att en
dast erkänna den internationella dis
ciplinen, så långt det är lämpligt för 
hans egna syften.

V i har slagits för de internationel
la bestämmelserna inom partiet, eme
dan vi känt att vi fått värdefull 
hjälp av dessa, att de varit riktiga 
och goda. Detta har icke varit ett 
själlöst underkastande, utan en an
slutning till en international som vi 
inte bara formellt utan också reellt 
önska tillhöra.

Kongressens uppskjutande.

V i äro övertygade om att ett beslut 
0111 kongressens uppskjutande kom
mer att verka synnerligen gott för 
partiet. Redan finnes en avgjord 
och bestämd stämning emot strids- 
kongressen. C :a  75 uttalanden före
ligger nu från både kommuner och 
distriktsstyrelser, bl. a. från partiets 
starkaste organisationer. Det är 
icke så som Höglund söker göra gäl
lande att protesterna mot kongres
sen hänför sig till tiden före materi
alets utsändande. Protester har in
flutit hela tiden och inflyter fo rtfa
rande. Kam rat Höglund har själv 
i sin portfölj en lång rad uttalanden, 
som partiutskottet sänt honom för att 
överlämnas till Exekutiven. Många 
kommuner har yädjat till Exekutiven 
att uppskjuta kongressen. V i står 
mitt i en brinnande valrörelse, då det 
gäller att samla krafterna mot bour- 
geoisin och socialdemokraterna, kon
gressen kommer icke att bli av positiv 
nytta för partiet, då den endast av
ser att bli en stridskongress och ingen 
arbetskongress. Förra kongressen ha
de samma karaktär. En kongress nu 
betyder också ett sabotage av valrörel
sen, naturligt, då utskottsmajoriteten 
icke har något intresse av att få de 
nuvarande riksdagsmännen återvalda. 
Kongressen skall endast hållas i två
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dagar. På dessa hinner man icke nå
got praktiskt arbete. Världskongres
sens beslut hinner heller icke bli kän
da, då vår partipress endast långsamt 
kan publicera det rikliga materialet.

Därtill kommer att utskottsmajori- 
teten söker sig på en rad manipula
tioner för att bättre kunna behärska 
kongressen. Både Göteborgskommu- 
nen och Hälsinglands partidistrikt är 
avstängda för möjlighet att kunna 
deltaga i kongressen. Höglund påstår 
nu att Göteborgskommunen icke vill 
betala” och att denna kommun konse
kvent vägrar betala sina skulder till 
partiet. Detta är osanning. Förhål
landet är det att Göteborgskommunen 
under ett par år eller mer fullgjort 
alla sina ekonomiska skyldigheter till 
partiet. Men det är gamla skul
der före den nuvarande ledningens 
tid, som utskottsmajoriteten kräver 
att få betalda. P å den tiden härskade 
emellertid full anarki, i varje fall på 
det ekonomiska området, i Göteborg, 
och den nuvarande ledningen för 
kommunen har gjort ett ytterst gott 
arbete och lyckats rekonstruera rö
relsen, så att kommunen nu arbetar

mycket gott. Det är därför orättvist 
av utskottsmajoriteten att nu kräva 
betalning för dessa gamla skulder, 
som hänföra sig till en tid, då f. ö. 
partiets nuvarande huvudorganisatör, 
Stålbär j, var verksam  i Göteborg som 
ombudsman för därvarande partikom
mun.

K am rater! V i kräver nu att kam 
rat Höglund här ger ett klart och be
stämt besked rörande sin ställning 
till världspartiet. H är på internatio
nell botten måste Höglund förklara, 
om han erkänner den Kommunistiska 
Internationalen, världspartiets högre 
auktoritet och om han erkänner den 
utvidgade exekutiven såsom en högre 
auktoritet än utskottsmajoriteten i 
ledningen för det svenska partiet. Det 
duger icke för kamrat Höglund ätt 
krypa bakom ryggen på arbetsutskot
tet hemma i Sverge. Varenda med
lem i vårt parti vet att det är H ög
lund som är den bestämmande i ut
skottet och den som anger parollerna. 
V i måste därför personligen av kam
rat Höglund få ett svar på frågan för 
eller emot världspartiet.

Bucharin kritiserar Höglunds svenska centralism och 
Ströms bok om ryska revolutionen.

Bucharin: K am rater! Det faller 
sig tämligen svårt att bedöma den 
svenska frågan, ty de svenska kam 
raterna ha den dåliga vanan att icke 
formulera på ett konkret sätt sina 
åsikter om sakliga politiska frågor. 
Man får sig till livs skilda enstaka 
satser och teser, ur vilka det är svårt 
att skapa en enhetsbild. D ärför må
ste man begagna sig av andra källor. 
Då kamrat Höglund här i sitt svar på 
Thälmanns referat och såsom sitt vik
tigaste argument har givit en skildring 
av oppositionen, vilken han utmålar 
som opportunister och berättar, hur
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t. ex. en av dessa opportunister blev 
lakej åt alkoholkapitalet, en annan var 
dålig i alla avseenden, en tredje ännu 
värre o. s. v., så har ju kamrat Sa
muelsson svarat honom att oppositio
nen ändå inte är fullt så dålig.

Men även om Höglunds skildring 
vore alldeles riktig, så skulle den icke 
duga som argument för Höglund, ty 
vad skulle det då betyda? Jo, det 
skulle betyda att Höglunds parti 
överhuvud taget inte dugde till någon
ting, då majoriteten är värre oppor
tunistisk än vänstern och vänstern så 
opportunistisk som Höglund utmålar



den. Huru står det då till med hela 
partiet? Låt oss då antaga för argu
mentets skull att förhållandena i det 
svenska partiet stå så illa till. Huru 
skall man då under sådana förhål
landen försöka rädda partiet ur detta 
moras? Den internationella rörelsens 
kollektiva erfarenheter, erfarenheten 
inom alla andra kommunistiska par
tier, vilka, gud vare lov, inte äro så 
dåliga som det svenska partiet enligt 
Höglunds karaktäristik skulle vara, 
måste utnyttjas för att upprätta par
tiet. V arje  förnuftig ledare skulle 
hälsa sådana åtgärder med tillfreds
ställelse och underkasta sig Interna- 
tionalens enhetsdisciplin. M en ' vad 
gör kamrat Höglund och partistyrel
sens majoritet? Jo, de stå i en stän
dig front mot Internationalen, och av
spärra sålunda för sig själv den enda 
vägen till räddning. H urudant är 
förhållandet? Kam rat Höglund sä
ger: vi äro icke i stånd att genom
föra denna disciplin. N aturligtvis ta- 
iar han såsom en västerländskt bildad 
man mycket mera diplomatiskt än en 
sådan där ohyfsad asiatisk människa 
som jag. ” Man skall taga hänsyn till 
de decentralistiska skandinaviska tra
ditionerna.”  Det där låter nästan 
marxistiskt. V i måste anpassa vår 
taktik varje gång till den konkreta si
tuationen i varje fall. Ä r  det då så, 
att i Sverge äro för handen starka 
decentralistiska tendenser? Råder det 
kanske i det svenska partiet? Inga
lunda! T y  kamrat Höglund tilläm
par ju i detta samma parti så starka 
centralistiska metoder att de verka 
alltför starkt t. o. m. på oss som an
ses vara de värsta centralisterna. 
Kamrat Höglunds centralism i Sver
ge kunde kallas en övercentralism.

Var äro då dessa decentralistiska tra
ditioner ? Det finnes inga sådana ten
denser för själva landet. De komma 
till uttryck endast gentemot den K o m 

munistiska Internationalen! Men hu
ru skall man då kunna kalla dessa de
centralistiska tendenser tradition?

i
Frågan  om centralismen.

Man måste klart ställa sig frågan 
om centralismen. Då man har en 
konflikt mellan disciplinen gentemot 
particentralen och disciplinen gent
emot Exekutiven såsom det hela, vad 
är då det avgörande för oss? Denna 
fråga måste besvaras, ty utan att lösa 
denna fråga och utan full klarhet om 
densamma kan man icke rätt bedöma 
situationen. Tag skall här tänka mig 
ett rent hypotetiskt fall. Om det 
skulle hända att en minoritet skulle 
ställa sig illojal gentemot partistyrel
sen, men lojal gentemot Komintern, 
huru skall då Komintern, som utgör 
summan av alla partier, reagera där
emot? U tan att besvara denna fråga 
kunna vi icke lösa en enda orga
nisatorisk fråga. V i anse att där en 
sådan konflikt förefinnes, måste K o 
mintern understödja sin egen rikt
ning. V ad  skulle det vara för en il
lojalitet gentemot particentralen, som 
å sin sida är illojal mot Komintern. 
Då skulle vi ju inte ha alls någon In 
ternational.

Men krisen i det svenska partiet 
består nog inte blott i detta. Det fö 
refinnes verkligen en djup inre kris 
i det svenska partiet. M an kan icke 
skildra situationen korrekt, då man 
säger att å ena sidan den överväldi
gande majoriteten av partiet står bak
om Höglund och å andra sidan ser 
man några frondörer, vilka synas 
hava tagit till sitt yrke att kämpa mot 
Höglund. Beklagligtvis —  eller kan
ske lyckligtvis —  är så icke fallet. 
Partim ajoriteten har emot sig U ng
domsförbundet, som är en och en 
halv gång så stort som partiet. Dess
utom har partimajoriteten emot sig 
de viktigaste partiorganisationerna,
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såsom Stockholm, Göteborg och 
Norrland. H ela den kommunistiska 
rörelsen i Sverge, tagen som ett helt, 
är till sitt flertal emot partistyrelse- 
majoriteten. 1 partiet självt har man 
ungefär 50 procent mot 50 procent. 
V i ha i Sverge samma osunda till
stånd som t. ex. ännu för någon tid 
tillbaka i Tyskland, där partiets ma
joritet icke hade huvudstaden i sina 
händer utan stod i ständig kamp emot 
densamma. V i kunna hålla oss till 
det tyska partiets erfarenheter som 
visa, vilka svåra följder en sådan ab
solut ohållbar situation leder till.

Höglund står här i verkligheten 
som en hvpercentralist, som icke 
förstår att manövrera, så att den k ri
tiska situationen till fö ljd  därav blir 
allt skarpare och skarpare (direkt till 
Höglund) : ” Det kan hända, kamrat 
Höglund, att du ännu kan komma 
att finna dig i en sådan situation som 
kamrat Brandler på sin tid i T ysk 
land hamnade uti, i det han alltid upp
repade åt o ss : ’vi ha bakom oss hela 
partiet’, och när det kom till kritan 
så fick han inte en enda röst.”

I Höglunds tal en klang av dolt ar
gument mot parollen om p roletaria

tets diktatur.

N u till själva saken. M an måste 
försöka att lösa denna kris genom 
samarbete mellan båda grupperna med 
bistånd av K . I. Kam raterna här ha 
alla hört kamrat Höglunds tal. I in
ledningen till hans eget tal kunde man 
redan urskilja den musik, som är ka
raktäristisk för hela situationen. Han 
sad e: ” vi ha t. ex. noga fö ljt direk
tiven ifråga om proletariatets diktatur 
och därför hava vi också en gång li
dit ett vackert nederlag” . Kam rat 
Höglund säger detta med en ton av 
melankolisk skepticism som är honom 
egen. V i ha gjort alla dessa dumhe
ter och här ha vi slutsumman. Och

detta piller sockrar han med orden : 
” ett vackert nederlag” ! Där ha vi 
verkligen den andliga orienteringen 
av partiet. I detta tal av kamrat 
Höglund har det klart kommit till ut
tryck. N aturligtvis kan det finnas 
sådana situationer, dar en del icke 
klassmedvetna arbetare gå ifrån ossf 
på grund av vår klara position. Det
ta bevisar då att partiet icke hade lyc-j 
kats att ställa sina paroller i ett så-- 
dant perspektiv, att det icke isolerar 
massorna ifrån sig. Men i kamrat 
Höglunds tal var det en klang av ett 
dolt argument emot själva dessa p a
roller.

V i ha på alla kongresser diskuterat 
dessa särskilda frågor, bl. a. också den 
där fördömda religionsfrågan. Det 
kan icke bestridas att kam rat H ög
lund i denna fråga stod i opposition 
gentemot kongressbeslutet. V i ha på 
denna kongress antagit ett program, 
i vilket vi nästan enhälligt Stodo emot 
sådana tendenser. V i ha vid tidigare 
tillfällen också diskuterat de pacifis
tiska tendenserna inom den svenska 
partistyrelsemajoriteten. Men jag 
skall icke längre tala om gamla saker 
utan beröra de nya händelserna. Vi 
känna kamrat Höglunds uttalanden 
om Stauning och Staunings avrust
ningspolitik, vilka innehålla sådana 
koncessioner till socialdemokraterna, 
att de äro för oss oantagbara. V i ha 
nu i det norska arbetarpartiet e,n sär
deles lärorik erfarenhet för hela K . T. 
Vi minnas väl ännu kamrat Höglunds 
ställning i denna fråga, då hela situa
tionen allt mer och mer skärptes till 
en splittring. Man hade sagt att 
Tranmaeliterna äro t. o. m. mera till 
vänster än Schefloiterna, vilka ha ta
lat om bondefrågan, vilka ha koket
terat med bondepartierna, vilka äro 
parlamentariska kretiner o. s. v. Som 
den viktigaste frågan ställde sig den 
organisatoriska frågan i denna sak
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och nu äro vi i tillfälle att summera 
ihop hela situationen. Då man i 
Norge hade kamp, visade det sig, att 
Tranmeliterna blottade sina socialde
mokratiska och opportunistiska ten
denser. Men med vem stod Höglund 
då striden med Tranm eliterna utveck
lade sig. N aturligtvis med Tranmel. 
Oppositionen inom det svenska par
tiet emot Internationalen i denna frå
ga är ingen småsak. Det viktigaste 
argumentet hos partistyrelsem ajorite
ten var att säga att Skandinavien är 
ett så specifikt land att allting mot 
bakgrunden av dessa specifika drag 
synes dunkelt, och man är icke istånd 
att begripa dessa ” specifika” förete
elser.

Erfarenheten har visat a tt vår tak 
tik i N orge var fullt riktig.

Men nu ha vi redan bokslutet att 
tillgå; erfarenheten har visat att vår 
taktik i Norge var fullkom ligt riktig, 
och att dessa specifika drag hos 
Tranmeliterna voro den vanliga rena 
opportunismen. Lian och hans an- 
hang ha naturligtvis fullständigt för
rått oss. Tranmeliterna befinna sig i 
ett misstänksamt läge och handla n ä
stan förrädiskt. Man har för deras 
skull förlorat en kamp och nu är det 
ett faktum att vi i den norska arbetar
rörelsen alltmera och mera säkert 
vinna den stora majoriteten. I Norge 
försiggår en process av bolsjevisering 
inom vårt parti.

Då vi nu ha en kamp mellan dessa 
två riktningar i det svenska partiet, 
måste vi en smula påminna om, vad 
det på sin tid gällde i Norge. Parti - 
majoriteten i Sverge var andligt icke 
olik Tranmeliterna. Tranm els argu
ment voro samma argument som vår 
vän Höglund rör sig m ed; i religions- 
frågan desamma, i organisationsfrå
gan nästan desamma, i den pacifisti
ska frågan, i frågan om ” mera tole

rans i stora drag också desamma. 
Det är av högsta vikt att förstå allt 
detta. Höglund är vår goda vän, men 
vi kunna icke underlåta att påpeka 
farorna. V i måste kunna lära av den 
norska erfarenheten.

En m arxistisk kritik av Fredrik  
Ström s bok.

Det svenska partiets ideologiska 
orientering får också ett gott uttryck 
i en ny bok som kamrat Ström har 
skrivit och som kamrat Plöglund har 
givit högt beröm. I början på boken 
ståtar Angelica Balabanovas porträtt, 
hennes som nyligen blev utesluten ur 
ryska partiet. Bara en ohjälplig 
dumbom skall icke kunna begripa vad 
detta skall betyda. M an skall, bevars, 
protestera emot den grova behandlin
gen av denna dam. Man utgjuter tå
rar över hennes historia. O ckså det 
andliga innehållet i boken är likaså 
tårefyllt som denna demonstration. 
A llt detta är nog så rörande idylliskt, 
men kommunistiskt är det nog inte. 
Men nu till boken. Kam rat Ström 
skriver: ” V i m arxister betrakta ofta 
alltför ensidigt inflytandet från de 
ekonomiska intressena allena och un
derkänna ofta klassernas och folkens 
andliga krafter” . Denna käringaktigt 
gråtande ideologi, detta skall då vara 
den s. k. andliga kraften. Vidare he
ter det: ” 1 djupet på varje  människa 
lever ett naturligt rättsmedvetande” . . 
Då detta naturliga rättsmedvetande 
hos Angelica Balabanova blivit sårat 
så är hela rätten förvanskad. V i se 
sålunda att det utslagsgivande för 
Ström är icke ändamålsenligheten, 
som för oss alla andra, utan det ” na
turliga rättsmedvetandet” . Kanske 
en tillbakamarsch till Rousseaus och 
andra lärdas ståndpunkt, vilka sökte 
ett rättsmedvetande till och med hos 
hundar, och delvis till och med funno 
sådant.
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Ström  ham nar i den ideologi som 
representerar borgardöm ets upplös- 

ningsperiod.

T ycker ni kanske att allt det där 
är så oskyldigt ? In galunda! Dessa 
tendenser hava nämligen sitt politiskt- 
taktiska korrelat, vilket absolut mot
svarar denna ” m arxistiska” uppfatt
ning. M an måste ju söka stöd för de 
omtalade ” specifika” taktiska fordrin
garna och ställa dem gentemot ryssar
nas ohyfsade asiatiska fordringar. 
Och så hamnar man i famnen på 
Dostojevskijs och hans anhangs ideo
logi, som representerar borgardömets 
upplösningsperiod. Ström skriver 
med ett varnande finger i höjden: 
” Den slaviska folksjälen är i högsta 
grad kollektivistisk, den är lättrörd, 
rytmisk, romantisk, fanatisk (natur
ligtvis fanatisk!), men alltid i mass- 
funktion. O fta  synes den gåtfull, 
motsägande, tvetydig för den german
ska rätlinjigheten.” O ckså ett stycke 
av taktisk-politisk natur. ” Bland de 
slaviska revolutionärerna finna vi 
också en underbar revolutionär disci
plin, en tillgivenhet för lagarna, en 
lydnad (det är naturligtvis meningen 
här att säga kadaverlydnad, men or
det kadaver är för artighetens skull 
bortlämnat) en lydnad gentemot orga
nisationen, en självförnekelse, vilken 
västeuropeiska arbetare icke begriper. 
Den västeuropeiska arbetarens hela 
väsen, traditioner och psykologi äro 
något helt annat. D ärför måste man 
i Väst-Europa söka delvis andra vä
gar, metoder och taktik i det revolu
tionära organisationsarbetet.”  Jag 
vet verkligen inte, huruvida de verk
liga teutonerna och germanerna icke 
begripa detta väsen.

Ä r  allt detta snick-snack någonting 
nytt? A lla  opportunister hava sagt 
likadana saker. Det nya hos .Ström 
är att han kommer fram  med termi

nologin över vår slaviska själ såsom 
något nytt.

D ärför är det nödvändigt att finna 
en helt annan orientering, andra tak
tiska metoder, andra organisationsme- 
toder, en annan ställning till partistri
der o. s. v.” ” 1 Österlandet är allting 
omvänt. Partiet, dess politiska orga
nisation är en helig sak, att tjäna den- ■ 
samma, att dö för densamma är en 
plikt.”

För det svenska partiet gäller na
turligtvis det motsatta. Man kan 
icke dö för det svenska partiet, ty där 
måste ju  allt vara omvänt. Men kan
ske ändå allt detta endast är ett tale
sätt hos Ström, ty om man skulle sä
ga enligt den omvända teorin, att det 
inte skall vara någon lydnad mot de 
nuvarande ledarna i Sverige, så skulle 
ju själva kamrat Höglund resa sig till 
protest.

Höglund har solidariserat sig med 
Ström.

Denna bok har Höglund berömt. 
Han har solidariserat sig med Ström. 
Denna bok visar också en tendens att 
behandla bolsjevikerna och mensjevi- 
kerna i den ryska- revolutionshistorien 
såsom stående på samma nivå.

Men annars är ju denna bok icke 
så viktig. Den är viktig endast där
för att den är en symptomatisk före
teelse. H ela den andliga atmosfären 
där kan skönjas ur denna bok.

Och ur denna orevolutionära, o- 
m arxistiska ideologi härleder sig sär
skilda argument, taktiska regler, orga
nisatoriska lärosatser. Höglund kom
mer att säga: jamen, dessa äro ju 
våra bästa kamrater. Gott och väl, 
men kamrater, om ni begriper att man 
med en sådan ideologi icke kan föra 
arbetarklassen i kamp, så kunde ni ju 
ändå hjälpa den Kommunistiska In
ternationalen att övervinna denna 
ideologi och icke tvärtom. Och då vi
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försöker att göra detta, då ställer ni 
er i kamp emot oss. Det är hela hi
storien.

Kamrat Höglund har sa g t: Men vi 
äro ju representanter för små länder, 
där allt ännu härskar tämligen idyl
liska klassförhållanden. Jag har be
tonat detsamma, antingen på den för
ra kongressen eller det senaste utvid
gade Exekutivm ötet. Men då bekäm 
pade man mig för dessa uttalanden. 
Men, kamrater, detta tillstånd kom
mer icke att räcka så länge och vi 
måste förbereda oss för helt andra 
förhållanden. I Norge hade vi ju ett 
likadant idylliskt tillstånd, men efter 
6 månaders verklig klasskamp har det 
delvis redan försvunnit. Skola vi så
lunda alltid leva i ett taktiskt-poli- 
tiskt och ideologiskt tillstånd, vilket

motsvarar dessa idylliska förhållan

den eller skola vi vänja arbetarna vid 
en annan ideologi, som kan tjäna 
dem som instrument i en verklig 
kamp. D äri består hela frågan och 
det är vår plikt att leda på andra 
spår den ideologi som flertalet i ditt 
parti, kamrat Höglund, nu är behär
skat av och som motsvarar idylliska 
förhållanden. Men det begriper ni 
er inte på. Om  ni skulle begripa er 
på det, så skulle ni säga, att den Kom 
munistiska Internationalen nu har 
handlat alldeles riktigt och har hjälpt 
er att rädda partiet. Det är därför, 
som vi föra denna ” intoleranta” linje, 
och jag  tror att det iir den enda v ä 
gen, på vilken vårt svenska broder
parti kan bli räddat. (B ifall.)

Sino vj ev manar

Sinovjev: K am rater! Först och
främst vill jag  säga följande: N a
turligtvis vilja  vi icke förödmjuka 
den nuvarande partiledningen, med 
vilken vi politiskt äro oense. Då 
Höglund och andra säga: ” Interna
tionalen måste vara rättvis emot oss”, 
så äro vi beredda att acceptera en så
dan fordran. V i måste undvika allt, 
vilket verkligen kunde kännas som 
en förolämpning.

Jag för min del vore t. ex. beredd 
att föreslå att hela diskussionen och 
resolutionen, vilken vi skola antaga, 
icke bli publicerade, utan endast till
ställt partiorganisationerna, —  detta 
naturligtvis ifall vi ha verkliga garan
tier att kamraterna verkligen genom
föra det som Internationalen i denna 
fråga beslutar. Internationalen finns 
ju till för att reglera partiförhållan
dena. Om vi får sådana garantier, 
behöva vi icke handla så, att social
demokraterna kunde utnyttja det, och 
att kamrat Höglunds politiska presti-

Höglund till solidaritet med Inter* 
nationalen.

ge därigenom skulle lida. V i behöva 
dessa kamrater såsom den Kom m uni
stiska Internationalens kraftfaktorer, 
om de verkligen uppriktigt ställa sig 
på den Kommunistiska Internationa
lens grundval. Jag tror att också mi
noriteten i det svenska partiet skall 
ansluta sig till ett sådant förslag, ifall 
vi få garantier att det icke kommer 
till en partikris och att vi kommer att 
ha ett lojalt genomförande av dessa 
beslut.

Jag tror att för Höglund och för 
partistyrelsemajoriteten den viktiga
ste frågan nu är frågan om partida
gen. H uru förhålla vi oss till denna 
fråga. Först måste jag då konstate
ra att denna partikongress är en 
överrumpling gentemot Exekutiven. 
V i ha statuter, vilka bestämmer att 
alla partier förrän de inkalla en parti
konferens måste åtminstone sätta sig 
i förbindelse med Internationalen. 
Detta är ju  en bestämmelse som är 
alldeles nödvändig. V i ha tidigare
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haft en bestämmelse att alla nationella 
partikongresser måste hållas efter 
världskongressen. Praktiken har v i
sat att denna bestämmelse var orik
tig och ogenomförbar och därför ha 
vi genast tagit bort den. M en en 
absolut nödvändig och elementär for
dran, om vi skola hava en verklig 
International, är att de nationella 
partikongresserna måste inkallas i 
samråd med Exekutiven. T y  vi veta 
ju alla vad en partikongress betyder. 
Den är en koncentrationspunkt för 
hela partiets politiska utveckling. 
D ärför är det en av de viktigaste upp
gifterna för den Kommunistiska In
ternationalen när, var, under vilka 
förhållanden, och med hurudan ar
betsordning en partikongress inkal
las. U tan sådan samverkan kan man 
icke bära ansvaret för den Kom m u
nistiska Internationalens arbete. Och 
nu har kamrat Höglund handlat på 
ett helt annat sätt.

Höglund har överrum plat oss, han 
har inkallat en partikongress utan

a tt säga e tt ord därom  till E x e 
kutiven.

V a rfö r  blev det en så hastig 
nödvändighet att inkalla en parti
kongress ? Står man i Sverge 
alldeles inför ett väpnat uppror? 
Står man där inför en sådan 
kamp att man nödvändigt måste 
ha partikongressbeslut att stödja sig 
på? N ej, man står där inför frågan, 
vem som skall vara en biträdande re
daktör i tidningen. Det är ett över- 
rumplingsförsök, kanske ett försök i 
rama förtvivlan, d. v. s. kanske höger
majoriteten har den där känslan: i 
dag har jag  kanske ännu majoritet, 
men i morgon har jag  den icke. Jag 
tror detta är en förmodan, som kan 
ha sin riktighet. I själva partiet är 
det en m otvilja mot denna partikon
gress. V a rfö r?  D ärför att kamra-
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raterna tänker som s å : något gott 
skall denna partikongress knappast 
medföra, men ont kan den medföra 
och också en splittring kan den med
föra. Denna känsla hava flera lokal
organisationer, representerande båda 
riktningarna inom partiet.

V ad  avser Internationalen då den 
nu vill besluta att partikonferensen 
skall uppskjutas? Den avser partiets 
enhet. O ch det är nödvändigt att gö
ra detta klart för våra svenska kam 
rater. Vi tro att vi genom uppskju
tandet av kongressen tillfredsställa 
den innersta känslan hos flera sven
ska kamrater, t. o. m. i Höglunds 
fraktion. V ad betyder uppskjutan
det? Betyder det att vi vill föröd
m juka Höglund? Ingalunda. Det 
betyder endast att Internationalen vili 
göra allt för att rädda partiets enhet. 
D ärför vilja vi ingen överrumplings- 
partikongress, därför vilja  vi avbida 
tills ett lugnt moment inträder. Och vi 
vilja, och det är ju  en absolut natur
lig fordran från Internationalens si
da, att den femte kongressens beslut 
skola få tillfälle först att i någon 
grad göra sin verkan i partiet. V a r
för håller vi överhuvud taget kon
gresser? V a rfö r  skola icke kongres
sernas beslut få öva sin verkan i par
tiet förrän det kommer till en böjning 
eller brytning. D ärför kunna vi på
stå, att

då vi uppskjuta kongressen, så göra
vi det för a tt verkligen stärka  

partiet.

Och detta säger vi i främ 
sta rummet till Höglunds fraktion 
själv. N i isynnerhet måste förstå att 
vi uppskjuta kongressen därför att vi 
önska verkligen en enhet av det sven
ska partiet på grundval av den femte 
kongressens beslut. O ch jag  tror att 
om man utlägger saken så för de 
svenska kamraterna, så kommer ock-



sa en betydande del av Höglunds 
fraktion att förstå det.

Nu några ord om själva läget. 
Kamrat Höglund säger att det icke 
förefinnas några principiella d iffe 
renser. För att finna sådana, säger 
han, måste kamrat Samuelsson gå till
baka till år 1921. Ä r  detta verkligen 
sant? N ej, icke 1921 utan år 1923 
stod Höglund i en stark motstättnmg 
icke till Samuelsson utan till hela In 
ternationalen i den norska frågan, 
vilken dock som ni alla vet, liksom 
varje annan fråga i varje särskild 
sektion, har många nationella men 
också många internationella drag. 
Den ryska, den tyska frågan hade na
tionella drag kanske till 5 eller 10 pro
cent, men 90 procent av dessa frågor 
voro av internationell betydelse.

Om den norska frågan kan man 
icke säga att den innehöll national- 
problem till endast 10 procent, men 
åtminstone till hälften innehöll den 
internationella problem: kollektivan
slutning till partiet, ett kommunistiskt 
parti eller ett sammelsurium av olika 
riktningar, religionsfrågan, frågan om 
arbetar- och bonderegering, —  alla 
dessa frågor voro under diskussion. 
Och de voro frågor av internationell 
natur. I alla dessa frågor stod H ö g 
lund i skarp motsättning till K . I. Och 
detta i ett ögonblick då vi stod i skarp 
strid mot fienderna. Ja, där till och 
med en del fascistiska element före- 
fanns, —  det påstår jag  ännu i dag. 
Tranmel är en ärlig karl, som nog en 
gång kommer att vara med i revolu
tionen och troligen en gång i det av
görande ögonblicket kommer att käm 
pa för arbetareklassen. Men vad 
Falk angår, så har vi icke stort fö r
troende till honom, icke ens då, när 
han uppträder för Internationalen. I 
detta ögonblick då hela Internationa
len stod gentemot dessa människor, 
på vilken sida av barrikaden stod dä
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Höglund t Icke med oss, utan mot 
oss.

Den gången gjorde Höglund sig 
skyldig till så m ånga disciplinbrott, 
att de skulle ha rä ttfärd ig g jo rt de 

skarpaste åtgärder.

V a rfö r  vidtog vi då icke så
dana åtgärder? Svaret härpå ha 
vi gett i vår allmänna redogörelse för 
Internationalens arbete. Men kamrat 
Flöglund kan icke säga att endast 
1920— 21 fanns det meningsskiljak
tigheter mellan honom och oss. De 
svåraste motsättningarna i de viktiga
ste grundfrågor rörande kommunis
men hade vi med honom 1923. V i 
hoppades undvika konflikter genom 
att göra Höglund stora personliga 
koncessioner. Men vad hände i verk
ligheten ? Denna period var för H ög
lund endast en liten anhämtningspaus' 
för att organisera mot vänstern i sitt 
eget parti en överrumplingskongress.

Kam rat Höglund har i dag försökt 
att ifrågasätta vänsterriktningens kre
dit i partiet och bevisa att inom denna 
riktning finnas många oklara pacifis
tiska och icke helt kommunistiska 
kamrater. Höglund synes hava ett 
skarpt öga för sina opponenter men 
för sina meningsfränder sluter han 
ögonen. Han ser så att säga grandet 
i ögat på de andra, men han ser icke 
bjälken i sitt eget. Jag är villig att 
medge rätt åt kamrat Höglund i det 
avseendet att jag också kan säga att 
vänsterriktningen ännu icke är helt 
klar, att den är delvis heterogen. Men 
ett företräde har vänsterriktningen —  
den vill uppriktigt bli kommunistisk. 
M ånga vänsterkamrater förstå ännu 
icke helt dessa frågor, men de skola 
*ära att förstå dem med Internatio
nalens hjälp. Kommunistiska par
tier kunna icke göras fix t  färdiga 
på ett enda år. V i fordra icke att det 
kommunistiska partiet i Sverige skall
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bli fullgott på ett halvt eller ett år. 
Sverige är icke Tyskland, klasskam 
pen rasar icke där i lika hög grad. 
Men vi ha ju  redan haft att göra med 
de svenska kamraterna under 5 års 
tid, nästan på varje  kongress ha vi 
behandlat den svenska frågan. D et
ta borde väl då vara tillräcklig tid. 
Hos vänsterriktningen se vi anspråks
lösa krafter, vilka vill bli helt kom
munistiska, och i högerriktningen se 
vi många stora personligheter, vilka 
icke vilja  bli kommunister.

Ström  är ett slags godmodig fa r
bror, men naturligtvis en socialde

m okratisk sådan,

detta är för oss ganska klart. Han 
skilj de sig från Branting och vi voro 
ganska glada däröver. Men ingen av 
oss tror att Ström verkligen blir kom
munistiskt sinnad. Och nu kommer 
han dragande med en bok om den r y 
ska revolutionen. Det är då åtminsto
ne inte någon nationell fråga utan en 
fråga om den proletära revolutionen 
överhuvud taget. I denna bok kan 
han icke göra skillnad mellan bolsje- 
viker och mensjeviker. I denna bok 
understöder han madam Balabanov, 
som å sin sida understöder den nuva
rande ” A van ti” . Nyligen skrev hon 
i den tidningen en artikel ” V arfö r 
skiljde jag mig från det ryska par
tiet” . Rubriken skulle ha hetat ” V a r
för har man kört ut mig ur det ryska 
partiet” . Det är väl ändå en skillnad 
mellan dessa två saker. Men madam 
Balabanova synes i sin känslofullhet 
icke förstå denna skillnad och Ström 
förstår den icke heller. Den italien
ska socialdemokratin är vår klass
fiende, om det också finnes arbetare 
vilka understödja detta parti.

Ström betraktar oss såsom några 
slags generaler, under vilkas ok man 
måste böja sig. Men hans hjärta är
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fritt och i hjärtat solidariserar han sig 
med Balabanova.

Om kamrat Höglund verkligen 
skulle lösa frågan för sig själv, så 
kunde han arbeta tillsammans med de 
bästa elementen i vänsterriktningen. 
Naturligtvis på en kommunistisk 
plattform, icke på en halv-socialdemo- 
kratisk, icke på Ström-Balbanovas 
sentimentalitetsplattform. Ingenting 
mer men också ingenting mindre for
drar vi av honom.

Socialdem okratiska m etoder för a tt  
behärska kongressen.

Angående kongressen sade redan 
kamrat Thälmann med rätta att man 
använder socialdemokratiska metoder 
för att behärska kongressen. Man 
vill icke tillåta den Göteborgska orga
nisationen att ha beslutanderätt på 
partikongressen, emedan denna orga
nisation för 2 år sedan icke har be
talat sina partiavgifter. D å jag  tän
ker tillbaka på gångna tider i vårt 
eget parti, så minns jag  att mensje- 
vikerna spelade samma streck åt oss. 
ja g  vet icke huru det förhåller sig i 
Göteborg, kanske det är så att kam
raterna där icke vill betala. Men det 
kan icke vara utslaggivande för oss. 
Höglund säger, att vi måste uppfostra 
organisationerna till att betala sina av
gifter. N aturligtvis måste vi göra det. 
V i måste göra våra partier finansiellt 
sunda.

Kanske ni tillåter mig i detta sam
manhang en liten utflykt på ett an
nat område. Kanske det är så att ett 
finansiellt understödjande av våra 
partier från Kommunistiska Interna
tionalen har sina negativa verkningar. 
Många kamrater säga detsamma näm 
ligen i den meningen att man icke 
skall försöka att verkligen med ett 
par kopek i fickan ta sig för att ut
veckla en proletär propaganda liksom 
vi i det ryska partiet på sin tid gjor-



(le utan något slags bidrag. Ja, en 
gång fick vi ett bidrag från det tyska 
socialdemokratiska partiet, men då 
vidtog också Eberts och hans anhang 
åtgärder för att mensjevikerna skulle 
få 9 tiondedelar av pengarna. Trots 
detta bröt vi oss igenom. En god 
psykologi var rådande bland våra le
dande kamrater, som nu ofta fattas 
i våra partier. Det är nog en god 
sak att vi i Komintern äro i stånd att 
skramla ihop några eländiga slantar 
för att utge en tidning o. s. v., men 
vi får icke glömma, att detta förhål
lande också dialektiskt skapar en då
lig psykologi. Detta måste de ledan
de kamraterna i alla partier ha för 
ögonen och trä ffa  nödiga åtgärder 
härför.

D ärför säger jag att Höglund har 
rätt, då han yrkar på att medlemmar
na betalar sina partiavgifter. Men 
den verkliga avsikten med denna fo r
dran i detta fall är, som ett ryskt ord
språk säger ” översydd med vita trå
dar” . Avsikten är tydlig. I detta 
fall är det rama demagogin för att 
skaffa  sig litet flera röster på kon
gressen. M an vill fråntaga en del 
arbetare möjligheten att vara med om 
partikongressens beslut, —  detta är 
avsikten med manövern. Men med 
sådana metoder kan man icke g ö r j 
partiet sunt. Farbror Ström har tro
ligen inbillat sig att han har handlat 
mycket slugt, men den där slugheten 
har han nog lärt från Kranting och 
inte från Lenin och inte från den 
Kommunistiska Internationalen. Det 
är socialdemokratiska metoder. V i 
måste åstadkomma en verklig parti
kongress, där alla kamrater äro repre
senterade, där alla kunna vara med om 
besluten efter det de hava hört Inter- 
nationalens mening.

HÖglund försökte binda Internatio
nalens händer i norska frågan.

K am rater! H är rusa vi ingalunda 
fram  i galopp. H ela historien har ju 
dragit ut i åratal. V i ha på sin tid 
funnit oss i att Höglund ställde sig 
på Tranmaels sida, då hela Internatio
nalen hade beslutat att kämpa mot 
detta parti och då försökte Höglund 
binda våra händer. Och samtidigt 
försökte han binda det unga nor
ska kommunistiska partiets händer. 
V ad är detta för en lojalitet emot In
ternationalen? Då man i ett sådant 
ögonblick icke begriper att åtminstone 
hålla mun för att icke tala i fiendens 
intresse, så är man ju inte internatio
nalist. Och allt detta hände så ny
ligen som 1923. Och nu måste vi få 
en ren linje i det svenska partiet. In
gen vill hugga av Höglund, ingen vill 
förödm juka honom. Jag tager till
baka ett ord av det som jag  yttrade 
om Höglund på kongressen. Nu gäl
ler det för honom att sluta sig till de 
kommunistiska elementen och icke 
till de tvivelaktiga. Om kärleken till 
sådana element är högre än den till 
Komintern så är detta en kvarnsten 
om er hals, politiskt sagt. Och denna 
kvarnsten vill draga er bort från In
ternationalen.

Vad skulle en Tranmeliad betyda i 
Sverge? Icke bolsjevisering utan 
atomisering, säger H. Tranmael var 
i mycket gynnsammare läge. Han 
hade det kollektiva medhållet av den 
fackliga organisationen. Och vad har 
det blivit för resultat? Det Tranmel- 
ska partiet såsom revolutionärt parti 
är förlorat. Han får lov antingen att 
gå till bourgeoisin eller också skall 
han finna vägen tillbaka till Kom in
tern. E n flygel i hans parti är re
dan på väg och de bästa arbetarna där 
komma vi att vinna tillbaka för oss. 
Kristianiaorganisationens sekreterare 
har uttalat sig för Komintern. Men
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hur står det till i Sverge ? I Sverge har 
man ett litet parti med 8,000 medlem
mar, av vilka troligen hälften står på 
vår sida och ett ungdomsförbund, 
som är större än partiet och som helt 
och hållet står på vår sida. Med den 
kloka, sluga socialdemokratin där, 
som är ledd av Branting, skulle det då 
ges endast två vägar:

antingen till Branting eller direkt 
till bourgeoisin.

O ch denna väg för till bourgeoisin 
via Ström-Balbanova. Den andra vä
gen är att göra slut på denna småak
tiga strid och föra partiet på kom
munistiska linjer.

Höglund anför fel som Kilbom  och 
Samuelsson ha begått. O ckså dessa 
kamrater ha vacklat, säger han. Ja 
då, så m ycket lättare, kamrat H ög
lund, borde ni kunna finna en gemen
sam linje. Det finns inte några män
niskor, med vilka ni icke skulle ha 
några gemensamma svagheter, åtmin
stone i vissa fall har ni ju  också själv 
vandrat på villovägar (Skratt.). Så 
borde ni då försöka finna en gemen
sam plattform  på den riktiga vägen.

Det fanns ett ögonblick, då vi med 
Höglund hade en allvarlig strid om 
religionsfrågan och då han ville bevisa 
för oss att där hemma äro förhållan
dena annorlunda. Men nu kan ju var 
och en skratta åt hela saken. En var 
förstår att denna differens var en 
återspegling av ideologin i ett kälk- 
borgerligt land. Det borde ju ändå 
vara omöjligt för allvarliga revolutio
nära ledare att strida om religionen 
och det tillkommande livet och om 
huruvida kommunisterna skola kunna 
ställa sig neutrala i religionsfrågan 
Det var då nödvändigt att utlägga för 
Höglund kommunismens A B C , att 
förklara för honom att vi nog fordra 
att den borgerliga staten skall förhålla 
sig neutral till religionsfrågan, men

att vi kommunister under inga förhål
landen kunna vara- neutrala. K om 
munister, leninister, vilka överväga 
hur man skall bolsjevisera sina par
tier, kunna då icke nedsätta sig att 
strida om en sådan fråga.

Nå, denna historia hör till det för
gångna. M en nu diskutera vi ju 
också ganska elementära saker. Vi 
fråga

vad ä r  högre, den internationella
eller den nationella disciplinen?

Jag tror att den där lilla pio- 
niärgossen som i går skulle tala 
inför ungdomskongressen måste 
ställas på bordet, ty han var så 
liten att man annars inte kunde 
se honom, att den där lilla poj
ken som var tolv år gammal, om 
ni till honom ställde frågan: vad 
är högre, den internationella eller na
tionella disciplinen, skulle ge er klart 
och tydligt besked att den internatio
nella disciplinen står högre. Och han 
skulle ganska noggrant ge er besked 
om huru en minoritet måste handla 
emot en majoritet som ställer sig emot 
Internationalen.

Antingen är ni en verklig bestånds
del av Komintern och då borde vi alla 
skämmas för att diskutera dessa sa
ker här. Jag kan förstå när vi råka 
i luven på varandra över viktiga frå
gor, när vi strida om, huruvida man 
i Tyskland i oktober skulle ha genom
fört ett beväpnat uppror eller icke. 
Detta är en svår fråga. O ckså frå
gan om bildandet av arbetar- och bon
deregeringar är en komplicerad fråga. 
Men sådana frågor som vi få  lov att 
diskutera med de svenska kamrater
na borde vi skämmas för att taga till 
orda i det sjätte året av den K om 
munistiska Internationalens tillvaro. 
Jag slutar med det jag  började: dis
kussionen är överflödig. Kommissio
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nens förslag till beslut synes vara ab- 
c^lut riktigt.

Jag kan icke förstå att detta förslag 
innehåller något oantagligt. Man 
uppskjuter partikongressen, och var
för skulle man icke uppskjuta den. 
V arfö r skola vi icke skapa åt oss en 
bergfast säkerhet till det ögonblick då 
alla partimedlemmar lära känna kon
gressens beslut och hava i lugn och ro 
genomstuderat detsamma? V arfö r 
skola vi icke göra det? Det är ju 
spjutspetsar mot bourgeoisin och mot 
socialdemokratin. V i avser icke att 
ändra läget och Höglund har ju  ma
joritet i styrelsen. V i vill där ha en 
repsesentant från Exekutiven för att 
genomföra besluten. Om det är nöd
vändigt kan vi sända en representant 
till varje lokalorganisation. O ch vi 
vill ännu se vad arbetarna skola säga, 
vilka stå bakom Ström.

Vägen genom Ström  och Balabano
va går inte till Kommunistiska 

Internationalen.

Alltså, resolutionsförslaget är abso
lut riktigt. Det är icke förödm jukan
de. V i vill arbeta tillsammans med 
Höglund, vi känna hans egenskaper. 
Det är lätt att foga sig då man är i 
majoritet, men också i det momentet 
då ni äro i minoritet måste ni visa hu
ruvida ni är för den Kommunistiska 
Internationalen. Det är därom frågan 
gäller.

V i hoppas att det i Sverge icke 
kommer att arta sig till någon Tran- 
m eliad; men om en sådan måste 
komma, så är det då bättre att det 
tar en ända med skräck i stället 
för att v i nu har en skräck utan

ända. V i måste ha ett kommunistiskt 
parti i Sverge liksom i alla andra län
der. V i ha genomdrivit det gentemot 
det polska partiet, där vi också hade 
många förtjänstfulla kamrater. Var- 
skij är också en kamrat med stora 
förtjänster. H an var en nära vän till 
Rosa Luxem burg, han har med henne 
utfört hela arbetet, men då han har 
begått verkliga fel —  naturligtvis 
icke sådana som Ström —  då har den 
Kommunistiska Internationalen talat 
öppet ut och sagt: N ej, det här går 
icke an längre. Det polska partiet är 
ett allvarligt arbetarparti, det har fört 
stora revolutionära bataljer, det har 
stora massor bakom sig. Trots detta 
har den Kommunistiska Internationa
len talat rent språk med partiet. 
O ch kamraterna ha fogat sig, det har 
icke fallit någon enda av dem in att 
säga, att de ha blivit förödmjukade, 
att de ha blivit förorättade och att 
” vad ska socialdemokratin säga om sa
ken” . V i ha sagt de polska kamrater
na och många andra kamrater öppet 
ut det som måste sägas. Annars 
skulle detta ju icke vara någon Inter
national. A lltså vi ber kamrat H ög
lund, att han skulle låta sitt vacklande 
falla och foga sig. Höglund har sagt 
att det finnes pacifistisk -centriska 
element i partiet. Gott och väl, då 
skall man då en gång börja en ener
gisk kampanj emot dem. H är, kamrat 
Höglund, här äro våra led, ställ in i 
ledet, icke med madam Balabanov och 
med dem som äro en sten-om halsen 
på Internationalen. Det vore sorgligt 
att se att en sådan sten skulle draga 
Höglund till de sämsta element. 
(B ifa ll).
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De skilda delegationernas representanter har ordet.

Ombud från Italien, England, Tyskland, Frankrike, Tjeckoslovakien, 
Am erika, Finland, D anm ark och Norge deklarera sin mening.

RO SSI, (Ita lien ) : D en italienska
delegationen har under diskussionens 
lopp ännu mer övertygat sig om att 
läget i det svenska partiet är mycket 
allvarligt.

V i äro medvetna om att det finns op
portunistiska element inom minorite
ten och att ett arbete som genast må
ste vidtagas, är den svenska partiets 
bolsjevisering. H ela den italienska 
delegationen godkänner den föreslag
na resolutionen, trots det att den an
ser den vara för svag. Men samti
digt anser den att denna resolution 
utgör endast en början på åtgärder, 
vilka avse det svenska partiets bolsje
visering.

Den italienska delegationen upp
manar kamrat Höglund och hans me
ningsfränder att antaga denna resolu
tion, ty att icke antaga densamma be
tyder att ställa sig utanför Interna
tionalen. (Applåder.)
M U R PH Y , (E n g la n d ): K am rater! 
Den brittiska delegationen önskar be
stämt att ställa sig på samma 
ståndpunkt som den resolution, 
vilken i denna fråga har blivit 
förelagd för den utvidgade E x e 
kutiven. V i äro av den åsikten, 
att då alla kamrat Höglunds argument 
ha tagits i övervägande, det är alldeles 
klart att han i varje fråga som har 
uppstått mellan den Kommunistiska 
Internationalen och det svenska par
tiet, har

m åst drivas från  en socialdemo
kratisk position till en kom

munistisk plattform .

V i beklaga mycket att den fart med 
vilken han har drivits till den Tredje 
Internationalens grundvalar, har varit
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så ringa. V i anse att de motförslag, ■ 
vilka han har framlagt, speciellt det 
angående sammankallandet av en kon
gress före riksdagsmannavalen, är 
oantagbara. V i äro av den åsikten att 
dessa förslag skulle bryta sönder par
tiet och göra en enhet mera svår att 
åstadkomma än någonsin förr. För 
det andra äro vi emot dessa förslag, 
därför att vi anse att Exekutiven har 
varit mycket liberal i de förslag som 
ha erbjudits kamrat Höglund och 
hans kolleger till godkännande. V i 
hoppas att den tvetydiga hållning som 
man tidigare intagit gentemot kamrat 
Höglund, då vi icke kunde veta vad 
han skulle göra med Internationalens 
beslut utom att prata om dem i parti
et, nu kommer att taga ett slut och 
att vi skall kunna få ett bestämt 
uttalande från Höglund och hans 
kolleger om att de äro redo att ställa 
sig upp i den Kommunistiska Inter
nationalens led och verkställa dess be
slut. Det gäller nu

för Höglund att välja  mellan social
demokrati och den Kommu

nistiska Internationalen.

och vi hoppas att han tillsammans 
med vänsterriktningen vill ena sig om 
att verkställa den Kommunistiska In
ternationalens beslut.
R IE S S, (T y sk lan d ) : V i kunna icke 
värja  oss från det intrycket att 
kamrat Höglund från Sverge än
nu icke har inarbetat i sitt medve
tande den femte världskongressens 
beslut. Den Kommunistiska Interna
tionalens förutsättning är i första 
rummet centralism. Kam rat Höglund 
skall icke få använda centralismen



efter sitt eget godtycke i sina vänners 
intresse och mot sina s. k. vedersaka
re. Om det finnes på hans håll en 
strävan att fast cementera partiet, då 
hoppas vi att de ord, vilka i dag ha ut
talats, raskt omsättas i handling. Men 
om där icke finnes en sådan strävan, 
då måste vi under alla förhållanden 
företaga en rensning i det svenska par
tiet t. o. m. med den faran för ögo
nen att den kunde leda till en splitt
ring. Då Ström och Höglund tala om 
sin m arxistiska kärna så kunna vi 
blott konstatera att denna kärna är en 
Andra Tnternationalens tendens och 
ingenting har att sk affa  med den 
Tredje Tnternationalens anda; den 
står i motsats till leninismens karak
tär. Höglund måste skruva ner sin 
polemik och vara tacksam för de 
fingervisningar vilka arbetarna och 
hans partis minoritet ha gett honom 
för att hålla honom på den rätta vä 
gen. Kam rat Höglunds och hans 
kamraters hållning då de hota med 
demission och kamrat Höglunds egen 
förklaring redan i och för sig

äro blottade på v arje  kommunistisk 
disciplin.

De äro uttryck för en diplomati 
sådan som vi har sett användas i den 
andra Internationalen, men som ej kan 
ha någon plats i den tredje Internatio
nalen. Jag vill också tillägga att det 
öppna brev som Exekutiven skall 
adressera till det svenska partiet 
måste skrivas med en skärpa, som ger 
tillräcklig garanti för att man där 
verkligen kommer att få  till stånd en 
järnhård disciplin och att en bolsjevi- 
sering av partiet i Sverge blir möjlig. 
Jag tror att den enda möjligheten fö r. 
att där kunna göra leninismen till ett 
faktum endast finnes däri att partiet 
börjar utöva en sådan disciplin, vilken 
kamrat Höglund har trott sig kunna 
förhåna. Den Kommunistiska Inter

nationalen kan icke vara en lekboll 
för enskilda personer vilka inbilla sig 
kunna få speciella rättigheter för sin 
mening och vilka icke motsvarar de 
kommunistiska linjerna utan är 
vad här redan har karaktärise
rats såsom socialdemokratiska, 
pacifistiska tendenser. V i måste 
bryta med sådana tendenser och 
vi måste fordra såsom ett mini
mum att kommissionens resolution 
blir antagen och att man härefter an
ser det vara slut på den mjukhet v il
ken Exekutiven hittills har visat i den 
svenska frågan. V i måste göra ett in
gripande vilket för all framtid uteslu
ter alla sådana tendenser.

T R E IN T , (F ra n k r ik e ): K am rater! 
Den franska delegationen har med 
största uppmärksamhet granskat 
det svenska partiets fråga. Den 
franska delegationen fastställer 
i fråga om alla punkter av den 
av H öglund försvarade politiken, 
att denna politik står i mot
sättning till K . I. Det är otill- 
låtligt att kamrat Höglund offentligt 
i partipressen och i sina yttranden 
har tagit ställning för Tranmel, som 
har blivit utesluten ur K . I., likasom 
det vore otillåtligt om en kamrat från 
ett annat parti, t. ex. från det tyska 
partiet, skulle hava tagit ställning för 
Frossard, som blev utesluten från 
vårt parti. I fråga om centralismen 
se vi att den av Höglund represerlte-- 
rade politiken i praktiken betyder en 
stark disciplin i partiet så länge H ö g 
lund står i spetsen för detsamma, men 
samtidigt en faktisk brist på disciplin 
i förhållandet mellan det svenska par
tiet och Internationalen.

I den franska delegationens namn 
säger jag  åt kamrat Höglund : Om  ni 
vill att det svenska partiets medlem
mar under er ledning skola vara di
sciplinerade, så må ni börja först med 
att tillämpa disciplinens fordringar i
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partiets förhållande till Internationa
len. I sådant fall behövde då icke 
kamraterna i det svenska partiet välja 
mellan partidisciplinen och den inter
nationella disciplinen. Men när ni 
genom er egen brist på disciplin tvin
gar de svenska kamraterna att välja 
mellan den nationella och den interna
tionella disciplinen, så

komma vi a tt stå med de svenska
kam rater, vilka ställa sig bakom  

K. I :s  beslut.

Det var synnerligen lärorikt för den 
franska delegationen, att här höra 
kamrat Höglund. Talet som han höll 
här fördömer hans egen politik. Jag 
hörde huru kamraterna i den franska 
delegationen under Höglunds tal sade 
åt varan dra: det här är en historia
som vi gott känner till. Det är allde
les som om vi hörde en beskrivning 
av krisén i vårt parti som slutade med 
partikongressen i Paris och med Fros- 
sards uteslutning ur partiet. N atur
ligtvis vänta vi av kamrat Höglund 
att han icke fö ljer den väg, vilken 
beträddes av Frossard; naturligtvis 
vänta vi från kamrat Höglund att han 
kommer att gå Internationalens väg. 
I den franska delegationens namn 
måste jag  ändå påpeka att den stånd
punkt som kamrat Höglund intog var 
tvetydig.

I sitt tal har Höglund på förhand 
försökt att diskreditera den av kom
missionen antagna resolutionen. K am 
rat Höglund har tillräcklig politisk 
erfarenhet för att förstå att E xeku
tivens stora flertal står bakom denna 
resolution. Det kännes därför gan
ska oroande, då kamrat Höglund på 
förhand söker diskreditera en resolu
tion, som säkert kommer att bliva an
tagen och som han i morgon som kom
munist måste genomföra.

Å  andra sidan har kamrat H ög

lund i sitt tal yttrat sig om splittring 
pa ett sådant sätt, att han därigenom 
allvarligt har framkallat möjligheten 
av en sådan. V i säga därför att kam 
rat Höglund har en plikt att uppfylla 
och vi be att hela den utvidgade E x e 
kutiven skall ansluta sig till vår ön
skan : vi anse att den av kamrat H ög
lund framkallade tvetydigheten måste 
undanskaffas och att den kan för
svinna endast därigenom att kamrat 

Höglund efter resolutionens godkän
nande av Exekutiven utan förbehåll 
och utan att förtiga något och utan 
någon diplomati ger en bestämd och 
klar förklarinq att han kommer att 
resa tillbaka till sitt parti för att med 
all kraft arbeta fö r genomförandet av 
Exekutivens beslut. (B ifa ll).

N EU R A T H , (T jeck o slo v ak ie n ) : På 
kongressen har någon fällt det ödes
digra yttrandet att vi hava här och där 
en disciplin som påminner om ett skrin 
med dubbla bottnar —  en officiell di
sciplin. Kam rat Höglund har här vi
sat oss huru denna grundsats kan till- 
lämpas i praktiken, —  d. v. s. all akt
ning för kongressens beslut i teorien, 
men i praktiken gör kamrat Höglund 
med dessa beslut vad honom passar 
för fraktionspolitiken.

Det är självklart att kongressen 
måste göra ett slut på denna praksis.

Jag anser att frågan angående 
den svenska saken är fullkomligt 
klar. V ad gällde det där? K am 
rat Höglund har —  det är be
visat och han kan icke bestri
da det, —  under de sista åren tagit 
ställning mot internationalen i de vik
tigaste frågorna. Det svenska partiets 
minoritet söker föra en politik som 
skulle leda till att partiet skulle erkän
na kongressens beslut icke blott i teori 
utan också i praktiken.
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Endast kam rat Höglund, och inga
lunda det svenska partiets mino

ritet kan här ställas upp som 
anklagad.

Och nu kommer man hit och 
vänder spetsen åt annat håll, 
fordrar icke mer och icke mindre 
av K . I., än att densamma skall ställa 
minoriteten på de anklagades bänk, 
att den skall taga ställning icke mot 
Höglund utan mot minoriteten.

Enligt min mening kamrater står 
saken s å : i teorin erkänner kamrat 
Höglund Kominterns beslut, i prakti
ken är han emot dessa beslut. Han 
kommer hit och säger: vi i m ajorite
ten fordra av Internationalens kon
gress vissa betingelser av vilkas upp
fyllande vår framtida ställning kom
mer att bero. Han kastar en demokra- 

' tisk mantel över dessa sina betingel
ser och sä g er: det viktigaste är att vi 
i den nya partiledningen kommer att 
ha en likadan majoritetrepresentation, 
som den majoritet, vilken kommer att 
vara på kongressen. Detta klingar ju 
ganska demokratiskt. Men Höglund 
tillfogar genast något som praktiskt 
taget betyder att Exekutiven skall 
hjälpa honom att få en sådan m ajori
tet på partikongressen. Och i detta 
syfte formulerar han sina 4 punkter: 
först en desavouering av minoriteten, 
för det andra fraktionernas under
kastelse under den nuvarande majori- 

{ tetsledningen.

Men denna ledning står ju  icke pa 
grundvalen av Internationalens 

beslut.

Det är ju klart att på sådant 
sätt Höglund ganska lätt kunde 
skapa åt sig en utomordentligt 
stor majoritet på kongressen. Han 
skulle sålunda få en m ajoritet icke 
blott på kongressen utan i den nya 
partiledningen.

Höglund är tvivelsutan en ganska 
skicklig karl. Men jag  tror ändå att 
han underskattar den andliga nivån i 
denna församling om han tror att här 
finns en enda kamrat som låter narra 
sig av en sådan diplomati.

V i anse att den föreligande resolu
tionen innehåller minimum av vad som 
Exekutiven nu måste besluta. Och 
det är icke nog med denna resolu
tion —  sådana resolutioner h a  vi ju 
antagit förut —  viktigare är det ätt 
Exekutiven nu äntligen ser till att de 
nödvändiga konsekvenserna i denna 
resolutions sinne komma alt dragas. 
CARLSO N , (A m erik a) : Den a m e 
rikanska delegationen understödjer 
Exekutivkommitténs ställning i 
denna fråga. Men den tror också 
att Exekutivkommittén ända tills nu 
har farit för milt fram och har krusat 
alltför mycket med den nuvarande 
majoriteten i det svenska partiet.

Inom den skandinaviska federatio
nen av det amerikanska arbetarpartiet 
ha vi haft känningar av denna strid 
och av de tänkesätt som Höglund har 
representerat. Det faktum att H ög
lund är känd som en gammal och käck 
stridsman har förorsakat stor förvir
ring bland våra skandinaviska kamra
ter i Am erika under de senaste åren, 
särskilt i samband med Serrati och 
Levi-frågorna och senast i den nor
ska frågan och i religionsfrågan. Des
sa frågor ha blivit diskuterade i den 
skandinaviska pressen i Am erika. V i 
kan man med fullt fog säga att

ställningen i det svenska partiet 
icke ä r  en nationell utan en inter

nationell fråga.

Ett gott sätt att finna ut huruvida 
ett parti verkligen för en aktiv kamp 
emot bourgeoisin är att studera inten
siteten av den borgerliga pressens 
attacker mot våra tidningarå. V i ha
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en karaktäristiskt situation i detta av
seende i Sverge där den borgerliga 
pressen talar artigt om vår samtida 
Politiken o. s. v. E fte r  att hava varit 
ett av de bästa stridande tidningsor
ganen i sina tidigare dagar, är 
denna tidning enligt min åsikt kanske 
den sämsta kommunisttidningen som 
finns. V ad allt kan man icke få läsa i 
densamma! A rtiklar som beskriva 
undren och härligheterna i de ameri
kanska Sing-Singfängelset, artiklar 
som beskriva Pinkerton- och Scotland 
Yarddetektiver och det präktiga arbe
te som dessa u tföra!

O ch sist men icke sämst, hurudan 
är den kommunistiska taktiken i det 
svenska partiet? V i finna att kamrat 
Ström, sekreteraren i det svenska par
tiet på ett möte i Stockholms stads
fullmäktige ett föreslår att hålla år 
1935 en baltisk utställning i Stockholm 
för att visa vilka underbara saker des
sa nya baltiska stater Lettland, Est
land, Litauen äro tillsamamns med 
Sverge, N orge och Danmark. Sådan 
kommunistisk politik för man under 
ledningen av den nuvarande m ajorite
ten i det svenska komm unistpartiet! 
V i tro att det är hög tid att göra ett 
slut på allt detta och den amerikanska 
delegationen önskar att den Kom m u
nistiska Internationalen tar en fast 
och klar ställning till denna fråga.

O T T A R  L IE , (N o rge) : H öglunds
hållning i skilda frågor har tillfo
gat stor skada i Norge likaväl som i 
Sverge. De artiklar vilka på sin tid 
trycktes i det svenska kommunist
partiets huvudorgan och i vilka i frå
gan om centralismen och i andra frå 
gor tranmselska åsikter företräd
des, blevo i högsta grad utnyttjade av 
Tranmael mot Komintern och mot 
Kominterns anhängare i Norge. M a
joriteten i den svenska particentralen 
har icke litet bidragit därtill att Tran- 
eml fick en liten majoritet på den 
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norska partikongressen i februari
1923. Det har blivit antytt att H ög
lund kommer att bryta K . I,s beslut på 
den femte världskongressen. Detta 
skulle betyda att Höglund under den 
nuvarande kritiska situationen skulle 
göra den svenska bourgeoisin de stör
sta tjänster som överhuvud kan gö
ras.

V å r  delegation är enig i detta be
dömande av den svenska frågan. Och 
jag  kan utan överdrift säga att så är 
fallet med hela det norska partiet. V i 
önska icke driva ut kamrat Höglund 
ur K . I. V i önska att han skall kun
na behållas såsom en lojal medlem av 
det kommunistiska världspartiet.

LA U R SEN , ( D a n m a r k )  : D e t  d a n 
s k a  p a r t i e t  ä r  i h ö g s t  g r a d  i n t r e s s e 
r a t  a v  a t t  en  e n h e t l i g  p a r t i r ö r e l s e  
b l i r  s k a p a d  i S v e r g e .  D ä r f ö r  r ö s t a  vi 
f ö r  k o m m i s s i o n e n s  r e s o l u t i o n s f ö r 
s l a g  ocli  t r o  oss  k u n n a  f ö r s ä k r a  
a t t  h e l a  d e t  d a n s k a  p a r t i e t  
s t å r  b a k o m  d e n n a  r e s o lu t io n .  V i  u t 
t a l a  d e n  f ö r h o p p n i n g e n  a t t  d e t  s k a l l  
l y c k a s  a t t  l i k v i d e r a  s t r i d i g h e t e r n a  
i d e t  s v e n s k a  p a r t i e t  o c h  m o b i l i s e r a  
d e t  s v e n s k a  p a r t i e t  f ö r  k a m p  u tå t .  
E n  p a r t i s p l i t t r i n g  i S v e r g e  s k u l l e  in 
n e b ä r a  s t o r a  s v å r i g h e t e r  s å v ä l  f ö r  
N o r g e  so m  f ö r  D a n m a r k  o c h  s k u l le  
h a  e n  i n v e r k a n  p å  s t o r a  a r b e t a r m a s 
so rs  s i n n e l a g  o c h  p å  h e l a  v å r  a g i t a -  
t a t io n .  V i  ö n s k a  a t t  d e t  s v e n s k a  p a r 
t ie t  i c k e  k o m m e r  t i l l  e n  s p l i t t r i n g  
o c h  v i  ö n s k a  v i d a r e  a t t  k a m r a t  H ö g 
lu n d  s k a l l  k u n n a  b li  b e v a r a d  f ö r  
d e n  k o m m u n i s t i s k a  I n t e r n a t io n a l e n .  
V i  h o P p a s  a t t  k a m r a t  H ö g l u n d  v e r k 
l i g e n  v i l l  f ö r s t å  a t t  s t ä l l a  s i g  p å  In- 
t e r n a t i o n a l e n s  g r u n d v a l  o c h  b y g g a  
u p p  i S v e r g e  e t t  p a r t i  so m  v e r k l i 
g e n  a r b e t a r  i I n t e r n a t i o n a l e n s  in 
tre s s e .

SIR O LA , ( F n l a n d )  : D e n  f i n s k a  d e 
l e g a t i o n e n  r ö s t a r  e n h ä l l i g t  f ö r  d e n  
f ö r e s l a g n a  r e s o lu t i o n e n .  V i  ha



med stort intresse fö ljt  det 
svenska broderpartiets grundan
de och utveckling-. O ckså i Finland 
har kam rat H öglunds ställn ingsta
gande emot E xeku tiven  vid sk il
da tillfä llen  spelats ut av socialde
m okraterna mot våra  kam rater, v il
ka i Finland käm pa under ytterst 
svåra förhållanden. V i äro överty
gade att detta Internationalens be
slut kom m er att föra  den komm u
nistiska rörelsen i Sverge ett stort 
steg fram åt och hoppas att kam rat 
H öglund kom m er att vara  med om 
detta fram ryckan d e tillsam mans 
med oss och med det svenska 
partiet.

Höglund vill ej avgiva förklaring.

O rdföranden Gebhart: K am rat
T reint har fö reslagit att kam rat 
H öglund skulle avge en förkarin g  
till resolutionen. K am rat H öglund 
har redan s jä lv  anhållit om att få 
under 5 minuter rätta  här g jo rd a  
yttranden. J ag  föreslår att mötet 
b ev ilja r  kam rat H öglund 10 minu
ters taletid-

Höglund avstår från  att begagna 
ordet.

Ordf.: Slutordet har kamrat Tliäl- 
mann.

Thälmanns slutord:

K am raterna S in ovjev  och B ucha
rin ha redan sagt m ycket i anslut
ning till kam rat H öglunds uttalande. 
Jag  tror att m ånga av den utvid
gade E xekutiven s medlem m ar 
äro ense med m ig om den åsikten att 
om det i svenska partiet härskar en 
sådan andlig atm osfär som den v il
ken kom m it till u ttryck  i kam rat 
H öglunds yttranden, så är det inte 
underligt, att man kan konstatera 
;våra politiska fe l i det svenska 

kom m unistiska partiets u tveck
lin gslin jer. A ngående de decentra- 
listiska tendenserna trodde sig 
kam rat H öglund kunna säga att 
man m åste ta hänsyn till den i des
sa länder rådande stäm ningen. 
K am rat S in ovjev  har redan i sitt 
tal fastslagit att sådana tendenser 
över huvud taget icke finnas och 
att han använder detta argum ent 
endast såsom en förevändning för 
att emot m inoriteten genom driva 
sina egna opportunstiska avsikter. 
H itintills har litet b livit sagt om 
de ekonom iska förhållandena i 
Sverge. Om också dessa förh ållan 
den icke äro så revolutionära som

i andra länder, måste man ändå 
med en viss förvån ing fastställa  att 
sedan 1922  icke en enda betydande 
ekonom isk kam p har ägt rum där : 
detta  bevisar icke blott arb etar
klassens svaghet utan också p ar
tiets svaghet som icke förstår att 
föra  m assornas stäm ning på revo
lutionära vägar, alldeles som p a r
tiet icke förstod  att under den n o r
ska m etallarb etarstrejken  göra  ett 
a llvarlig t försök att också i Sverge 
positivt och solidariskt understödja 
denna kam p.

U nder ett och e tt halvt års tid har 
kam rat Höglund skonat och under

stött Tranmael.
U et är nödvändigt att här påm in

na om ett särskilt fa ll, v ilk et icke 
har b livit uppm ärksam m at av det 
svenska p artiet, kam rat H öglund, 
näm ligen det att B ran ting på sin 
tid i N ationernas förbund beviljade 
ett lån för H orthy-U ngern på 250  
m iljoner kronor. H öglund har in 
genting nämnt om detta understöd, 
utan fö rtig it det helt och hållet. 
D en H orthy-un gerska m inisterpre
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sidenten B ethlen har därpå i Paris 
u ttalat sitt erkännande av Bran- 
tings handling. T rots att a llt detta 
har blivit publicerat har Sverg, s 
kom m unistiska organ ingenting 
h aft att säga om denna sak. H är
av fram går det k lart att H öglund 
tog  en viss hänsyn till Branting. 
Men det var alldeles nödvändigt 
att det svenska partiets m edlem m ar 
m åste ha blivit underrättade om 
dessa saker.

De fel v ilka  ha b livit begångna 
av vänsterriktningen m åste i allt 
det väsen tliga  läg gas kam rat H ög 
lund sjä lv  till last, ty  han har icke 
förstått att u tkristallisera  ur de 
särskild  världskongressernas be
slut en sådan politisk lin je  som ha
de varit nödvändig för Sverge.

Ännu ett par ord därom  att allt 
fraktionsarbete från en allmän*- 
form ell synpunkt sett borde fö rb ju 
das. V i ha i revolutionshistorien 
flere  exem pel där E xekutiven  var 
förp liktad  att understödja vänster
riktningens fraktions verksam het
gentem ot opportunistiska ström 
ningar. D etta  har nyligen varit 
fa lle t gentem ot B randlerscentralen 
i T ysklan d  och Souvarins verksam 
het i Frankrike. Exekutiven var för
pliktad att uppbygga en vänsterfrak
tion i revolutionens intresse.

V i ha polem iserat i kom m issio
nen om vad som är viktigast, p ar
lam entsvalen eller skapandet av ett 
verk ligt a llvarlig t kom m unistiskt 
parti. H öglund har anslutit sig till 
min ståndpunkt, att skapandet av 
ett a llvarlig t kom m unistiskt parti, 
att bolsjeviserin gen  av partiet är 
v iktigare. M en H öglund kom på 
helt andra vägar till denna slutsats 
än de v ilk a  lågo till grund för vår 
uppfattning. H an vill denna bol- 
sjeviserin g  för att kunna uppträda 
enhetligt i valkam panjen . F ör det
ta ändam ål vill han först ha p a rti
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kongressen. Men denna kongress 
skulle bli en stridskongress, som 
icke skulle skulle ha några positiva 
politiska up p gifter och som högst 
kunde åvägabrin ga en splittring. 
D etta  hans argum ent för b o ls je v i
seringen av partiet talar sålunda 
emot honom själv.

Höglund predikar nationell disciplin 
för att instinktivt använda densamma 
emot det revolutionära proletariatet 
i avsikt att genomdriva sina opportu
nistiska tendenser. Den italienska 
kamraten Rossi har redan sagt att en
ligt hans åsikt förslaget är i sin nu
varande form alltför milt efter allt 
det som Höglund har uttalat. K o m 
missionen har formulerat förslaget 
med sikte på vissa ändamålsenliga 
hänsyn och tror att det är möjligt 
med den nuvarande hela utvecklingen 
i partiet att bevara detsamma, sam
tidigt med att partiets politiska linje 
blir skärpt. Detta var huvudsaken, 
varför vi icke föreslogo skarpare åt
gärder. Men det svenska partiets 
enhet måste vara vår huvudsträvan, 
t. o. m. på bekostnad av särskilda le
dare.

Om  Höglund nu icke kan inse huru 
allvarligt kommissionens förslag är, 
och nekar att antaga detsamma, om 
han icke kan inse att det redan har 
hänt flera gånger att Kominterns be
slut ha blivit genomkorsade och att 
sådant icke kan fortgå längre, så be
visar han därmed tydligt inför denna 
församling att han ingenting har lärt 
och ingenting kan lära. Om  Höglund 
icke antar det som kommissionen har 
föreslagit här och icke genom för det
samma, så kommer han att vandra 
samma väg som många andra ha van
dra före honom.

Jag anser att den svenska frågan 
är en internationell fråga. Om vi ha
de liknande Höglundstendenser i de 
andra sektionerna skulle det vara en



fara för den Kommunistiska Interna
tionalen och för värklsrevolutionens 
utveckling. D ärför måste vi säga åt 
de svenska arbetarna och åt det inter
nationella proletariatet att de av H ög
lund företrädda tendenserna måste 
bekämpas på grundvalen av den fem 
te kongressens beslut.

Om Höglund förklarar sig beredd 
att genomföra den femte kongressens 
beslut så blir han med oss, om icke så 
vill han beträda en väg som för ho
nom utanför Internationalen. F örhål
landena i Sverge fordra ett fast di
sciplinerat kommunistiskt parti, vil
ket som ledare måste ha kamrater 
som representerar det, vilket man må
ste fordra av varje kommunist och 
ännu mera av en kommmunistisk le
dare (B ifall.)

V O T E R IN G :
Ordföranden:
Vi komma nu till omröstning om

den av kommissionen förelagda re 
solutionen. De som rösta för kom
missionens förslag må lyfta upp 
sina m andatkort. Vem rö star em ot?  
T vå röster. Vem har avhållit sig 
från  om röstning? Ingen. Resolu
tionen ä r sålunda antagen av den 
utvidgade Exekutiven med alla rö 
ster emot två, representerande en 
del av den svenska, delegationen.

Den franska delegationen uppma
nar kamrat Höglund att avge en för
klaring, huruvida han vill arbeta i 
Sverge för genomförandet av denna 
resolution. Jag frågar nu kamrat 
Höglund, huruvida han är villig att 
avge en förklaring.

Höglund: Jag har redan avgett min 
förklaring i denna sak. Jag har intet 
att tillägga.

Ordföranden: Diskussionen är då 
slutförd. Frågan är slutbehandlad.

f e o * £ a < l



E x e k u tiv e n s re so lu tio n  i 
sv e n sk a  frågan .

Antagen vid utvidgade exekutivmötets 
sammanträde den 13 juli 1924.

1. M eningsskilj aktigheterna inom 
S. K . P. härleda sitt ursprung i vä
sentlig mån därur, att partiledningens 
högra flygel på ett bristfälligt *sätt ge
nom fört eller omintetgjort olika beslut 
av Kommunistiska Internationalen, 
under det att partiets vänstra flygel, 
liksom även Kommunistiska ung
domsförbundet, med full övertygelse 
betingelselöst anslutit sig till K . I :s 
direktiv. Denna differens har bl. a. 
kommit till uttryck beträffande cen
tralismen inom K. I. E fter den nu 
pågående världskongressens allmänna 
beslut, vilka ännu starkare än tidi
gare framhäva uppgiften att vidare 
utveckla K . I. till ett enhetligt världs- 
parti, har svenska partiet att icke blott 
utan förbehåll godkänna dessa beslut, 
utan även i handling och med kraft 
medverka till genomförandet av den
na uppgift.

2. I betraktande av att fall före
kommit, varigenom offentliga utta
landen av kamrat Höglund resp. sven
ska partiets huvudorgan, varit äg
nade att försvåra de norska kom 
munisternas kamp mot de beslöjade 
socialförrädarna (Lian & C :o ), eller 
de danska kommunisternas kamp (i 
m ilitärfrågan) mot de öppna social
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förrädarna (Stauning &  C :o) — • så 
fastslås med allt allvar, att svenska 
partiet i varje avseende måste soli
dariskt och utan avvikelse understöd
ja  de skandinaviska broderpartiernas 
kamp mot sina motståndare.

3. Under de senaste månaderna 
har parti centralen för S. K . P. allt
för ofta förspillt sin tid med under
ordnade stridsfrågor (besättandet av 
vissa redaktörsposter etc.), vilka blott 
voro en följdföreteelse till verkliga 
politiska meningsmotsättningar. Det 
är en ohållbar situation när partiets 
ledning under en lång tid emot de 
viktigaste partiorganisationernas upp
fattning, såsom huvudstadens organi
sation, endast kan åberopa sig på sin 
formella rätt. Det är naturligt, att 
alla verkligt viktiga differenser mel
lan den högra och vänstra flygeln 
inom närmaste framtid bliva uppgjor
da genom en partikongress. Men då 
en lång rad av partiorganisationer in
om S. K . P. (däribland anhängare till 
båda riktningarna) är av den menin
gen, att den av flertalet inom parti
ledningen utan överläggning med 
Exekutiven till den 20 juli inkallade 
partikongressen, vilken nästan uteslu
tande skulle befatta sig med de inre
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konfliktfrågorna, skulle mycket störa 
partiets valkamp, skall partikongres
sen först äga rum efter riksdags- 
manavalet. N ya val av ombud till 
partikongressen skola äga rum på 
grundvalen av en objektivt bestämd 
valkretsindelning och utan varje slags 
inskränkningar av de olika partiorga
nisationernas valrätt. Ävenledes må
ste i förväg samtliga partimedlemmar 
ha tagit ställning till 5 :e världskon
gressens beslut.

4. Partikongressen skall ha till upp
gift, att genom sin auktoritet obetin
gat säkerställa partienheten och sam
mansluta de båda flyglarna till en lo
jal arbetsgemenskap. V a rje  sådant 
krav som att för uppnående av en 
” enhetlig partiledning” representanter 
från andra sidan helt skola uteslutas 
ur particentralen kommer att av Kom- 
mintern på det bestämdaste avvisas. 
Intill partikongressen har partilednin
gen att koncentrera sin uppmärksam
het på kampen mot bourgeoisin och 
socialdemokratin. Disciplinära åtgär
der eller avsägelser av uppdrag äro 
nu fullkomligt otillåtliga. För att 
förebygga varje skärpning av det 
inre partiläget och skadandet av den 
kommunistiska valfrontens enhetlig
het, tillrådes att partiledningen icke 
ändrar de av distrikten beslutade 
kandidatnomineringarna. Om Arb.- 
utskottet likväl på grund av särskilt 
viktiga skäl vill företaga en ändring, 
skall detta ske endast med E xekuti
vens gillande. Det är självklart, att 
den kommunistiska riksdagsfraktio- 
nen i all sin verksamhet är underord
nad particentralen.

5. Den av världskongressen antagna 
parollen om bolsjevisering av de kom
munistiska partierna förpliktar sven
ska partiet att stegra sin aktivitet 1 
hög grad på alla områden för k om 
munistiskt arbete, fram för allt att

genomföra närmast följande uppgif
ter :

a) Skärpt kamp mot socialdemokra
tin och detta icke blott i pressen, i 
parlamentet och på mötena, utan även 
vid massdemonstrationer och långva
rigare massaktioner, vilka genom det 
kommunistiska partiets initiativ o f
tare än hittills måste organiseras i 
samband med aktuella stridsfrågor. 
En riktig användning av enhetsfronts- 
taktiken förutsätter just denna mass- 
mobilisering.

b) Energiskt och enhetligt lett del
tagande från kommunisternas sida i 
alla arbetskonflikter och systematisk 
verksamhet inom fackföreningarnas 
led för att sammansluta de oppositio
nella elementen till ett block mot de 
reform istiska ledarna.

e) Organisatorisk utveckling av 
partiet fram för allt genom bildandet 
av celler på arbetsplatserna såsom 
grundvalar för den samlade partiorga
nisationen i enlighet med de av kon
gressen godkända direktiven från 
Exekutiven.

d) Genomförandet av ett verkligt 
kamratligt och intimt samarbete med 
ungdomsförbundet och understöd åt 
dess arbete.

e) Utvecklandet av en klar och m ål
medveten propaganda mot pacifismen 
såväl inom som utom de egna leden. 
Bekämpandet av alla rester av små
borgerlig ideologi och okommunisti
ska avvikelser inom partiet. Syste
matisk upplysning bland partimed
lemmarna i fråga om Leninismens 
grundvalar.

F ör genomförandet av dessa när
maste partiuppgifter sänder E xeku ti
ven en representant till svenska kom
munistiska partiet, vilken tillsammans 
med partiet skall sörja för genom fö
randet av denna resolution och m ed
arbeta vid partikongressens hela fö r 
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beredelse. Dessutom skall av parti
ledningen omedelbart utarbetas ett 
centralen omedelbart utarbetas ett 
konkret aktionsprogram. I fråga om 
alla åtgärder för genomförandet av 
aktionsprogrammet skall regelbundet 
rapport sändas till Exekutiven.

Dessutom skall genast till ytterliga
re motivering av denna resolution ett 
öppet brev från Exekutiven riktas

till svenska partiets medlemmar. 
Kommunistiska Internationalen upp
manar det svenska broderpartiet att 
sammansluta sina krafter för att på 
den fasta grundvalen av de av den 5 :e 
världskongressen antagna besluten fö
ra en resultatrik kamp mot proletaria
tets fiender och utveckla sig självt 
till ett starkt kommunistiskt mass- 
parti.
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Exekutivens resolutioner av 
den 22 december 1923.

i .

Resolution i svenska frågan.

A. Partidiskussionen om Interna
tionalens frågor och särskilt om 

Exekutivens taktik  i norska 
frågan.

i )  M ajoriteten inom partiutskottet 
representantskapet (S . K . P  :s) har 
genom sina representanter förklarat, 
att den icke kan uppgiva partiets rätt 
att offentligt diskutera sina från 
E xekutiven eventuellt avvikande 
åsikter i internationalens inre angelä
genheter, dock med iakttagande av 
att kritiken föres under lojala former. 
Särskilt hänvisade partiutskottets ma
joritet i detta sammanhang till E x e 
kutivens beslut i norska frågan den 
28 oktober 1923.

Exekutiven har ej blott ingenting 
att invända mot en allvarlig partidis
kussion inom svenska partiet angåen
de Kommunistiska Internationalens 
frågor; den är tvärtom  av den me
ningen att en sådan diskussion kan 
vara nyttig. En lojal och saklig kri
tik av Exekutivens verksamhet på 
grundval av Kommunistiska Interna
tionalens principer kan naturligtvis 
utövas under en dylik diskussion. 
Kommunistiska Internationalens E x e 
kutiv,..som ofta framhållit värdet av

kommunistisk självkritik —  även för 
den svenska partiledningen — , anser 
att självkritiken är nyttig för hela 
Internationalens ledning.

2) T yvärr har den av kamrat H ög
lund förda kritiken mot Exekutiven 
i norska frågan icke varit lojal, och 
även i sak har han i de avgörande 
punkterna haft orätt. Han har givit 
E xekutiven skulden för splittringen 
inom norska arbetarpartiet. Detta 
var absolut oriktigt. Kam rat H ög
lund visste mycket väl, att E xekuti
ven aldrig strävat efter att splittra 
det Norske Arbeiderparti utan tvärt
om länge uppbjudit allt för att hålla 
partiet samman och förhindra bryt
ningen med Kom. Internationalen, 
men att K . I  :s motståndare inom par
tiets ledning systematiskt arbetade pä 
en brytning med K . I. och partiets 
splittring, till dess denna slutligen 
blev politiskt oundviklig. Detta fram 
går av en hel del obestridliga fakta, 
vilka också äro bekanta för de sven
ska partikamraterna, ur historien om 
relationerna mellan det Norske Arbei- 
derparti och Kommunistiska Interna
tionalen.

3) Exekutiven stod före N. A . P:^
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sista partikongress inför tvånget att 
vä lja  mellan tvenne alternativ: a) A n 
tingen att tillåta att Internationalens 
viktigaste beslut systematiskt stramt 
tillbakavisades av N. A . P. under ett 
kommunistiskt partis mask och att 
förhålla sig blott som passiv åskådare 
till varje våldsåtgärd mot den kom 
munistiska fraktionen från majori- 
tetsblockets ledning, eller också b) 
att uppmana majoriteten på parti
kongressen att klart besluta sig för, 
om den skulle uppfylla en Komintern- 
sektions elementäraste plikter eller om 
den hellre ville utträda ur K . I.

Exekutiven beslöt sig för det sena
ste alternativet. Beslutet var för vis
so icke lätt. Det syntes ju helt na
turligt, att K . I :s motståndare på N.
A . P  :s kongress skulle lyckas föra 
majoriteten till en brytning med K . I. 
Men ännu på N. A . P  :s partikongress 
sökte Exekutiven genom sin represen
tation göra allt för att genom en serie 
långt tillmötesgående medlingsförslag 
hindra brytningen och öppna vägen 
till ett samförstånd. A llt detta kun
de icke hindra brytningen. För den 
kommunistiska rörelsens utveckling i 
N orge är det nu inträffade fallet lik
väl till och med gynnsammare än en 
kapitulering av Internationalen inför 
sina fiender inom N. A . P. Detta 
har också bekräftats till en stor del 
genom norska kommunistpartiets 
framgångar.

4) Utan att här närmare ingå på 
de skäl, som kunna tala för eller mot 
nämnda beslut av Exekutiven, tiller
känner Exekutiven för visso det sven
ska partiet rätten att i denna fråga 
liksom också i K .  I  :s övriga frågor, 
vilka röra det svenska partiet, taga 
ställning ej blott på den kommande 
världskongressen eller på nästa sam
manträde av den utvidgade E xek u ti
ven, utan redan tidigare, inom parti
organisationerna eller på partikon
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gressen, så m ycket mer som E xeku 
tiven hoppas att det svenska partiet 
genom en tillräckligt grundlig parti
diskussion skall komma till insikt om 
att Exekutiven ur kommunistisk 
synpunkt i det stora hela haft rätt i 
norska frågan.

B. De svenska kam raterna och 
Internationalens hållning till Det 

Norske A rbeiderparti.

1) Kam rat Höglund har vid sitt se
naste offentliga uppträdande i norska 
frågan icke understött Exekutivens 
fordran, att N. A . P. skall lojalt ge
nom föra K . I :s beslut, och icke krän
ka dem. Det var ett av de två krav, 
som Exekutiven ställde på det gemen
samma norska arbetarpartiets kon
gress och som tvärt avvisades av ma
joriteten. V ar icke detta krav nöd
vändigt? E tt parti, som vägrar att 
ställa sig på denna självklara grund
val, kan omöjligen vara medlem av 
Kommunistiska Internationalen, ty 
det verkar ju endast som desorganisa
tör inom dess led.

Kam rat Höglund har också urakt
låtit att av norska arbetarpartiets led
ning kräva, att den upphörde med att 
utesluta goda kommunister. Det var 
ju  en nödvändig förutsättning för 
samarbete melan N. A . P  :s båda frak
tioner (Exekutivens andra krav). 
Kam rat Höglund har aldrig riktat sin 
kritiks udd mot de element inom N. 
A . P., vilka äro avgjort fientliga mot 
kommunismen. Men ett solidariskt 
samarbete mellan dessa och kommu
nisterna var alldeles omöjligt.

2) M ajoriteten inom svenska par
tiets partiutskott har nu efteråt med 
hänsyn till den betydelse, som en sam
ling av alla revolutionära norska ar
betare kring K . I :s fana har, förkla
rat att svenska partiet ” kommer att 
bidraga till en återförening av N o r



ges alla kommunistiska krafter” . 
Denna lösen är likväl icke träffande 
och alltför begränsad. Norges med
vetna kommunister äro ju till allra 
största delen redan förenade i N. K . 
P . Inom N . A . P  :s led finnes dock 
ännu en hel massa ärliga och revolu
tionärt sinnade arbetare, vilka, ehuru 
de icke äro några medvetna kommu
nister, likväl i grund och botten äro 
vänner till Kommunistiska Internatio
nalen. M ed alla dessa skall en åter
förening eftersträvas, ja  t. o. m. med 
de i dag ännu tveksamma, men likväl 
instinktivt revolutionära arbetarele- 
menten inom N. A . P.

3) H uruvida och under vilka be
tingelser en återförening av de båda 
arbetarpartierna bör eftersträvas, är 
en fråga, som vårt norska kommunist
parti bäst kan bedöma. Exekutiven 
har ingen anledning förmoda, att nor
ska partiet principiellt är mot ett åter
förenande. M en utan att ställa upp 
vissa villkor för N. A . P. kan det ej 
bli tal om ett eventuellt återförenan
de. Och det är klart, att dessa vill
kor måste röra sig på Kommunistiska 
Internationalens politiska grundval.

Detta måste Exekutiven nu särskilt 
understryka, emedan majoriteten in
om den svenska partiledningen till
kännagivit sin vilja  att upprätthålla 
”goda förbindelser” med N. A . P., 
utan att därvid tänka på de nödvän
diga betingelserna härför. N aturligt
vis spelar det svenska broderpartiet en 
m ycket betydande roll i den revoutio- 
nära skandinaviska arbetarrörelsen 
överhuvud taget och kan göra m yc
ket för en återförening på Kom m u
nistiska Internationalens grund, men 
ej heller det svenska partiet kan i 
sina relationer till N. A . P. göra an
språk på någon från Internationalens 
och de andra sektionernas hållning 
avvikande rättighet.

Då klyvningen skedde inom det

svenska broderpartiet år 1921, kräv
de Exekutiven icke någon återfö r
ening, emedan inga stora arbetarmas
sor stodo bakom den frånskilda de
lens opportunistiska ledare. Ja, för 
norska arbetarpartiet har Exekutiven 
för ett år sedan egentligen faktiskt 
redan åstadkommit återföreningen 
av partiet, vilket faktiskt redan var 
splittrat genom Tranmaels &  consor- 
ters decemberbeslut.

C. K am rat Höglunds angrepp på
K. I=s Exekutiv och på Norges 

Kommunistiska Parti.

1) Huruvida kritiken av inre parti
frågor är lojal eller icke, beror pä 
när och var den förts. En kommu
nist anser det naturigtvis icke alltid 
lämpligt att i händelse av en menings
skiljaktighet i någon för hans organi
sation mycket viktig fråga genast 
uppträda med sin partikritik inför 
den borgerliga offentligheten, utan 
förhandlar i regeln först med sin or
ganisation, resp. dess ledning.

Kam rat Höglund handlade icke så 
under den norska partikongressen. 
Före kongressen infann han sig, ehu
ru medlem av Exekutiven, efter den 
U tvidgade Exekutivens sammanträde 
icke på Exekutivens sammanträden, 
ej heller sökte han eller underhöll 
skriftlig förbindelse med Exekutiven. 
Men i det ögonblick, brytningen på 
N. A . P  :s kongress mellan Kom m u
nistiska Internationalens anhängare 
och motståndare blev ett fullbordat 
faktum, och kampen mellan de två 
partierna började, uppträdde kamrat 
Höglund med ett häftigt angrepp på 
K . I :s E xekutiv och mot vårt kom 
munistiska avantgarde i Norge. Sam 
tidigt offentliggjorde han demonstra
tivt sin avgång som medlem av E x e 
kutiven.

2) H ur kan én sådan handling av 
en kommunist försvaras? Inför or
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ganiserade arbetare gäller vanligen 
åberopandet av ett om än aldrig så 
” gott syfte” icke som ursäkt för den, 
som efter ett beslut av sin organisa
tion att upptaga kampen därför an
griper sin egen organisations ledning. 
Det är visserligen icke identiskt med 
kamrat Höglunds fall. Men jäm fö
relsen ligger nära och är berättigad. 
H ur kan man inför de kommunistiska 
kamraterna förklara, att kamrat H ög
lund icke ens ville vänta så länge med 
sin artikel, till dess han rådgjort med 
Exekutiven? Icke ens det svenska 
partiets centralstyrelse meddelade han 
i förväg någonting om saken. Och 
Exekutiven måste konstatera, att 
kamrat Höglund icke kunde ge någon 
tillfredsställande förklaring i denna 
fråga.

Exekutiven konstaterar vidare, att 
denna kamrat Höglunds handling var 
skadlig för Norges Kommunistiska 
Parti och för Internationalen.

Exekutiven nöjer sig likväl i detta 
fall med att konstatera blotta faktum 
av den anledningen, att den å sin sida 
på så sätt vill hjälpa det svenska bro
derpartiet att snabbast m öjligt över- 
,vinna följderna av kamrat Höglunds 
angrepp.

D. Följd ern a för S. K. P :s  inre läge.

i )  Då ordföranden för partistyrel
sen uppträdde på sådant sätt och dess
utom utvecklade sitt första angrepp 
genom en serie artiklar i samma anda 
till en form lig kampanj, är det lätt att 
förstå, att detta inom vida kretsar av 
partiet omedelbart förde till skarpa 
stridigheter och till en motsättning 
mellan Exekutivens försvarare och 
försvararna av kamrat Höglunds 
handlingssätt; så m ycket mera som 
kamrat Höglund redan tidigare ofta 
offentligen häftigt angripit sådana 
kamrater, som vågat försvara Komin- 
terns beslut mot hans reservationer.

En knapp majoritet av partistyrelsens 
och partiutskottets medlemmar har 
nu ställt sig solidarisk med Höglunds 
kritik, varemot minoriteten inom par
tistyrelsen, flera partidistrikt och lo
kalorganisationer (däribland huvud
stadens), liksom också Kommunisti
ska ungdomsförbundet, uttalat sig för 
Exekutivens ställningstagande i nor
ska frågan och mot Höglunds an
grepp.

2) N u har partiutskottets m ajori
tet beslutat ställa följande krav på 
E xekutiven: ” Partiutskottet fordrar, 
att Exekutiven absolut förbjuder 
fraktionsväsendet inom svenska par
tiet.”

Det förefaller Exekutiven överdri
vet att säga, att det finnes fraktio
ner inom svenska partiet. D ärför är 
det ” absoluta förbud” , som m ajorite
ten inom svenska partiledningen nu 
fordrar av Exekutiven, i detta fall 
icke det rätta medlet. Endast i ytter
sta nödfall böra överhuvud taget på
bud eller befallningar användas inom 
Kommunistiska Internationalens led. 
Kam rat H öglund vet själv mycket 
väl, att den absoluta centralismens 
metoder icke äro lämpliga vid fost
randet och ledandet av de unga kom
munistiska partierna i Västeuropa. I 
Sverge föreligger emellertid intet 
n ö d fa ll; representanterna för båda 
riktningarna bestrida, att de vilja  föra 
någon fraktionskamp och försäkra, 
att ingen fara för partiklyvning ho
tar.

Det vore att befara, att m ajorite
ten inom svenska particentralen icke 
skulle opartiskt begagna ett av E xe
kutiven utfärdat absolut förbud för 
likvidering äv angreppen på båda si
dor, utan såsom ett vapen mot för
svaret av K . I :s beslut, ehuru parti
organisationerna ha rätt, ja  t. o. m. 
plikt att i händelse av illojala angrepp 
mot K . I :s beslut uppträda för de se
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nare. Oppositionen inom svenska 
partiet är i själva verket huvudsak
ligen att betrakta som en reaktion 
från partiorganisationernas sida mot 
partistyrelsemajoritetens reservations- 
politik gentemot K. I :s beslut.

3) I varje fall är Exekutiven av
gjort av den meningen, att den nu
varande inre motsättningen inom det 
svenska kommunistpartiet är mycket 
farlig  för en fram gångsrik utveckling 
av partiarbetet och rent av kan 
föra till en farlig partikris, om den 
icke snarast m öjligt undanrödjes. 
E xekutiven har dock förtroende till 
det svenska broderpartiets inre styr
ka och tror, att det kommer att 
åstadkomma denna likvidering med 
egna krafter genom partikongressen. 
O ch  S. K . P  :s styrelse kommer å sin 
sida att effektivt bidraga till denna 
likvidering, om det blott samarbetar i 
intim känning med Exekutiven.

Minoriteten inom svenska partiled
ningen har visserligen fordrat, att 
” particentralen skall lämna bindande 
garantier för att partiets medlemskap 
i Kommunistiska Internationalen icke 
sättes på spel genom hätska angrepp 
på Exekutiven” .

Ä ven detta krav kan lämpligast 
överlåtas åt partikongressens bedö
mande. Den extraordinära partikon
gressen bör likväl ofördröjligen inkal
las och skall äga rum senast i februari
1924. Det blir den bästa garantin för 
en sm ärtfri lösning av de inre stridig
heterna. (Anm ärkning: Punkten om 
partikongressen blev genom ett senare 
beslut av Exekutiven ogiltig.)

E. S. K. P :s  utveckling till ett 
ledande m assparti för det 

svenska proletariatet.

Kam rat Höglund har också påstått, 
att Exekutiven för de kommunistiska 
partiernas utveckling i riktning från 
masspartier till sekter. Detta absolut

oriktiga påstående har han för det 
första motiverat med hänvisning till 
de nuvarande förhållandena inom de 
till illegalitet tvingade kommunistiska 
partierna, vilket innebär en m ärkvär
dig förvrängning av fakta, och för 
det andra med hänvisning till Norges 
unga kommunistiska parti. Även det 
senare är oriktigt. Norges kommu
nistiska parti är redan ett relativt 
starkt parti och dess organisatoriska 
förbindelser med stora fackliga arb e
tareorganisationer visa redan i dag 
envar, att det alldeles icke är någon 
sekt, utan ett gott kommunistiskt 
massparti. Kam rat Höglund har blott 
icke hjälpt detta parti vid dess fö 
delse att genast erövra större massor, 
utan tvärtom hjälpt det kommunis
tiska partiets motståndare att avhålla 
majoriteten bland arbetarmassorna 
från anslutning till detsamma.

2) Exekutiven vill ej heller utveck
la svenska kommunistpartiet till nå
got sektparti, utan till ett starkt kom
munistiskt massparti. Exekutiven 
har flera gånger g jort svenska partiet 
uppmärksamt på utvecklandet av dess 
förbindelser med de breda massorna 
av det svenska proletariatet och ge
nom konkreta råd uppmanat det till 
ökad aktivitet fram för allt inom fack
föreningarna. Ä ven denna gången 
vill Exekutiven hänvisa till några av 
de närmaste uppgifterna för svenska 
broderpartiet, vilkas genomförande 
kommer att stärka dess inflytande och 
öka dess organisatoriska styrka bland 
massan av arbetare och arbetande 
bönder (Se resolutionen n :r  2.)

Nuvarande period av alltjämt 
skärpta klassmotsatser i hela världen 
manar kommunisterna överallt till 
ökade ansträngningar.

Det är oriktigt att säga, att en oer
hörd reaktion överallt förestår. Ett 
dylikt uttryck innebär blott en skev 
pessimistisk bild av den skärpta

69



kamp, vari kommunismen visar den 
säkra vägen framåt —  genom alla 
den kapitalistiska reaktionens tillfä l
liga trium fer till den proletära revolu
tionens seger.

Ä ven i Sverige har den kämpande 
arbetarklassen ingen anledning till 
pessimism och förtvivlan. Men det 
är nödvändigt, att den ökar sina re
volutionära kraftansträngningar. Det 
kan uppnås genom kommunistiskt ar
bete bland massorna, däribland också 
i den snart förestående viktiga val

kampanjen, såväl som i andra prole
tära massaktioner.

Exekutivkomm ittén sänder medlem
marna av Sverges Kommunistiska 
parti sina broderliga hälsningar och 
uttalar den förhoppningen, att sven
ska partiet på Kommunistiska Inter
nationalens grundval skall utveckla 
sig till ett starkt ledande parti för 
Sveriges proletariat, varigenom det 
blir m öjligt att föra de svenska arbe
tarna fram  till segerrik kamp mot k a 
pitalismen.

II.

Resolution om några av Sverges Komm. 
Partis närmaste uppgifter.

A. A rb etare- och bonderegeringen.

1) Läget i Sverge gör det nödvän
digt, att partiet nu ställer parollen om 
arbetare- och bonderegeringen i för
grunden, och gör den till föremål för 
sin dagliga agitation och kamp. Detta 
kräver, att partiet med inställande på 
denna fordran för en ökad kamp 
bland arbetarmassorna för enhets- 
fronten och samtidigt aktivt verkar 
för skapandet av en gemensam kamp
front mellan arbetarna och de arbe
tande bönderna.

2) För att parollen om en arbetare- 
och bonderegering skall kunna vinna 
de breda massorna för sig, är det nöd
vändigt, att den anknyter sig till arbe
tarnas och de arbetande böndernas 
omedelbara behov och aktuella politi
ska och ekonomiska krav. Parollen 
0111 arbetare- och bonderegering skall 
för de breda arbetande massorna 
bli begriplig och oumbärlig som en 
nödvändig konsekvens av kampen för 
dessa deras behov och dagsaktuella 
krav. Det är partiets uppgift att 
ställa de viktigaste av dessa för när
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varande i Sverge aktuella arbetare- 
och bondekrav mot reaktionen och 
den ekonomiska utsugningen i för
grunden och med alla krafter upp
träda för desamma.

3) I det partiet börjar propagera 
parollen om en arbetare- och bonde
regering bland de breda massorna, 
uppstår också den uppgiften för par
tiet, att samtidigt börja agitationen 
för arbetare- och bonderegeringens 
utomparlamentariska organ. Därmed 
menas (utom de proletära partierna 
och fackföreningrna) driftsråden, de 
proletära försvarsorganisationerna, de 
ekonomiska och kooperativa småbru
kareorganisationerna, ev. proletära 
kontrollutskott. A v  största betydelse 
är arbetet för lant- och skogsarbetar
nas fackliga organisering.

4) Partiet skall göra parollen om en 
bonde- och arbetarregering till huvud
paroll vid de förestående valen och 
energiskt uppträda för den efter va
len. Naturligtvis måste hela agitatio
nen för arbetare- och bonderegerin
gen föras i överensstämmelse med



beslutet på 4. världskongressen, d. v. 
s. såsom revolutionär agitation för en 
arbetare- och bonderegering, som stö
der sig på utomparlamentariska makt
organ och icke såsom en parlamenta
risk kombination.

B. M ilitär frågan .

5) Den reaktionära svenska bour- 
geoisin, som med talrika band är för
enad med den tyska och finska reak
tionen, visar allt mer sina militaristi- 
ask planer. Aktivism en, d. v. s. ett 
krigsförbund med finska och tyska 
bourgeoisin mot Sovjet-Ryssland och 
den tyska revolutionen, blir allt mer 
den svenska bourgeoisins politik. V id  
fullföljandet av denna linje förbere
da de borgerliga partierna i Sverge 
till nästa riksdag en ny militärbudget, 
som skall stärka den svenska mili
tarismen betydligt, och maskera hela 
saken under ” försvarsfrågans” täck
mantel. Gentemot detta består S. K . 
P  :s uppgift i att visa det arbetande 
folket, att det faktiskt finnes en för
svarsfråga, men icke mot Rysslands 
fredliga proletariat eller mot den ty 
ska revolutionen, utan mot den mili
taristiska reaktionära bourgeoisin i 
det egna landet och i Vitfinland samt 
mot den utländska imperialismen.

6) Partiet kommer naturligtvis att 
fullständigt tillbakavisa militärbudge
ten. Partiet har till uppgift att av
slöja och brännmärka den s. k. för
svarsfrågan och militärbudgeten i he
la dess politiska räckvidd genom in

om- och utomparlamentarisk aktion. 
M ot det aktivistiska och militaristiska 
budgeten uppställer det programmet 
om ett proletärt försvar. Partiet 
kräver en arbetare- och bondemilis 
till skydd mot den in- och utländska 
imperialistiska bourgeoisins reaktio
nära och chauvinistiska planer. D et
ta krav sättes i samband med parollen 
om arbetare- och bonderegering och 
användes för att påvisa dess nödvän
dighet. Partiet uppträder samtidigt 
energiskt för arbetare- och bondesol
daternas intressen och mot officers- 
kasten.

7) I den politiska aktion, som par
tiet företager i m ilitärfrågan, spelar 
också kravet på Sovjet-Rysslands er
kännande de jure och på en verklig 
fredsöverenskommelse med Sovjet- 
Ryssland en viktig roll.

8) Den roll, socialdemokratin spe
lar som bourgeoisins stöd och ett 
verktyg för dess reaktionära politik, 
blir i denna fråga särskilt tydlig och 
partiet skall förstå att klargöra det 
för arbetarklassens breda massor, i 
det partiet samtidigt verkar för deras 
ställningstagande till frågan.

9) I samband med denna fråga på
pekar Exekutiven nödvändigheten av 
en förbättring och systematisering av 
det antimilitaristiska arbetet. För det
ta ändamål skola i central och lokal 
utsträckning gemensamma kommit
téer med ungdomsförbundet bildas, 
och det senare får övertaga ledningen 
av det organisatoriska arbetet.
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Kommunisternas hållning till 
religionen.

Resolution antagen av utvidgade Exeku* 
tivmötet i juni 1923.

M ed anledning av att det i den 
svenska kommunistiska pressen upp
ställts falska påståenden, som skulle 
kunna fram kalla förvirring bland 
kommunisterna, förklarar Kommunis
tiska Internationalens exekutivmöte 
fö ljan d e:

Kommunisterna fordrar, att reli
gionen förblir en privatsak i förhål
lande till den borgerliga staten. U n
der inga omständigheter får dock 
kommunisterna förfäkta  den menin
gen, att religionen kan vara privatsak 
också i förhållande till det kommu
nistiska partiet. Kommunisterna for
dra, att den borgerliga staten som så
dan inte har några som helst förbin
delser med religionen, och att de re
ligiösa samfunden inte på något sätt 
äro förbundna med den borgerliga 
statsmakten. Kommunisterna fordra, 
att det skall få  stå varje samhälls
medlem fritt att bekänna sig till v il
ken religion som helst eller att inte 
erkänna någon religion alls, d. v. s. 
vara ateist, vilket vanligen varj e över
tygad kommunist är. Kommunister
na håller på, att staten inte får låta 
några skillnader råda i medborgarnas 
rättigheter på grund av deras anslut
ning till den ena eller andra tron.

12

Kommunisterna fordrar, att till och 
med blotta omnämnandet av medbor
garnas ena eller andra konfession 
fullständigt försvinner ur alla o ff i
ciella dokument. Kommunisterna 
strävar efter att beröva den borger
liga staten varje möjlighet att ge de 
kyrkliga eller religiösa samfunden 
något materiellt eller annat stöd. A llt 
detta utgör just det krav, som fö r
klarar religionen i förhållande till 
staten som privatsak.

Det kommunistiska partiet kan 
likväl ingalunda förhålla sig likgil
tigt gentemot det faktum, att enskilda 
partimedlemmar, om än det sker som 
”privatpersoner” , ägna sig åt religiös 
propaganda. Det kommunistiska par
tiet utgör ett av fri vilja  slutet för
bund av övertygade målmedvetna 
kämpar fö r arbetarklassens befrielse. 
Arbetareklassens kommunistiska 
avantgarde kan och får inte förhålla 
sig likgiltigt gentemot oupplysning, 
obildning och religiös obskurantism. 
Det kommunistiska partiet har plikt 
att inte blott fostra sina medlemmar 
till en hängiven lydnad för ett bestämt 
politiskt program, ekonomiska for
dringar och partiets stadgar, utan 
även hos dem inympa marxismens



skarpt omskrivna, enhetliga världs
åskådning, till vilken ateismen bildar 
en väsentlig beståndsdel.

Det är självklart, att den antireli- 
giösa propagandan måste drivas sär
skilt försiktigt och på ett grundligt 
överlagt sätt, med hänsyn tagen till 
de skikt, bland vilka den sprides. 
Kommunisternas antireligiösa propa
ganda måste, särskilt bland ungdo
men, föras efter ett grundligt genom
tänkt program och under hänsynta
gande till alla särskilda omständig
heter.

I ett kommunistiskt massparti fin
nas ibland medlemmar, som ännu icke 
helt frigjort sig från religiösa stäm
ningar och fördomar. Partiet som 
helhet, särskilt dess ledande män, 
måste därför bekämpa de religiösa 
fördomarna och på lämpligt sätt pro
pagera ateismen. En aktiv religions- 
propaganda från ledande kamrater,

särskilt då de intellektuella bland dem, 
är absolut otillåten, den må anta en 
aldrig så modern form.

Kommunisterna uttalar sig för att 
man i arbetareorganisationer med 
klasskaraktär upptar alla arbetare 
utan hänsyn till deras religiösa åsik
ter. M ed tanke på att det i flera 
länder ännu finnes miljoner arbetare, 
som på ett eller annat sätt är religiöst 
sinnade, måste kommunisterna dra 
dessa med in i den allmänna ekono
miska och politiska kampen, men får 
under inga omständigheter stöta dem 
tillbaka för deras religiösa fördomars 
skull. I synnerhet måste kommunis
terna vid agitationen för en arbetare
regering eller en arbetare- och bonde
regering åter och åter betona, att de 
därmed föreslå alla arbetarna ett bro
derligt förbund utan hänsyn till, om 
de är religiöst sinnade eller ateister.



R eso lu tio n  i norska frågan.
Antagen av utvidgade Exekutivmötet

i juni

i.
Den utvidgade exekutivkommittén 

godkänner den förklaring som kam
rat Radek avgav på norska partiets 
styrelsemöte 5— 7 januari 1923.

Exekutivkomm ittén godkänner vi
dare den förklaring, som kamrat 
Bucharin på delegationens vägnar av
gav på norska partiets konferens den 
23 februari 1923.

Exekutivkom m ittén bekräftar de 
beslut, som presidiet fattade på 
grundval av dessa förklaringar. Den 
utvidgade exekutivkommittén bekräf
tar presidiets beslut om Internationa
lens befullmäktigade representanter, 
om önskvärdheten av dessa samtal 
med partierna om viktiga frågor, om 
funktionärerna för Internationalens 
och partiernas organisationsapparater. 
A lla  dessa beslut kommer ätt bidragn 
till undvikande av störningar och 
missförstånd. Den utvidgade exeku
tivkommittén godkänner exekutiv
kommitténs politik i den norska frå
gan. Den är enig om att Exekutiven 
i sitt försvar av Kominterns organisa
toriska linje och av en centraliserad 
ledning av den proletära klasskam 
pen haft för ögonen det norska par
tiets långsamma förändring och histo
riska egenart. Detta måste överbevi
sa en var norsk arbetare om, att In-
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ternationalen lägger den största vikt 
vid att få  behålla det tappra norska 
partiet inom sina led trots avvikelser 
i organisatoriska och politiska spörs
mål. I det den utvidgade exekutiv
kommittén godtager denna tillmötes
gående politik, utgår den med säkefr- 
het från att de norska kamraterna å 
sin sida kommer att göra allt för att 
övervinna det norska partiets organi
satoriska svaghet och både i sin orga
nisation och sin politik helt och hållet 
inrätta sig efter den moderna klass
kampens krav, vilka funnit uttryck i 
Internationalens beslut.

II .

Utgående från denna önskan an
befaller den utvidgade exekutivkom 
mittén på organisationsmässigt sätt 
det norska partiet följande:

a) Partiledningen bör vidtaga för
siktighetsmått gentemot gruppen 
” M ot D ag” , så att den icke utveck
lar sig till en fraktionell ledareklick. 
I den mån gruppen ” M ot D ag” syss
lar med propaganda inom studentkret
sar, har den en rätt till organisato
riskt självständig existens. Men 
flera av de ledande kamraterna, som 
icke är studenter, har gått in i grup
pen och dessa betraktar den först och
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främ st som en diskussionsklubb för 
partiangelägenheter. Komintern h ä l
sar med glädje varje stärkande av det 
intellektuella livet inom det norska 
partiet. Men detta får ej ske genom 
att isolera ledarna från partiets mas
sor i en särskild diskussionsklubb till
sammans med de unga, intellektuella 
inom partiet och ännu mindre genom 
att isolera ledarna i en av fraktioner
na. Diskussionen inom partiet bör 
i allmänhet äga rum inom de prole
tära organisationerna, så att de takti
ska spörsmålen angående den kommu
nistiska världsåskådningen icke blir 
en liten grupps hemlighet.

b) I frågan om partiets reorganisa- 
tion måste nu utföras praktiskt ar
bete. Exekutivkomm ittén är fullkom 
ligt enig i sin uppfattning att den 
kommunistiska organisationen bildar 
grundcellen i partiet. B eträffande 
frågan om huruvida dessa celler skall 
uppbyggas lokalt eller efter olika fack 
förklarar den utvidgade E xekutiv
kommittén, att det kommunistiska 
partiet är en ledareorganisation i pro
letariatets allmänna klasskamp, och 
icke i den fackliga kampen, för vars 
skydd fackorganisationerna är till. 
D ärför anser exekutivkommittén den 
lokala sammanslutningen av partiets 
grundceller för den enda m öjliga och 
giltiga organisationsformen för par
tiet. Men det är naturligt, att det 
överlämnas åt partiet självt att avgö
ra, på vad sätt och med vilka medel 
övergången från det nuvarande till
ståndet till den organisationsform, 
som ett kommunistiskt parti kräver, 
bäst skall ske.

c) Beträffande frågan om partiets 
ställning till fackorganisationen, krä
ver den just nu företagna åtskillna
den av partiorganisationen från den 
fackliga organisationen, att det nor
ska partiet med desto större ivér 
och omsorg uppehåller förbindelsen

med fackorganisationerna. Komm u
nisterna i fackföreningsklubbarna har 
till uppgift att sörja för att fackorga
nisationerna utvecklar sig i kommu
nistisk anda. I detta avseende måste 
kommunisterna i fackföreningsklub
barna arbeta under particentralens 
ledning, vilken å sin sida bör stå i 
ständig förbindelse med de fackorga- 
niserade kamraterna. Det norska 
partiets centralstyrelse såväl som 
kommunisterna i fackorganisationen 
är förpiktigade att arbeta för den 
norska fackorganisationens anslut
ning till den Röda Fackförenings- 
internationalen.

d) V ad ungdomsförbundet beträf
far, är det underordnat partiets poli
tiska ledning, men är organiserat 
självständigt. Det är självklart, att 
den kommunistiska ungdomen ej blott 
har rätt utan även plikt att befatta 
sig med alla partiets livsfrågor, dis
kutera dem och taga ställning till dem 
sedan diskussionen klargjort spörsmå
len. Exekutiven anmodar det norska 
partiet att behandla ungdomsorganisa
tionen, som för fostrandet av sina 
medlemmar behöver ett betydligt 
mått andlig frihet jämte förståelse.

III.
x. Exekutivkom m ittén hälsar med 

gädje det norska partiets tillväxt och 
konsolidering. Partiets tillväxt, dess 
inflytande på arbetarklassen, dess in
trängande bland statstjänstemännens 
grupp och bland utövarna av de s. k. 
fria yrkena visar att partiet kan ut
vidga sitt inflytande utöver de rent 
proletära samhällslagren och fylla 
den uppgift, som åligger ett proleta
riatets parti, vilket är alla förtrycktas 
och lidandes förespråkare och ledare. 
Norges sociala struktur, som känne
tecknas av en fattig fiskare- och bon
deklass, gör det till en plikt för det 
norska partiet att fördubbla sina an
strängningar i kampen för dessa klas

75



sers lösryckande från de borgerliga 
partierna, vilka under en mask av 
bondevänlighet driver en bankernas 
och godsägarnas politik. Den utvid
gade exekutivkommittén är övertygad 
om att detta inträngande bland bonde
klassen och dennas organisering dels 
i arbetarnas egna led inom Det norske 
arbeiderpartis ram, och dels i ”bonde
lag” , som är villiga att bilda en en- 
hetsfront med partiet, endast ka.n 
främ jas om vi visar, att vi icke efter
strävar något herravälde, som strider 
mot småbrukarnas intressen, men att 
vi tillsammans med småbrukarna vill 
kämpa för den exploaterade befolk
ningens intressen i städerna och på 
landsbygden.

Exekutivkomm ittén tar hänsyn till 
den norska delegationsmajoritetens 
uttalande om att parollen ” arbetare- 
och bonderegering” kommer att med
föra vissa faror vid dess tillämpande 
i Norge. Exekutivkomm itténs reso
lution har också påpekat de faror, 
som denna fråga innebär. Faran be
står däri, att striden om bondeklas
sen samt ett inträngande i och orga
nisering av densamma kommer att 
ersättas av ett parlamentariskt sam
arbete med de reaktionära bondepar
tierna. M en denna fara kan partiet 
lätt undgå genom att rikta sin aktion 
och sin propaganda till böndernas bre
da lager och genom att medelst ak
tioner på landsbygden och i stortinget 
ställa de norska borgerliga bondepar
tierna inför nödvändigheten att an
slag, som framställas i småbrukarnas 
sag, som framställas i småbrukarnas 
intressen. Därvid kommer man att 
förbereda småbönderna på en bryt
ning med bourgeoisin. P å det sättet 
kan sprängningen av bondepartiet 
främ jas, och en enhetsfront med de 
breda lagren av fattiga bönder eta
bleras.

Med anledning av det tvivel, som
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flertalet av de norska kamraterna i 
delegationen hyser gentemot parollen 
” arbetare- och bonderegering” förkla
rar exekutivkommittén att, ehuru den 
anser dessa betänkligheter alltför 
omotiverade, tar den likväl hänsyn 
till dem och uppmanar partiet att 
först och främst diskutera frågorna 
bland de breda lagren över hela lan
det och att, först när denna diskus
sion avslutats, trä ffa  ett avgörande 
på partikonferensen med hänsyn till 
huru parollen ” arbetare- och bonde
regering” skall genomföras.

2. Beträffande de upprepade 
beskyllningar, som partimajoriteten 
gjort mot stortingsgruppen och som 
går ut på, att denna för en opportu
nistisk politik, har exekutivkommittén 
förelagt norska delegationen ett för
slag om tillbakakallande av stortings
gruppen eller en del av dess medlem
mar. Exekutivkomm ittén leddes i 
detta förslag av den övertygelsen att 
hur nödvändigt utnyttjandet av den 
parlamentariska tribunen är är för 
den kommunistiska rörelsens utveck
ling, kan man dock under vissa för
hållanden avstå från detta utnyttjade 
för en viss tid, om man därigenom 
kan trygga partiets enhet på revolu
tionär grund och på så sätt förbereda 
ett revolutionärt utnyttjande av parla
mentarismen. N orska delegationens 
m ajoritet har förkarat, att den är 
emot återkallande av stortingsgruppen 
och m otiverar sin uppfattning ej blott 
med att den anser anklagelserna mot 
stortingsgruppen överdrivna. Då de- 
legationsmajoriteten vill överlåta åt 
partiledningen att föreslå återkallan
det av enskilda medlemmar av stor
tingsgruppen, har den därmed blott 
förbehållit partiledningen en rätt, 
som i varje fall tillkommer den
samma. Skulle verkligen enstaka 
kamrater inom stortingsgruppen 
ha drivit opportunistisk politik,



så måste exekutivkommittén endast 
beklaga, att partistyrelsen hittills 
icke begagnat sig av denna sin rätt 
samt uttalar sin förhoppning om att 
partiledningen i framtiden kommer att 
ge stortingsgruppen klara revolutio
nära direktiv, som för framtiden ej 
blott om öjliggör varje strid mellan 
partiet och stortingsgruppen, utan 
också knyter gruppens arbete fastare 
samman med den proletära massans 
kamp.

3. Exekutivkomm ittén uttalar som 
sin fasta övertygelse, att denna lös
ning av de norska partifrågorna till
låter det norska partiet att påskynda 
sin utveckling i kommunistisk rikt- 
nisg på ett självständigt sätt, så att

partiet fast och säkert kan intaga sin 
plats på de kommunisiska partiernas 
internationella front och ställa sig utan 
reservation på Kommunistiska Inter
nationalens grund. Den utvidgade 
exekutivkommittén anser det sjä lvfal
let, att de norska kamratera föreläg
ger alla de tvivel, som ännu kunde 
finnas, inför den femte världskon
gressen, så att varje lättsinnigt tal om 
att utträda ur Kommunistiska Inter
nationalen, som förekom bland enkil- 
da kamrater, måtte upphöra, liksom 
också varje  splittring och störning 
inom partiet, från vad håll den än 
kommer, samt att partiet utvecklar sig 
till ett kommunistiskt parti, som i liv 
och död är förenat med Kommunisti
ska Internationalen.

Den svenska delegationens ändringsförslag och 
förklaring.

Fredrik Ström framlade å den 
svenska delegationens vägnar följande 
förklaring och ändringsförslag till det 
kommissionsmajoritetens av exekuti
ven redan antagna ovan publicerade 
förslag.

1. De eftergifter, som förslaget 
innehåller och de framlagda besluten 
i vissa organisationsfrågor hälsar vi 
med glädje. Men vi förbehåller det 
svenska partiet rätten att på världs
kongressen understödja vissa än
dringsförslag till Internationalens 
stadgar, som framlagts av norska 
partiet.

2. I frågan angående ” M ot D ag” 
föreslår vi, att denna sak anses av
gjord genom norska partikongressens 
beslut.

3. Med hänsyn till förhållandet 
mellan ungdomsförbundet och partiet 
är vi eniga om att ungdomen har rätt 
att diskutera partiets angelägenheter 
när partiet för en sådan diskussion, 
men vi fordrar, att ungdomsförbundet

obetingat skall vara underordnat par
tiets beslut och disciplin. Ungdoms- 
internationalen måste förbjudas att 
föra propaganda mot partiet och par
tiledningen genom ungdomsförbundet, 
eller att understödja en sådan propa
ganda, som förvandlar ungdomsför
bundet till en mot partiet organiserad 
fraktion. I händelse av konflikt 
mellan partiet och exekutivkommittén 
måste man söka att lösa denna kon
flikt utan att blanda in ungdomsför- 
bunde som organisation. Ungdomen 
kan som partimedlemmar arbeta för 
sin uppfattning inom partiet.

4. M ed avseende på norska par
tiets ställning till Röda Fackföre- 
ningsinternationalen, skall partiet nu 
som förut arbeta för landsorganisatio
nens anslutning till denna, men det 
måste sträva att bibehålla den fackli
ga organisationens enhet. Det gäller 
emellertid att ge samarbetet mellan 
partiledningen och de aktiva kamra
terna en sådan form, att förhållandet
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icke får uteende av kommande från 
partistyrelsen eller karaktär av for
mellt mekaniskt underordnande.

5. Parollen ” arbetare- och bonde
regering är enligt vår mening icke en 
aktiv paroll i N orge i politiskt avse
ende. Partiet bör först driva ett om
fattande agitations- och upplysnings
arbete inom de proletära lagren av 
den norska bondeklassen, för att vin
na dem för partiet och för att dessa 
i samarbete med den organiserade in
dustriklassen skall föra en gemensam 
kamp mot den borgerliga reaktionen 
den kapitalistiska utsugningen. I den 
betydelsen bör parollen uppfattas i 
Norge.

V arje  försök att utnyttja parollen 
i riktning mot ett parlamentariskt 
närmande till vilket som helst borger
ligt parti från den kommunistiska 
stortingsgruppens sida eller för efter
gifter mot de opportunistiska ström

ningarna i partiet, till försvagande av 
den revolutionära klasskampen, måste 
absolut avvisas. Det förblir som hit
tills partiets väsentligaste uppgift att 
stödjande sig på den målmedvetna 
delen av industriarbetarklassen samla 
hela proletariatet och organisera det 
som klass med syfte mot den direkta 
ekonomiska och politiska befrielse
kampen.

V i erkänner, att föreliggande för
slag med avseende på enskilda punk
ter är m ycket tillmötesgående, men i 
andra avseenden och fram för allt i 
de frågor, som rör Ungdom sförbun
det och ” M ot D ag” kan vi icke accep
tera förslaget. V i är därför tvungna 
att rösta mot förslaget i dess helhet.

V i är icke eniga om det förslag, som 
framlagts i religionsfrågan. V i är av 
den uppfattningen, att detta förslag 
bör föreläggas femte världskongres
sen i samband med programfrågan.
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