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Inledning.
i. Efter första imperialistiska världskriget genomgick 

den internationella arbetarrörelsen en rad utvecklingssta
dier, som är uttryck för olika faser i det kapitalistiska 
systemets allmänna kris.

Den första perioden, vars höjdpunkt nåddes år 1921, 
tiden för den kapitalistiska regimens mest tillspetsade kris 
och för proletariatets direkta revolutionära aktioner, slöt 
å ena sidan med Sovjet-Unionens seger över interventio
nernas och de inre kontrarevolutionernas stridskrafter, 
med den proletära diktaturens konsolidering och organise
randet av Kommunistiska Internationalen samt å den an
dra sidan med en rad svåra nederlag för det västeurope
iska proletariatet och bourgeoisins begynnande allmäntia 
offensiv. Avslutningen på denna period bildade det tyska 
proletariatets nederlag år 1923.

Nämnda nederlag var utgångspunkten för den andra 
perioden, tiden för den steg för steg försiggående par
tiella stabiliseringen av det kapitalistiska systemet, tiden 
för den kapitalistiska ekonomins ”återställelse” , tiden för 
utvecklingen och utvidgningen av kapitalets offensiv och 
för den genom de tunga nederlagen försvagade proletära 
arméns fortsatta försvarskamp. Å andra sidan är denna 
period det raska uppsvingets i Sovjet-Unionen, en tid av 
betydande framgångar i fråga om socialistiskt uppbygge,
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åtföljt av en stegring av de kommunistiska partiernas po
litiska inflytande på proletariatets breda massor.

I den tredje perioden slutligen, varunder kapitalismens 
ekonomi och nästan samtidigt även Sovjet-Unionens eko
nomi blev bättre än förkrigsnivån (början av den så kal
lade ” rekonstruktionsperioden” , fortsatt tillväxt av de so
cialistiska hushållsformerna på den nya teknikens grund
val). För den kapitalistiska världen är detta en period 
av snabb utveckling av tekniken, en allt större ökning av 
kartellerna och trusterna och av tendenser till statskapi
talism. Samtidigt är detta en tid av den största förstärk
ning av världsekonomins självmotsägelser, försiggående 
i de former, som betingas av hela den hittillsvarande ut
vecklingen av kapitalismens allmänna kris (minskade 
marknader, Sovjet-Union, kolonial rörelse, stegring av im
perialismens inre motsägelser). Denna tredje period, var
under motsägelsen mellan produktivkrafternas tillväxt 
och marknadernas förträngning alldeles särskilt tillspet
sades, leder oundvikligen till en ny fas av krig mellan 
de imperialistiska staterna, av krig mot Sovjet-Unionen, 
av nationella befrielsekrig mot imperialismen, av impe
rialismens interventioner och av jättelika klasstrider. 
Denna period, då alla internationella motsättningar (mel
lan de kapitalistiska länderna och Sovjet-Unionen, den 
militära ockupationen av Nordkina som inledning till K i
nas uppdelning och till imperialisternas kamp sinsemellan 
o. s. v.) tillspetsas, då de inre motsägelserna i de kapi
talistiska länderna skärpes (arbetarmassornas utveckling 
åt vänster, skärpningen av klasskampen, som utlöser rö
relser i kolonierna — Kina, Indien, Egypten och Syrien) 
leder oundvikligen över en fortsatt utveckling av den
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kapitalistiska stabiliseringens motsägelser till nya skaknin- 
gar i den kapitalistiska stabiliseringen och till en ny hård 
tillspetsning av kapitalismens allmänna kris.

1. Världshushållningens teknik och ekonomik.

2. Det lider inte ringaste tvivel, att de kapitalistiska 
ländernas teknik gjort ett betydande uppsving, som i 
några bland dem (Förenta staterna, Tyskland) antagit 
karaktär av en teknisk omvälvning. Den jättelika ök
ningen av motorernas antal, elektrifieringens tilltagande, 
den kemiska industrin, de nya metoderna för framställ
ning av bränsle och råämne på syntetisk väg (bensin, 
konstsiden o. s. v.), användning av lätta metaller, den 
stora utvecklingen av autotransportväsendet å ena sidan 
och de med den ovanligt snabba utvecklingen av det lö
pande band-systemet förbundna nya formerna för arbe
tets organisation har å andra sidan på nytt ökat kapita
lismens produktivkrafter. På denna basis sker en ök
ning av utrikeshandelsomsättningen och en utomordent
lig stegring av kapitalutförseln, varigenom denna form av 
ekonomiska förbindelser mellan länderna i jämförelse med 
förkrigstiden fått en mycket större betydelse.

3. På ekonomikens område observeras en utomordent
ligt snabb tillväxt av de kapitalistiska monopolen (kartel
ler, truster och bankkonsortier), som utövar ett allt större 
inflytande även på lanthushållningen. Vid sidan av ka
pitalets kartellisering och förtrustning i ”nationell” om
fattning skall även en tillväxt av de internationella fi
nanskapitalistiska sammanslutningarna antecknas. Sam
tidigt gör sig också tilltagande statskapitalistiska tenden
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ser gällande, både i form av statskapitalism i ordets ur
sprungliga bemärkelse (statliga elektricitetsverk, kommu
nala industri- och transportföretag) och i form av före
tagarorganisationernas allt starkare sammanväxande med 
statsmaktens organ.

4. På samma gång antar kapitalismens allmänna kris 
nya former och utvecklar en rad specifika motsägelser 
på basis av förändringarna inom hela världshushållnings- 
systemets fundamentala byggnad. Förskjutningen av ka
pitalismens ekonomiska tyngdpunkt från Europa till Ame
rika och de ständigt allt starkare strävandena av det för- 
trustade och återhämtade Europa att frigöra sig från 
Förenta staternas ekonomiska herravälde, kapitalismens 
utveckling i kolonierna och halvkolonierna, den oerhörda 
skillnaden i tempot för tillväxten av olika länders eko
nomiska och militära makt samt i storleken av deras 
koloniala besittningar, den fara som hotar imperialister
nas positioner i synnerhet i Kina, Sovjet-Unionens utveck
ling, som revolutionerar alla länders arbetarklass och ko
loniernas arbetande massor och bildar en motvikt mot 
det kapitalistiska världssystemet — alla dessa motsägel
ser måste till slut leda till en explosion.

5. Kapitalismens ökade produktivkrafter råkar allt 
mer och mer i kollision med de inskränkta inländska 
marknaderna, som i en rad imperialistiska länder i följd 
av efterkrigstidens förfall och de koloniala bondemassor
nas utblottande har blivit ännu mindre, och med världs
hushållningens struktur, vars motsägelser genom den nya 
principiella antagonismen mellan Sovjet-Unionen och ka
pitalismens länder stegrats och utomordentligt komplice
rats. Störningen i jämvikten mellan Europa och Amerika
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finner sitt skarpaste uttryck i det så kallade "tyska pro
blemet” och i den brittiska imperialismens tillbakagång. 
Tyskland, som — till stor del tack vare den amerikanska 
krediten — snabbt svingat sig upp och är tvunget att 
gälda reparationer och räntor på sina skulder, finner inga 
tillräckliga marknader för sin varuexport och kan endast 
genom ständigt nya amerikanska krediter upprätthålla 
hela sitt förbindelsesystem, vilket återigen stegrar Tysk
lands konkurrenskraft på världsmarknaden.

Den brittiska imperialismens nedgång visar sig direkt 
i industrins oavbrutet försiggående sjukdoms- och stag- 
nationsprocess i själva England, som trots alla rationa- 
liseringsförsök, trots den svåraste nedpressning av arbe
tarklassens levnadsstandard allt mer och mer förlorar sin 
konkurrenskraft inom de viktigaste exportgrenarna på 
världsmarknaden. Tillbakagången visar sig i den fort
gående minskningen av den engelska kapitalexporten, i 
förlusten av den engelska bourgeoisins härskarroll som 
världsborgenär och världsbankir och särskilt även ovan
ligt tydligt i den oerhörda ständiga arbetslösheten. Denna 
ekonomiska tillbakagång i förbindelse med Dominions 
framsteg och koloniernas revolutionering finner sitt ut
tryck i det brittiska världsrikets upplösningstendenser.

6. Teknikens och organisationens utveckling ledde i 
de förnämsta industriländerna till en permanent mass
arbetslöshet. De arbetslösas numerär är mångdubbelt 
större än de industriella reservarméerna under förkrigs
tiden var och de uppsuges inte ens under tider av ypper
sta högkonjunktur. I Förenta staterna t. ex., där tekni
kens framsteg är störst, försiggår under kolossal pro-
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duktionsökning ett absolut avtagande av den av industri
kapitalet använda arbetskraften. Till och med i sådana 
länder, där detta tekniska framsteg kan fastslås, är ratio
naliseringen, som leder till en oerhörd stegring av pro
duktivförmågan, förbunden med den högsta stegring 
av arbetets intensitet, med en mördande stegring av 
av arbetstakten, med det grövsta tjuvutnyttjande av den 
levande arbetskraften. Arbetsprocessens mekanisering 
sätter kapitalisterna i stånd att i ständigt högre grad an
vända okvalificerad arbetskraft, kvinnor och ungdom, 
och att i allmänhet ersätta den kvalificerade arbetskraf
ten med okvalificerad.

Alla försök att genom bildandet av europeiska och in
ternationella karteller minska svårigheterna återföder på 
en utvidgad grundval och i nya former (avtal om maxi- 
mikvoter, kamp mot de icke kartelliserade företagen o. 
s. v.) konkurrenskampen mellan England och den euro
peiska kontinentens stater och likaså konkurrenskampen 
på den europeiska kontinenten med sin politiska och eko
nomiska splittring och sina talrika tullskrankor.

Under dessa förhållanden blir avsättningsmarknader
nas och kapitalplaceringssfärernas problem utomordent
ligt kritiskt. Det föranleder ett nytt skede av väldiga kri
giska sammandrabbningar, av interventionskrig mot Sov
jet-Unionen och den med alla medel redan förverkligade 
interventionen i Kina. Utvecklingen av den kapitalisti
ska stabiliseringens motsägelser leder på så sätt slutligen 
oundvikligt till den nuvarande ” stabiliseringsperiodens” 
omkastning i jättelika katastrofer.

8



2. De mellanstatliga förbindelserna och den så 
kallade ”utrikespolitikens” problem.

7. De kapitalistiska staternas förbindelser med Sovjet- 
Unionen, med imperialismen i Kina, Europas (huvudsak
ligen Englands) med Förenta staterna bildar grundlaget 
för den nuvarande periodens samtliga internationella för
bindelser. Tysklands utveckling och makternas därmed 
sammanhängande omgrupperingar är en av huvudfakto
rerna i förändringarna i de europeiska mellanstatliga för
bindelserna.

8. Som den viktigaste faktorn i kapitalismens nuva
rande utveckling måste man betrakta den ekonomiska 
tyngdpunktens förflyttning till Förenta staterna och den 
på detta grundlag uppkomna skärpningen av dess impe
rialistiska aggressivitet. Förenta staterna, som i sin egen
skap av Europas ständiga långivare bildar hävstången för 
Central-Europas uppsving, befäster samtidigt sin position 
i nästan alla jordens delar: Syd-Amerika blir i följd av 
den engelska kapitalismens undanträngning steg för steg 
en ofantlig ” inflytelsesfär” för Förenta staterna, som på 
den amerikanska kontinenten med järn och blod under
trycker varje motstånd (Nicaragua, o. a.). Kanada och 
till och med Australien tenderar på det s. k. ”ekonomiska 
samarbetets” grundlag (varvid Förenta staternas hege
moni på förhand är otvivelaktig) alltmer till Förenta sta
terna. Över hela världen uppdrar Förenta staterna stor
stilade planer för att rycka till sig de viktigaste råvaru
källorna och försvaga Englands maktställning genom att 
tillintetgöra dess monopolställning som nafta- och kaut
schukproducent. I Afrika söker Förenta staterna under



gräva grundvalen för Englands bomullsproduktion i 
Egypten och Sudan o. s. v. I Kina, där Förenta staterna 
stötte samman med Japan och England, besitter Förenta 
staterna den starkaste position och döljer sig närmast 
bakom principen om ” den öppna dörrens” politik, men 
tar faktiskt del i Kinas delning. Den nordamerikanska 
imperialismen övergår till den direkta militära ockupa
tionens politik.

9. Förenta staternas snabba expansion sätter dess in
tressen i obeveklig kollision med den förfallande men 
ännu alltjämt ytterst mäktiga engelska imperialismen. 
Motsatsen mellan dollarrepubliken med dess snabba ut- 
vecklingstempo med jämförelsevis små kolonialbesittnin
gar och det i tillbakagång stadda brittiska kolonialväldet 
med dess gigantiska kolonialmonopol, det är hjulaxeln på 
den nuvarande periodens internationella motsatser. Just 
här är knutpunkten för den stundande kampen om den 
koloniala (och inte endast den koloniala) världens nyupp
delning att söka. Det angloamerikanska ” samarbetet” har 
slagit om i en rasande rivalitet, som öppnar utsikterna för 
en oerhörd sammandrabbning mellan de bägge makterna.

10. Det amerikanska kapitalets inflöde i Europa gjorde 
sig starkast märkbart i Tysklands ekonomiska uppsving. 
Tyskland, som var fullständigt ekonomiskt ruinerat, 
nådde med hjälp av Förenta staternas systematiska kre- 
ditgivning på nytt ett högt utvecklingsstadium. Med detta 
sammanhänger Tysklands stegrade politiska betydelse. 
Den monopolistiska kapitalismens tillväxt i Tyskland le
der å ena sidan till Versaillessystemets ständigt fortgående 
sönderfallande, å andra sidan till Tysklands ständigt allt 
avgjordare ” vänsterorientering” (d. v. s. imperialistiska

10



och sovjetfientliga orientering). Då Tyskland vid tiden 
för sitt ekonomiska förfall och sin politiska och nationella 
förnedring sökte en överenskommelse med den proletära 
staten, den enda stat som var motståndare till Tysklands 
imperialistiska förslavande, så drev nyimperialismens 
mognade tendenser den tyska bourgeoisin alltmer över till 
en sovjetfientlig hållning.

1 1 .  Detta faktum måste återigen obevekligt ändra de 
europeiska makternas gruppering. En hel rad bestående 
inreeuropeiska motsatser (framför allt den italiensk
franska både på Balkan och i Nord-Afrika) leder under 
förbindelsernas allmänna ostadighet till ständiga omgrup
peringar av staterna. Men i hela skiftningen av detta 
oupphörliga omgrupperande framträder huvudtendensen 
tydligt, tendensen till kamp mot Sovjet-Unionen. De 
otaliga fördragen och avtalen mellan en hel rad små och 
stora stater (Polen, Rumänien, Italien, Ungern, Tjecko
slovakien, randstaterna o. s. v.), som riktades mot Sovjet- 
Unionen och ingicks enligt anvisningar från London och 
Paris, låter denna tendens komma till allt klarare uttryck. 
Ändringen i Tysklands ställning avslutar i viss mån ett 
bestämt stadium av denna process, det imperialistiska 
kontrarevolutionära blockets förberedelseprocess för krig 
mot Sovjet-Unionen.

12. Kampen om avsättningsmarknaderna och områ
dena för kapitalplaceringar inte endast skärper faran för 
krig mot Sovjet-Unionen och mellan imperialisterna sins
emellan, utan har också redan lett till det stora interven- 
tionskriget för uppdelning av den ofantliga kinesiska 
marknaden. På de punkter där imperialisterna har fram
för sig ett utsugningsobjekt och samtidigt en revolutionär
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rörelse, som undergräver de kapitalistiska principernas 
välde, är bildandet av imperialistiska block mest sanno
likt. Därför ser vi vid sidan om de imperialistiska mak
ternas block mot Sovjet-Unionen en allmän militär, kon
trarevolutionär, blodig intervention mot den kinesiska re
volutionen de häftigaste intressemotsättningar inom det 
imperialistiska blocket självt, i främsta rummet motsat
serna mellan Japans rovgiriga imperialism, som driver öp
pen ockupationspolitik, och den amerikanska imperialis
mens oerhörda makt, som i nuvarande utvecklingsstadium 
hycklande insveper sig i pacifismens mantel. Det av im
perialisterna faktiskt förda kriget mot kinesiska folket 
kan på detta sätt släppa lös en jättekonflikt mellan im
perialisterna själva.

3. Bourgeoisins statsmakt och klasstyrkornas 
omgrupperingar.

I det stora flertalet kapitalistiska länder bestämmes 
bourgeoisins politik för närvarande av två uppgifter: den 
fortsatta stegringen av konkurrensförmågan, d. v. s. ge
nom fortsatt utveckling av den kapitalistiska rationalise
ringen och förberedandet av krig. Socialt klassmässigt 
sett leder denna bourgeoisins politik å ena sidan till ett 
ökat tryck på arbetarklassen och till en höjning av ex- 
ploaterings-raten, å andra sidan till den ekonomiska och 
politiska korruptionens ”kompensationsmetoder” , vars 
medvetna bärare socialdemokratin allt mer och mer blir.

14. Kapitalets centralisation och stor jordegendomens 
införlivande med finanskapitalets allmänna organisation 
medelst banksystemet leder till en allt starkare konsoli
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dering av de förenade mäktiga utsugamas krafter, vars 
organisationer direkt sammanväxer med statsmaktens or
gan. Om den så kallade statskapitalismens system under 
krigstiden i stor utsträckning var ett system av beläg
ringstillståndets ekonomik, som efter krigets slut ” av
skaffades” , så är den nuvarande tillväxten av de stats- 
kapitalistiska tendenserna, som grundar sig på produk
tivkrafternas stegring och ekonomins snabba centralisa- 
tion, återigen objektivt förutsättningen för krigsekono- 
misk mobilisering till de stundande konflikterna. För
skjutningen i fördelningen av produktivkrafterna till för
mån för den kemiska industrin, som i det moderna kri
get spelar den största rollen, framhäver allt mer och mer 
betydelsen av detta faktum.

15. Denna evolution i statsmaktens förhållande till 
företagarorganisationerna, koncentrationen av bourgeoi
sins alla krafter i den borgerliga staten framkallar i alla 
kapitalistiska länder även en reaktionär omgestaltning av 
den s. k. ” borgerliga statsordningen” . Denna omgestalt
ning, som är ett karakteristiskt uttryck för kapitalismens 
nuvarande krisperiod, uppenbarar sig politiskt i den bor
gerliga demokratins och den borgerliga parlamentarismens 
allmänna kris och får sin specifika prägel i den ovanliga 
skärpa, som den förlänar åt alla ekonomiska strider mel
lan kapital och arbete. Vid varenda stor ekonomisk strejk 
stöter arbetarna tillsammans med de förtrustade kapita
listiska giganterna, som är sammanvuxna med den impe
rialistiska statsmakten. En strejk av detta slag får där
för politisk karaktär, d. v. s. den blir av betydelse för 
hela klassen. Utvecklingen av varenda strejk av detta 
slag ger den alltså en statsfientlig karaktär. Just detta
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tvingar bourgeoisin och dess statsmakt till de komplice
rade formerna av ekonomisk och politisk korruption av 
vissa delar av arbetarklassen och att taga sin tillflykt till 
dess politiska och fackliga organisation. De reformisti
ska fackföreningarnas och de reformistiska partiernas 
hopväxande med företagarorganisationerna och den bor
gerliga staten (ur arbetarnas led utvalda statstjänstemän 
och tjänstemän i företagarorganisationerna), den ” ekono
miska demokratins” och ” den industriella fredens” teori 
och praxis — allt det där är preventivmedel mot klass
kampens utveckling.

16. Samtidigt utvecklar de imperialistiska staterna allt 
skarpare metoder och medel för undertryckandet av pro
letariatets revolutionära förtrupp, i synnerhet de kom
munistiska partierna, som ensamt och allenast leder och 
organiserar arbetarklassens kamp mot de imperialistiska 
krigen och den tilltagande utsugningen. Dessa under- 
tryckningsåtgärder står likaledes i direkt samband med 
de imperialistiska staternas krigsförberedelser, men åter
speglar dessutom den allmänna skärpningen av klassmot
sättningarna och den stegrade tillspetsningen av klasskam
pens alla former och metoder, som allt mer och mer tar 
sig uttryck i användningen av fascistiska undertrycknings- 
medel från bourgeoisins sida. Hit hör: lagen mot fack
föreningarna i England, Paul Boncours krigslag, en hel 
mängd av s. k. ” statsskyddslagar”  (t. ex. på Balkan) 
och repressalierna mot kommunisterna i Frankrike, kros
sandet av fackföreningarna och terrorn mot kommunis
terna i Italien, terrorn i Japan, i Polen, massavrättnin
garna av kommunister och revolutionära arbetare och 
bönder i Kina samt repressalierna mot revolutionärerna
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i kolonierna över huvud, försöken att upplösa Rote 
Front Kämpferbund i Tyskland o. s. v. I  en hel mängd 
länder, där de kommunistiska partierna ännu är legala, 
eftersträvar bourgeoisin att med socialdemokratins till
hjälp driva de kommunistiska partierna i illegalitet. Där
för är massornas mobilisering och kampen mot bourgeoi- 
sins oupphörliga angrepp en allt större nödvändighet.

17. Men på samma gång växer även i mångfaldiga 
former motståndet från arbetarklassens sida, som redan 
återhämtat sig från de svåra nederlagen under den senast 
förflutna perioden. Utvecklingen av den kapitalistiska 
stabiliseringens motsägelser, rationaliseringen, arbetslös
hetens tilltagande, det växande trycket på arbetarklassen, 
småbourgeoisins ruin 0. s. v. skärper med oundviklighet 
klasskampen och utvidgar dess plattform. Arbetarklassens 
allmänna radikaliseringsprocess skrider framåt, de rent 
borgerliga partiernas inflytande på arbetarmassorna blir 
allt svagare. Arbetarmassorna är på marsch dels till so
cialdemokratin, dels till de kommunistiska partierna. Tem
pot i de mest aktiva elementens marsch från socialdemo
kratin, som allt mer och mer stöder sig på småborgerliga 
skikt och vars grundval således förskjuter sig från ar
betarklassen till småbourgeoisin, in i kommunisternas lä
ger stegras. De kommunistiska partiernas inflytande och 
auktoritet inom arbetarklassen växer. Om stabiliserings- 
periodens början och kapitalets allmänna offensiv utlöste 
väldiga försvarsstrider, så manifesterade sig den nuva
rande nya fasen i varje fall genom väldiga masskamps- 
företeelser, särskilt strejkvågen i en hel mängd länder 
(Tyskland, Frankrike, Tjeckoslovakien o. s. v.), Wien- 
proletariatets uppror, demonstrationerna på grund av

TYÖVÄmilKKEENKinJASTO

IS



Saccos och Vanzettis avrättning, rörelsen för Sovjet- 
Unionen o. s. v.

Återverkan av den kapitalistiska rationaliseringens 
självmotsägelser, den tilltagande tillspetsningen av klass
kampen medför på så sätt, trots bourgeoisins och social
demokratins motåtgärder, en ideologisk differentiering 
och en stegring av arbetarklassens revolutionära krafter 
samt befästandet av kommunismens positioner inom den 
internationella arbetarrörelsen.

4. Klasskampen, socialdemokratin och 
fascismen.

18. Trots klasskampens tillspetsning visar reformis
men inom den europeiska och amerikanska arbetarrörel
sen tecken till livskraft och politisk seghet. Det allmänna 
socialekonomiska grundlaget för denna företeelse är det 
långsamma utvecklingstempot i kapitalismens kris under 
samtidig tillväxt av den ena och jämförelsevis långsamt 
förfall av den andra av dess huvudbeståndsdelar. Hit hör 
följande fakta: Förenta staternas i styrka tilltagande po
sition som internationell utsugare, långivare och ockrare 
(Förenta staternas ”prosperitet” , blomstring), Englands 
betydande kolonialmakt, som endast sakta förlorar sina 
positioner på världsmarknaden, den tyska ekonomins upp
sving o. s. v. I sammanhang med dessa grundläggande 
processer har vi det försiggående sammanväxandet av 
statsapparaten och företagarorganisationerna med spet
sarna av de av socialdemokratin ledda arbetarorganisa
tionerna, uppkomsten av en ny tjänstemannakategori, re
kryterad ur arbetararistokratin (stats- och kommunaltjän
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stemän, tjänstemän i företagarorganisationerna, funktio
närer i arbetarnas och kapitalisternas ”gemensamma” or
ganisationer, de s. k. ” representanterna för proletariatet” 
i postväsendet, i järnvägsledningen, i bankorganisatio
nerna, där de uppträder i fackföreningarnas, kooperatio
nens o. s. v. namn).

19. Detta förborgerligande av arbetararistokratins 
spetsar understödes och forceras avsiktligt av socialdemo
kratin. Från ett skamlöst försvar av kapitalismen över
gick socialdemokratin till dess öppna understödjande, till 
dess aktiva återuppbyggande, från fraserna om klasskamp 
till predikandet av ” ekonomisk fred” , från ” fosterlands- 
försvaret” till förberedelse av kriget mot Sovjet-Unionen, 
från koloniernas försvar med läpparna till den direkta 
hjälpens politik vid koloniernas undertryckande, från 
småborgerlig pacifism till dyrkan av det imperialistiska 
folkförbundet, från den falskt marxistiska revisionismen 
till det engelska Labour Partys liberalism.

20. Denna ideologiska inriktning motsvarar även full
komligt socialdemokratins och de reformistiska fackför
eningsledarnas praktiska verksamhet, i främsta rummet 
deras kampanj för arbetarklassens fullständiga neutrali
sering genom de ”amerikanska” metoderna för korrum- 
pering och splittring (internationella arbetsbyråns verk
samhet, generalrådets och Labour Partys representanters 
konferenser med företagarförbunden i England, ” rikseko- 
nomirådet” i Frankrike, skilj edomsväsendet i Tyskland, 
lagarna om tvångsskiljedom i en rad skandinaviska län
der, bildandet av ett gemensamt organ av handels- och 
arbetskammare i Österrike o. s. v.). Socialdemokratins 
och de reformistiska fackföreningsledarnas förrädiska
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roll under strejker och politiska kriser, vid konflikter 
och uppror i kolonierna, rättfärdigandet av terrorn mot 
arbetarklassen (i anledning av strejken i England, upp
roret i Wien, metallarbetarstrejken i Tyskland, nedskjut
ningen av arbetare i Tjeckoslovakien och Polen, den ki
nesiska revolutionen, upproren i Syrien och Marocko o. 
s. v.) finner för närvarande sin komplettering i de för
bittrade angreppen mot kommunisterna och de revolutio
nära arbetarna över huvud taget (uteslutnings- och 
sprängningspolitiken mot fackföreningarna, kooperationen 
och andra massorganisationer i en hel mängd länder).

2 1. För ögonblicket är denna brett anlagda klassplitt- 
rande politik av de reformistiska ledarna, som på bour
geoisins order utesluter de bästa revolutionära elementen 
ur de proletära massorganisationerna, en oskiljaktig be
ståndsdel av deras arbetsgemenskaps- och koalitionspoli- 
tik med bourgeoisin för att på detta sätt i förväg lamslå 
de proletära kampledens inre slutenhet och deras mot
ståndskraft mot kapitalets anfall. Denna politik är ett 
nödvändigt led i deras socialimperialistiska politik (deras 
rustningspolitik, deras antisovjetpolitik och deras rovpo- 
litik i kolonierna). Gentemot dessa reformisternas för
sök att inifrån upplösa den proletära kampfronten måste 
kommunisterna i synnerhet i innevarande ögonblick till
gripa och utvidga den hårdaste motoffensiv för att mot 
den reformistiska sprängningspolitiken mot proletariatets 
massorganisationer (fackförenings-, kooperations-, bild
nings- och sportorganisationer o. s. v.) ställa upp massor
nas kamp för klassenhet.

En särskilt skändlig roll i reformismens splittrings- 
kampanj spelar socialdemokratins s. k. ”vänsterledare” ,
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som visserligen med läpparna svär enheten trohet, men 
i verkligheten alltid och alltjämt obetingat understöder 
Andra Internationalens och Fackföreningsinternationalens 
i Amsterdam brottsliga splittringsmetoder.

22. På utrikespolitikens område är de socialdemokra
tiska spetsarna och de reformistiska fackföreningarnas 
spetsar i de imperialistiska länderna de konsekventa re
presentanterna för den borgerliga statens intressen. Stö
det åt denna stat, åt dess väpnade makt, åt dess polis, 
åt dess expansionssträvanden och åt dess principiella 
fientlighet mot Sovjet-Unionen, stödet åt de rovgiriga 
fördragen och avtalen, åt kolonialpolitiken, åt ockupa
tionerna, åt annexionerna, åt protektoraten och manda
ten, stödet åt folkförbundet och åt de imperialistiska mak
ternas hetskampanj mot Sovjet-Unionen, socialdemokra
tins deltagande i det ”pacifistiska” bedrägeriet mot mas
sorna och i förberedelsen till krig mot de proletära re
publikerna, det reformistiska bedrägeriet mot koloniernas 
arbetare (Purcell i Indien, Andra Internationalens reso
lutioner i kolonialfrågan), detta är i sina huvuddrag so
cialdemokratins verkliga hållning i utrikespolitiken.

23. Socialdemokratin har under hela den gångna pe
rioden i egenskap av borgerligt ”arbetarparti” spelat rol
len av bourgeoisins sista reserv. Bourgeoisin har med 
socialdemokratins hjälp jämnat vägen för kapitalismens 
stabilisering (serien av koalitionsregeringar i Europa). 
Kapitalismens förstärkning gjorde till en viss grad social
demokratins funktion som regeringsparti överflödig. So
cialdemokratins utträngande ur koalitionen och bildandet 
av de s. k. ” rent borgerliga” regeringarna avlöste den s. k. 
”demokratiska pacifismens” skede. Socialdemokratin har,
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därigenom att den å ena sidan spelade en oppositionsroll 
och å andra sidan rollen av agitator och propagandist föi 
den s. k. ” realistiska pacifismens” och ” ekonomiska fre- 
dens”  politik, behållit sitt inflytande över betydande la- j
ger av arbetarmassorna. Den har åt sig vunnit en del av ,
arbetarna, som avtågade ur de borgerliga partierna, och j
förvärvat inflytande bland de i radikaliseringsprocess ,
stadda delarna av småbourgeoisin (valen i Frankrike och ]
Tyskland) och har i Central-Europa om igen inträtt i 
regeringen. Man måste dock ha i minne, att dessa nya 
koalitionsregeringar med socialdemokratins direkta med
verkan icke kan vara och icke heller är några enkla upp
repningar av de tidigare kombinationerna. I synnerhet 
gäller detta utrikespolitiska frågor över huvud taget, lik
som framför allt krigspolitiken. De socialdemokratiska 
ledarna spelar här en mycket mer förrädisk roll än under 
alla föregående etapper av sin utveckling.

Man måste också hålla i sikte att, särskilt i följd av 
socialdemokratins koalitionspraxis och dess officiella spet
sars hela utvecklingsförlopp, en förstärkning av social
demokratins s. k. ”vänstra” flygel (austromarxismen, 
tranmaelismen, det engelska Independent Labour Partys 
ideologi, maximalismen i Italien) är möjlig, och denna 
bedrar arbetarmassorna med finare och alltså för den 
proletära revolutionens sak mycket farligare metoder. E r
farenheterna under de kritiska perioderna (1923 års re
volution i Tyskland, den engelska strejken, upproret i 
Wien), vidare ”vänster” -socialdemokraternas hållning till 
imperialisternas krigsförberedelser mot Sovjet-Unionen, 
visade tydligt, att de ” vänster” -socialdemokratiska ledarna 
är de farligaste fienderna till kommunismen och proleta-
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riatets diktatur. Särskilt krasst bevisades detta genom 
den österrikiska socialdemokratins skändliga hållning — 
detta ”mönsterparti” av Andra Internationalens ”vänstra” 
flygel — under Wienproletariatets blodiga julikamp. All
deles särskilt klart trädde det i dagen genom Rauers, 

Adlers & C :s fullständiga bankrutt, hur austromarxis- 
men, som i synnerhet efter Wienupprorets undertryc
kande allt mer och mer utvecklar sina öppet reaktionära 
tendenser, i praktiken alltid begår det skändligaste för
räderi mot arbetarklassen och tjänar som reformismens 
farligaste vapen för de revolutionära massornas bedra
gande. .Därför måste kommunisterna, med utnyttjande 
av radikaliseringsprocessen inom arbetarklassen och so
cialdemokratin, försöka vinna ett allt större inflytande 
över denna utveckling, hänsynslöst avslöja de ”vänster- 
socialdemokratiska ledarna som de farligaste represen
tanterna inom arbetarrörelsen för bourgeoisins politik och 
ovillkorligen erövra de arbetarmassor, som överger dessa 
”vänster” -socialdemokratiska ledare.

24. Utom att bourgeoisin lockar till sig socialdemokra
tin, uppträder bourgeoisin i kritiska ögonblick och under 
vissa förhållanden på arenan även med den fascistiska 
regimen.

Fascismens karakteristiska drag består i att bourgeoi
sin, med hänsyn till det kapitalistiska hushållningssyste- 
mets skakning och särskilda objektiva och subjektiva om
ständigheter, utnyttjar missnöjet hos bourgeoisins under- 
och medelklass i städerna och på landsbygden och till och 
med hos vissa skikt av deklasserade proletärer till en 
reaktionär massrörelse för att spärra revolutionen vägen. 
Fascismen tillgriper det direkta våldets metoder för att
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bryta arbetarklassens och de fattiga böndernas organisa
tioners makt och skrida till erövring av makten. Till 
makten kommen, försöker fascismen inom sina led åstad
komma ett politiskt och organisatoriskt enande av alla 
härskande klasser i det kapitalistiska samhället (banker 
storindustri, godsägare) och upprätta deras odelade, öppna 
och konsekventa diktatur. Fascismen ställer till de här
skande klassernas förfogande en väpnad makt, som är 
speciellt skolad för inbördeskriget, och skapar en ny stats- 
typ, som öppet stöder sig på våldet och tvånget och kor
rumperar inte endast de småborgerliga lagren utan också 
vissa element av arbetarklassen (anställda f. d. reformi
stiska ledare som blivit statstjänare, funktionärer i fack
föreningarna o. s. v. eller i det fascistiska partiet, vidare 
fattiga bönder och deklasserade proletärer, som värvas 
för den fascistiska ”milisen” ).

Den italienska fascismen, som genom diverse medel 
(understöd av amerikanskt kapital, oerhört ekonomiskt 
och politiskt tryck på massorna, vissa former av stats
kapitalism) på de senare åren förmått försvaga verknin
garna av den inre politiska och ekonomiska krisen, ska
pade den klassiska typen för fascistisk regim.

Mer eller mindre utvecklade tendenser och frön till fa
scistisk rörelse finns numera nästan överallt. Klassam- 
arbetsideologin, som är socialdemokratins officiella ideo
logi, har många beröringspunkter med fascismens ideologi. 
Frön till de fascistiska metoder, som begagnas mot den 
revolutionära arbetarrörelsen, finns i många socialdemo
kratiska partiers praxis, likaväl som i den reformistiska 
fackföreningsbyråkratins praxis.

På de internationella förbindelsernas område för fa
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scismen en våldsam och provokatorisk politik. De fa
scistiska diktaturerna i Polen och Italien visar ständigt 
aggressivare tendenser och betyder ett bestående hot mot 
freden. Fascismen hotar arbetarklassen i alla länder med 
militära äventyr och krig.

5. Kolonialländerna och kinesiska revolutionen.

25. Det internationella kapitalistiska systemets all
männa kris tar sig för närvarande skarpast uttryck i 
upproren och revolutionerna i de koloniala och halvko
loniala länderna. Motståndet mot Förenta staternas im
perialistiska politik (Mexiko och Nicaragua, rörelsen mot 
Förenta staterna i Syd-Amerika), upproren i Syrien och 
Marocko, den ständiga jäsningen i Egypten och på Ko
rea, upproret i Indonesien, den tilltagande revolutionära 
krisen i Indien och slutligen den stora revolutionen i 
Kina, alla dessa tilldragelser och rörelser pekar på den 
väldiga roll, som kolonierna och halvkoloniema spelar i 
den revolutionära kampen mot imperialismen.

26. Det viktigaste av dessa fakta, en händelse av 
världshistorisk betydelse, är den stora kinesiska revolu
tionen. I sin direkta aktionskrets indrog den dussintals 
miljoner människor och omfattade indirekt flera hundra
tal miljoner, en jättelik människomassa, som för första 
gången med sådan kraft upptog kampen mot imperialis
men. Kinas intima förbindelse med Indokina och Indien 
förhöjer ytterligare i oerhörd grad den kinesiska revolu
tionens betydelse. Slutligen måste denna revolutions hela 
förlopp, dess demokratiska karaktär, dess oundvikliga 
omkastning i en proletär revolution för hela världsprole-
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tariatet klarlägga den internationella betydelsen av kine
siska revolutionen i hela dess storhet.

27. Kinesiska revolutionen är som antiimperialistisk 
och nationell befrielserörelse och till sitt objektiva inne
håll på de olika stadierna en borgerligt demokratisk re
volution, som oundvikligen slår om i en proletär revolu
tion. Under sitt förlopp, i samma mån som de breda 
arbetar- och bondemassorna råkade i rörelse, då agrar
revolutionen verkligen utvecklade sig, och på plebejiskt 
sätt gjorde upp räkningen med godsägarna (gentrys, ” tu- 
chao” ), gick den nationella bourgeoisin (Kuo-Min-Tang) 
efter en rad av omvälvningar definitivt över till kontra
revolutionens läger och slöt ett förbund med godsägarna 
och ett avtal med de imperialistiska makthavarna. Där
för är kampen mot imperialismen oskiljaktigt förbunden 
med kampen om jorden och kampen mot den kontrarevo
lutionära bourgeoisins makt — den kan icke skiljas från 
kampen mot godsägarna och militaristerna och deras krig 
sinsemellan, som utplundrar folkmassorna och stärker 
imperialisternas position. Kinas befrielse kan endast nås 
i kamp mot den kinesiska bourgeoisin för agrarrevolutio
nen och konfiskation av godsägarnas jord, i kamp för 
bondeklassens befrielse från de oerhörda skattebördorna. 
Kinas befrielse kan icke vinnas utan seger för proleta
riatets och bondeklassens diktatur, icke utan konfiska
tion av jorden, icke utan nationaliseringen av de utländ
ska företagen, bankerna, transportväsendet o. s. v.

Dessa uppgifter kan endast lösas, när de breda bonde
lagren under det revolutionära kinesiska proletariatets 
ledning och hegemoni genomför ett segerrikt uppror.

Kinesiska revolutionens nuvarande läge karakteriseras
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av följande förhållanden: imperialisternas, godsägarnas 
och bourgeoisins block tillfogade, oaktat sina inre motsä
gelser, proletariatet och bondeklassen svåra nederlag och 
förintade en stor del av kommunistiska partiets med
lemmar. Arbetarrörelsen har ännu inte helt återhämtat 
sig från nederlagen. Däremot fortsätter bonderörelsen i 
en mängd områden. Där bondeupproren var segerrika 
skapades organ för bondemakten, delvis i form av bonde
råd. Kommunistiska partiet växer och konsoliderar sig. 
Dess auktoritet hos och inflytande över arbetar- och bon
demassorna tilltar. I det stora hela kan det nuvarande 
läget — i betraktande av de stora skiljaktigheterna av ut
vecklingen i olika delar av Kinas jättelika vidder — be
tecknas som en epok av massornas förberedelse på ett 
uppblossande av revolutionen.

28. I Indien började en ny våg av den national-revo- 
lutionära rörelsen, som karakteriseras av proletariatets 
självständiga uppträdande (strejken av textilarbetarna i 
Bombay och järnvägsmännen i Kalkutta, majdemonstra- 
tioner o. s. v.). Detta nya uppblossande har sin djupa 
rot i landets hela läge. Det under kriget och efterkrigs
tiden betydligt påskyndade industrialiseringstempot har 
nu saktat av. Den engelska imperialismens politik häm
mar Indiens industriella utveckling, leder till förlust av 
jord och till bondeklassens utblottande. Försöken att ge
nom en bedrövlig agrarreform förmå ett ringa skikt av 
storbönder att stödja den engelska regeringen och de in
hemska godsägarna åtföljdes av de ofantliga bondemas
sornas fortsatta utblottande och av en skärpning av deras 
utsugning. Arbetarnas rovgiriga utsugande, som på 
många håll bibehållit formen av halvt slaveri, är förbun
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den med en utomordentlig stegring av arbetets intensitet. 
I kamp mot denna barbariska utplundring befriar sig pro
letariatet från bourgeoisins och reformismens inflytande, 
trots att fackföreningsapparaten ännu befinner sig i re- 
formisternas händer. Bonderörelsen, som år 1922 des
organiserades genom Gandhis förräderi och utsattes för 
den feodala reaktionens grymma repressalier, går visser
ligen långsamt men dock oavbrutet ett nytt uppsving till 
mötes. Den liberala och nationella bourgeoisin (svaraj- 
partiets ledande flygel), som genom den hårdnackade en
gelska imperialismen tvingas att återuppta sin mer eller 
mindre lojala opposition mot engelska imperialismen, för
söker trots sitt ganska engelskfientliga uppträdande i 
grund och botten en överenskommelse med imperialismen 
på de arbetande massornas bekostnad. Å  andra sidan 
driver Indiens hela utveckling de bredaste småborgerliga 
massorna i städerna och på landsbygden, framför allt 
den ruinerade bondeklassen, ut på revolutionens väg. En
dast under proletariatets ledning blir blocket av arbetarna, 
bönderna och den revolutionära delen av de intellektuella 
i stånd att slå ned imperialisternas, storgodsägarnas och 
den opportunistiska bourgeoisins block, att släppa lös ag
rarrevolutionen och riva upp den imperialistiska fronten. 
Förenandet av de splittrade kommunistiska grupperna, 
sammanfattningen av de revolutionära massorna i fack
föreningar och ett systematiskt, ihålligt arbete inom dem 
för att fullständigt avslöja och köra bort de socialförrä
diska ledarna ur alla fackföreningar, detta är den trän
gande uppgiften för den indiska arbetarklassen och ett 
nödvändigt villkor för massornas revolutionära kamp för 
Indiens oavhängighet.
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29. Ett nytt uppsving för den kinesiska revolutionen, 
de koloniala upproren och den oundvikliga tillspetsnin
gen av den revolutionära situationen i Indien kan skapa 
en fullkomligt ny världspolitisk situation och kasta det 
kapitalistiska systemets relativa stabilisering över ända. 
Utvecklingen av konflikterna mellan de imperialistiska 
makterna, deras block mot Sovjet-Unionen, likaväl som 
den oerhörda tillspetsningen i kampen mellan imperialis
men och kolonialvärlden, bekräftar ständigt återigen epo
kens allmänna karaktär som en ” epok av krig och revo
lutioner” .

6. Kommunistiska Internationalens taktiska kurs 
och huvuduppgifter.

30. Problemet om kampen mot det stundande imperi
alistiska kriget, Sovjet-Unionens försvar, kampen mot in
terventionen i Kina och mot Kinas delning — den kine
siska revolutionens och de koloniala upprorens försvar 
— detta är i nuvarande ögonblick den kommunistiska rö
relsens internationella huvuduppgifter. Lösningen av dem 
måste förknippas med arbetarklassens dagliga kamp mot 
kapitalets offensiv och underordnas kampen för den pro
letära diktaturen.

31. Kampen mot faran för imperialistiska krig mellan 
de kapitalistiska staterna och ett imperialistiskt krig mot 
Sovjet-Unionen måste föras systematiskt och dag ut, dag 
in. Denna kamp är otänkbar utan ett definitivt avslö
jande av pacifismen, som under nuvarande förhållanden 
och vid förberedelserna till krigen och dessa förberedel
sers maskerande, utgör ett viktigt vapen i imperialister
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nas händer. Denna kamp är otänkbar utan avslöjande 
av ” folkförbundet” , den imperialistiska ”pacifismens” hu
vudredskap. Denna kamp är slutligen otänkbar utan av
slöjande av socialdemokratin, som är imperialismen be
hjälplig att under pacifismens täckmantel dölja förbere
delsen till nya krig. Ständig avslöjning av folkförbundet 
medelst fakta, ständigt understöd åt Sovjet-Unionens av- 
rustningsförslag och de ” egna” regeringarnas avslöjande 
med tillhjälp av samma förslag (interpellationer i parla
menten och samtidiga massdemonstrationer o. s. v.), oav
låtlig belysning av de imperialistiska staternas faktiska 
rustningar, av den kemiska industrin, av militärbudge
terna, av imperialismens hemliga och offentliga fördrag 
och sammansvärjningar, av imperialisternas roll i Kina. 
Avslöjande av den socialdemokratiska ” realistiska paci
fismens” svindel, av ultraimperialismen och ” folkförbun
dets” roll, ständigt påvisande av första världskrigets ” re
sultat” och av dess militära och diplomatiska förberedel
ses hemlighållande, kamp mot pacifismen av alla slag och 
propagering av de kommunistiska parollerna —  i första 
rummet parollen om det ” egna” imperialistiska foster
landets nederlag och det imperialistiska krigets förvand
ling till inbördeskrig, arbete bland soldater och matroser, 
bildandet av illegala celler och arbete bland bönderna — 
detta måste vara de kommunistiska partiernas huvudupp
gifter på detta område.

32. En seger för imperialisterna i deras kamp mot 
Sovjet-Unionen skulle inte endast vara ett nederlag för 
Sovjet-Unionens proletariat, utan också det allra tyngsta 
nederlag, som det internationella proletariatet någonsin 
lidit. Arbetarrörelsen skulle slungas årtionden tillbaka.
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I hela Europa skulle den svartaste reaktion hålla sitt 
intåg. Om arbetarklassen, under intrycket av november
revolutionen och i följd av en rad revolutioner i Tysk
land, i Österrike och andra länder, hade ett antal stora 
framgångar, så skulle nederlaget för Sovjet-Unionens 
proletariat skriva ett nytt blad i historien om en ännu 
aldrig skådad bestialisk, kontrarevolutionär terror. Kam
pen för Sovjet-Unionens försvar måste därför oundvik
ligen stå i centrum för all uppmärksamhet. Därför måste 
omsorgen om Sovjet-Unionens öde, mot vilket imperiali
sterna sammanfattar sina stridskrafter, leda därhän att 
systematiska förberedelser träffas för att kriget mot 
Sovjet-Unionen förvandlas till ett inbördeskrig mot de 
imperialistiska regeringarna, till ett krig för Sovjet-Unio
nens försvar.

33. Kampen mot det imperialistiska kriget och för 
försvaret av den kinesiska revolutionen och Sovjet-Unio- 
nen kräver en stegring av internationalismen, av arbetar
klassens kampanda. Erfarenheten har visat att de kom
munistiska partierna inte står på toppunkten i fråga om 
dessa internationella uppgifter. Redan Kominterns exe
kutivkommittés (K IE K ) 7:e utvidgade plenum konsta
terade, att ”nästan alla Kominterns partier inte utveck
lat tillräcklig energi i kampen för att stödja den engel
ska strejken och kinesiska revolutionen” . Fortsatta er
farenheter bekräftade, att uppskattandet just av rörelsens 
internationella uppgifter var otillfredsställande. I en 
mängd fall i synnerhet i kampen mot interventionen i 
Kina — visade sig Kominterns sektioner inte tillräckligt 
förmå mobilisera massorna. Kongressen riktar alla kom
munistiska partiers uppmärksamhet på nödvändigheten
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att på det grundligaste befria sig från dessa brister att 
systematiskt genomarbeta dessa frågor (grundlig belys
ning i pressen, propagandistisk och agitatorisk litteratur 
o. s. v.) och mycket mera energiskt lägga sig vinn om de 
breda proletära massornas självuppfostran och skolning 
för kampen och för internationalismen.

34. Att stödja rörelsen i kolonierna, i synnerhet ge
nom de kommunistiska partierna i de av imperialisterna 
undertryckta länderna, är en av de viktigaste uppgifterna 
i nuvarande stund, att kämpa mot interventionen i Kina, 
att kämpa mot undertryckandet av frihetsrörelsen i alla 
kolonierna, att arbeta inom armén och flottan, att ener
giskt understödja de upproriska kolonialfolken, det måste 
vara den allra närmaste tidens uppgifter. Kongressen 
ålägger samtidigt exekutivkommittén att skänka kolonial
rörelserna en mycket allvarligare uppmärksamhet och att 
i motsvarande grad reorganisera och förstärka de med 
detta arbete betrodda avdelningarna.

Särskilt betonar kongressen nödvändigheten att av alla 
krafter organisera rörelsen bland negrerna, både i Förenta 
staterna och i andra länder (i synnerhet i Syd-Af rika). 
Kongressen kräver i samband med detta den mest ener
giska och hänsynslösa kamp mot varje yttring av den s. k. 
”vita chauvinismen” .

35. I de ” framskridna” kapitalistiska länderna, där de 
avgörande striderna för den proletära diktaturen och för 
socialismen utkämpas, måste de kommunistiska partiernas 
allmänna taktiska orientering riktas mot att arbetarorga
nisationerna på något som helst sätt växer in i de kapi
talistiska privata eller statliga organisationerna, mot att 
fackföreningarna ” sammanväxer” med trusterna, mot den
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”ekonomiska freden” , mot tvångsskiljedomsväsen, mot 
den borgerliga statsmakten och mot trusterna. De kom
munistiska partierna måste outtröttligt upplysa arbetar
massorna om det direkta samband, som består mellan pro
pagandan för den ” ekonomiska freden” , skilj edomsväsen- 
det och repressalierna mot den proletära rörelsens revolu
tionära förtrupp, likaväl som förberedelserna till det im
perialistiska kriget.

36. I följd av industrins stegrade trustifiering och 
tendenserna till statskapitalism, i följd av stats- och trust- 
organisationernas sammanväxande med den reformistiska 
fackföreningsapparaten, i följd av socialdemokratins allt
igenom borgerliga och aktivt imperialistiska ideologi må
ste kampen mot detta ”borgerliga arbetarparti” skärpas. 
Skärpningen av denna kamp måste bli en följd av den 
förändrade kraftkombinationen och av socialdemokratins 
förändrade läge, som — ur imperialistisk synpunkt — 
inträtt i en ” mognare” period av sin utveckling. Kon
gressen godkänner därför fullkomligt den av K IE K :s  g:e 
plenum fastställda taktiken. Omprövningen av denna 
taktik på grund av erfarenheterna från de franska valen 
och erfarenheterna från den engelska rörelsen har fullt 
bekräftat dess obetingade riktighet.

37. Denna taktik, som förändrar enhetsfronttaktikens 
form, ändrar på intet sätt dess väsentliga innehåll. Skärp
ningen av kampen mot socialdemokratin förskjuter tyngd
punkten av enhets fronten avgjort underifrån, men den 
befriar inte kommunisterna från skyldigheten att skilja 
mellan de socialdemokratiska arbetare, som endast är vil
seledda, och de socialdemokratiska ledarna, som spelar 
rollen av imperialismens lakejer — tvärtom stegras denna
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plikt. På samma sätt blir kampparollen om massorna 
(även de massor, som ännu slår sällskap med de borger
liga partierna och socialdemokratin) inte endast ställd på 
dagordningen utan rycker först nu i medelpunkten för 
Kominterns hela arbete.

Omsorgen om arbetarklassens behov för dagen, det 
energiska försvaret av arbetarmassornas även aldrig så 
ringa fordringar, det djupa inträngandet i proletariatets 
alla massorganisationer (fackliga, kulturella, sportliga och 
andra organisationer), förstärkandet av partiets positio
ner i fabriker och storföretag, i synnerhet efter arbetets 
slut, bland proletariatets efterblivna skikt (lantarbetare) 
och bland de arbetslösa under ovillkorlig sammankopp
ling av de små dagskraven med partiets huvudparoller, 
det måste vara partiets huvuduppgift. Endast i den mån 
som alla dessa uppgifter löses är en verklig erövring och 
mobilisering av massorna möjlig.

38. Vad fackföreningsrörelsen beträffar uppfordrar 
kongressen alla partier på det bestämdaste till högsta 
stegring av arbetet just på denna del av fronten. Kam
pen för kommunisternas inflytande i fackföreningarna 
måste i nuvarande stund föras så mycket mer energiskt 
som reformisterna i ett flertal länder forcerar uteslut
ningen av kommunisterna (och vänstern över huvud) ur 
fackorganisationerna. Om kommunisterna inte tryggar 
de nödvändiga positionerna åt sig, kan det inträffa, att 
de isoleras från det fackligt organiserade proletariatets 
hela massa. Fördenskull måste de genom ett dagligt ihär
digt och hängivet arbete inom fackföreningarna förskaffa 
sig auktoritet hos fackföreningsmedlemmarnas breda mas
sor — auktoritet som erfarna och skickliga organisatö
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rer, såsom kämpar inte endast för den proletära dikta
turen utan också för vilket som helst av arbetarmassor
nas aktuella delkrav samt som goda strejkledare.

De kommunistiska partierna, den revolutionära fack- 
föreningsoppositionen och de. revolutionära fackförenin
garna kan endast genom förbittrad kamp mot socialdemo
kratin och den politiskt korrumperade fackföreningsbyrå- 
kratin erövra den ledande rollen i denna kamp. För att 
nå avgörande resultat i erövringen av massorna måste 
särskild uppmärksamhet ägnas åt strejkernas omsorgs
fulla förberedande (massarbete, fackföreningsfraktioner- 
nas förstärkning o. s. v.) och åt deras skickliga genom
förande (genom att skapa strejkkommittéer och utnyttja 
driftsråden). Likaså gäller det att uppiysa massorna om 
orsakerna till och villkoren för varenda ekonomisk kon
flikts och varenda strejks framgång eller misslyckande.

Med hänsyn till den borgerliga statens, företagarorga
nisationernas och den reformistiska fackföreningsbyrå- 
kratins enhetsfront, vars gemensamma strävanden gäller 
strejkrörelsernas strypande genom obligatorisk skiljedom, 
är det vår huvuduppgift att utveckla massornas energi 
och initiativ och i gynnsamma situationer också att leda 
kampen även mot den reformistiska fackföreningsbyrå- 
kratins vilja. Utan att hemfalla åt provokation av refor- 
misterna, som satt som sitt mål att utesluta kommuni
sterna och spränga fackföreningsrörelsen, måste kommu
nisterna tillgripa alla åtgärder för att parera reformister- 
nas oväntade hugg och samtidigt på alla sätt kämpa mot 
kapitulationstaktiken (” enhet till varje pris” , nekat åter- 
inträde av uteslutna kamrater, försummad energisk kamp 
mot tvångsskiljedomsförfarande, huvudlös underkastelse
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för den byråkratiska fackföreningsapparaten, mildring av 
kritiken av den reformistiska ledningen o. s. v.). Att 
organisera de oorganiserade, att erövra de reformistiska 
fackföreningarna, att organisera de uteslutna och under 
därtill lämpliga förhållanden (i länder med sprängd fack
föreningsrörelse) låta de erövrade lokalorganisationerna' 
utträda och ansluta sig till de revolutionära fackförenin
garna, detta är de uppgifter som står på dagordningen. 
Kommunisterna får i intet fall låta initiativet till kamp 
för den nationella och internationella fackföreningsrörel
sens enhet gå sig ur händerna, utan föra en avgörande 
kamp mot Amsterdam-Internationalens och dess nationella 
sektioners splittringspolitik. Av särskild vikt är det, i 
sammanhang med den i skärpa tilltagande kampen mel
lan kommunismen och reformismen, att utveckla de kom
munistiska fackföreningsfraktionernas, fackföreningsop- 
positionens och de revolutionära fackföreningarnas ar
bete och att av alla krafter förstärka Röda Fackförenings- 
internationalens arbete och verksamhet.

De kommunistiska partierna måste understödja de pan- 
pacifistiska fackliga sekretariatens och det latinamerikan
ska fackliga sekretariatets arbete, då dessa sekretariat står 
på klasskampens grund, ledes för revolutionär kamp mot 
imperialismen och för koloniernas och halvkoloniernas 
oavhängighet.

Ungdomens tilltagande betydelse inom produktionspro
cessen i samband med den kapitalistiska rationaliseringen 
och den stigande krigsfaran rycker naturligtvis arbetet 
bland ungdomen i förgrunden. Kongressen uppdrar åt 
Kommunistiska Ungdomsinternationalen (K U I) att ge
nomarbeta frågan om K l  :s taktik och arbetsmetoder med
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hänsyn till nödvändigheten av en bredare erövring av ar- 
betarungdomen, större mångfald i värvningsmetoderna, 
ett livfullare och mer aktivt reagerande för ungdomens 
ekonomiska, allmänt kulturella och teoretiska behov un
der samtidigt bevarande av K U I :s karaktär av en politisk 
kamporganisation.

På grund av ungdomens stegrade betydelse i produk
tionsprocessen måste å ena sidan fackföreningssektioner- 
nas arbete förstärkas och å andra sidan åtgärder vidta
gas för att under K U I :s ledning organisera särskilda 
ungdomsföreningar, som sätter som sitt mål att kämpa 
för den proletära ungdomens behov på de platser, där 
ungdomarna inte upptas i fackföreningarna. Den eko
nomiska kampen och deltagandet i ledningen av strejker, 
i särskilda fall deras självständiga ledande, arbetet i 
fackföreningarna, kampen för ungdomens upptagande i 
fackföreningarna, de kommunistiska ungdomsförbundens 
inträngande i alla organisationer, där arbetarungdom 
finns (fackföreningar, sportorganisationer o. s. v.), anti- 
militaristiskt arbete, en avgörande omläggning av taktik 
och metoder i och för ett förstärkt arbete bland mas
sorna, detta är K U I :s huvuduppgifter, utan vars lösande 
den inte är i stånd att organisera en verklig masskamp 
mot imperialismen och kriget. Sjätte världskongressen, 
som anser denna vändning till arbete bland massorna 
oundgänglig, kräver samtidigt av alla Kominterns sek
tioner och av dess exekutivkommitté ett systematiskt un
derstödjande av de kommunistiska ungdomsorganisatio
nerna och en systematisk ledning av dessa organisationer. 
De kommunistiska partierna liksom de kommunistiska 
ungdomsförbunden måste ägna större uppmärksamhet åt
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arbetet bland arbetarbarnen och åt de kommunistiska 
barn förbundens verksamhet.

Kongressen uppdrar samtidigt åt K IE K  att genom In
ternationella Kvinnosekretariatet vidtaga en rad åtgärder 
för intensifiering av arbetet bland de kvinnliga industri
arbetarna och bland de arbetande kvinnomassorna över 
huvud, varvid erfarenheterna från arbeterskornas s. k. 
” delegatkonferenser” måste utnyttjas.

40. Under den växande faran för nya imperialistiska 
krig får kommunistiska partiets arbete på landsbygden 
bland de bredaste lagren av de arbetande en särskild be
tydelse. Med stöd av valresultaten i Frankrike och Tysk
land beslöt 6:e världskongressen att förstärka arbetet 
bland lantarbetarna och småbönderna. Kongressen riktar 
uppmärksamheten särskilt på nödvändigheten av ett in
tensifierat arbete inom bondeklassen och betonar att detta 
arbete av de flesta kommunistiska partierna blivit efter
satt. Kongressen uppdrar åt K IE K  att vidtaga alla åt
gärder för att göra arbetet bland bönderna livligare, i 
synnerhet i agrarländerna (Rumänien, Balkan, Polen o. 
s. v.) men även i Frankrike, Tyskland, Italien o. s. v. 
Kongressen uppdrar åt K IE K  att skyndsammast vidtaga 
åtgärder för upplivande av Internationella Bonderådets 
arbete och kräver att alla sektioner ger detta arbete sitt 
stöd.

41. Sjätte världskongressen uppdrar åt K IE K  att 
vidta alla åtgärder för att understödja en mängd organi
sationer, som leder befrielsekampen i de kapitalistiska 
länderna och i kolonierna för att mobilisera breda arbe
tande massor till försvar för kinesiska revolutionen och 
Sovjet-Unionen samt att lämna offren för den vita ter



rorn hjälp o. s. v. Oundgängligt är skärpandet och för
bättrandet av kommunisternas arbete i sådana organisa
tioner som ” enhetskommittéer” , ” Ligan för kamp mot im
perialismen” , ” Sovjet-Unionens vänners förbund” , ” In
ternationella Röda Hjälpen” , ” Internationella Arbetar- 
hjälpen” o. s. v. De kommunistiska partierna är skyl
diga att på allt sätt stödja dessa organisationer, bistå 
dem med spridningen av deras press, understödja deras 
lokala grupper o. s. v.

42. Repressaliernas tilltagande och klasskampens fort
satta tillspetsning, i synnerhet i samband med utsikterna 
till krig, ställer de kommunistiska partierna inför upp
giften att i rättan tid undersöka och genomarbeta frågan 
om en illegal apparat, som måste trygga ledningen av 
stundande strider, den kommunistiska linjens enhet och 
de kommunistiska aktionernas enhetlighet.

7. Arbetsresultat, enskilda sektioners fram
gångar, fel och uppgifter.

43. Kongressen konstaterar en rad stora framgångar 
i Kominterns arbete. Till dem hör: kommunismens till
tagande inflytande, som för första gången sträcker sig 
ut över Syd-Amerikas, Afrikas, Australiens och en rad 
asiatiska länder (kommunismens förstärkta position i Ja 
pan och utbredning i Kina), utvidgandet och fördjupan
det av kommunismens inflytande i de imperialistiska län
derna, trots kapitalismens relativa stabilisering och social
demokratins relativa styrka (Tyskland, Frankrike, Tjec
koslovakien och Storbritannien), de illegala partiernas 
tillväxt, som fortgår under en oerhörd polis- och fascist-
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terrors slag (Italien och Polen å ena sidan, Kina och 
Japan å den andra), varvid terrorn i Kina antar karaktär 
av otroligt massblodbad. Slutligen partiernas fortsatta 
bolsjevisering, nya erfarenheter, den inre konsoliderin
gen, likvideringen av den inre striden, likvidering av den 
trotskistiska oppositionen i Komintern.

På samma gång måste en rad allmänna brister hos 
Kominterns sektioner framhävas: den ännu svaga ut
vecklingen av en kampberedd internationell anda, en viss 
”provinsialism” , som yttrar sig i underskattandet av frå
gor av särskilt stor bärkraft, det svaga arbetet i fack
föreningarna, oförmågan att organisatoriskt utnyttja det 
tilltagande politiska inflytandet, stagnationen i partiernas 
medlemsnumerär, den otillräckliga uppmärksamhet som 
en rad partier riktar på arbetet bland bönderna och de 
undertryckta nationella minoriteterna, en viss byråkra- 
tisering av partiapparaten och arbetsmetoderna (otill
fredsställande förbindelse med massorna, ringa initiativ 
vid värvningen av nya medlemmar, driftscellernas icke 
tillräckligt livliga arbete och förskjutning av arbetets 
tyngdpunkt över till partifunktionärerna), relativt låg 
politisk-teoretisk nivå inom partikadern, svag kontakt 
med storföretagen, på långt när ännu inte avslutad om
läggning på driftsceller inom partierna o. s. v.

44. Englands Kommunistiska Parti (E K P ), vars hit
tillsvarande verksamhet värdesattes av 7 :e utvidgade EK , 
står inför nya uppgifter. Generalrådets och Labour Par
tys (LP) ledares skarpa utryckning åt höger, ”mondis- 
men” , Labour Partys förvandling till ett social-liberalt 
parti efter kontinentens socialdemokratis mönster (infö
rande av samma politiska disciplin, förstärkning av appa
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ratens centralisering o. s. v.), kommunisternas och över 
huvud taget de revolutionära arbetarnas utkastande samt 
reformisternas begynnande sprängning av fackförenin
garna (t. ex. i Skottland) å ena sidan, tilltagande vän
sterorientering bland arbetarmassorna å den andra, allt 
detta ställer kommunistiska partiet inför nya uppgifter, 
som kräver en mycket klarare klasståndpunkt och en be- 
slutsammare kamp mot Labour Party. E K P , som visat 
att det förstår att med skicklighet ta sig an fackförenin
garna och prestera ett framgångsrikt arbete på några 
praktiska områden, insåg inte genast den nya situationen 
och begick på senaste partikongressen ett stort fel, då 
det utgav parollen om arbetarregering under L P :s  E K  :s 
kontroll. K IE K  :s 9 :e plenum antog i sammanhang med 
den nya situationen i England en taktisk resolution, som 
innebär en avgjord omläggning av partiets hela arbete. 
Erfarenheten har visat att denna taktiska linje motsvarar 
den nya egenartade situationen i England och inom den 
engelska arbetarrörelsen. E K P :s  huvuduppgifter i nu
varande ögonblick måste vara att kräva fullständig klass
självständighet för partiet, att hänsynslöst bekämpa LP, 
att energiskt avslöja ”den ekonomiska freden” och den 
fascistiska kemikungen Mond, att utbygga och befästa 
minoritetsrörelsen, att leda strejkrörelsen, att aktivt 
kämpa mot regeringens och L P  :s utrikespolitik, att kämpa 
mot interventionen i Kina och förberedelsen till kriget 
mot Sovjet-Unionen, att understödja den indiska revo
lutionen. Samtidigt måste partiet tillgripa åtgärder för 
att höja sin medlemsnumerär, utveckla arbetet inom före
tagen och förstärka partiapparaten för att åstadkomma 
en intim förbindelse med massorna i företagen, för att
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skingra en viss trånghet i sin ideologiskt-politiska inställ
ning o. s. v. Sjätte världskongressen anvisar såsom 
E K P :s  plikt att öppna en brett lagd diskussion om den 
taktiska ändringen i sin politik och om metoderna för 
genomförandet av den nya taktiken.

45. Frankrikes Kommunistiska Partis (FK P) politiska 
linje och arbete bedömdes riktigt av K IE K :s  6:e och sär
skilt av dess g :e plenum. Det senare ställde som F K P :s  
uppgift att genomföra en taktisk vändning i samband med 
parlamentsvalen. På samma gång påvisade plenum nöd
vändigheten av att F K P  ändrade sin hållning till social
demokratin och till de gamla parlamentariska traditio
nerna inom sina led och likaså att fullständigt bryta med 
tendensen att förknippa kommunistiska partiets politik 
med det ” vänster” -inriktade småborgardömets politik.

Erfarenheterna från valstriden har bekräftat riktig
heten av den linje, som q:e  plenum föreslog franska 
partiet. Men under kampanjens lopp framträdde tal
rika fel och brister i partiets verksamhet (alltför ytligt 
valarbete, bristande förbindelse mellan detta arbete och 
arbetarnas direkta kamp, svaghet i partikaderns center, 
otillräckligt arbete bland lantarbetarna och bönderna). 
De väsentliga uppgifter, som i nuvarande ögonblick före
ligger F K P  är därför följande: att förstärka arbetet 
bland industriproletariatets massor (särskilt i företagen) 
och medlemsvärvningen, att radikalt förbättra fackför
eningsarbetet (större aktivitet i ledningen av strejker och 
i allmänhet på de direkta arbetarkampanjernas område, 
organisering av de oorganiserade arbetarna, större facklig 
demokrati inom CGTU :s alla organ, bättre organisation 
av kommunisternas verksamhet inom fackföreningarna).
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Partiet måste förstärka sitt utländska arbetsfält. På det 
inrepolitiska området måste partiet på det mest energiska 
sätt framför allt bekämpa högerströmningarna, som mer 
eller mindre öppet reser motstånd mot partiets nya po
litiska linje (parlamentariska avvikelser, kvarlevor av 
anarkosyndikalistiska strömningar, tendenser till återin
förande av organisation efter bostadsband). Partiet 
måste vidare övervinna ”vänster” -tendenserna (direkt 
stark partiexponering i fackföreningarna och uteslutan
de kommunist-’kommando” , avböjande av enhetsfront- 
taktiken o. s. v.). På organisationsarbetets fält måste 
partiet vidtaga åtgärder för att utvidga sin basis inom 
storföretagen och för att konsolidera partiets celler för 
att skänka dem verkligt politiskt liv och höja deras med
lemsantal.

46. Italiens Kommunistiska Parti (IK P ) har, trots 
den oerhörda terrorn mot sig, förstått att uppehålla sin 
illegala organisation och att fortsätta sina agitations- och 
propagandaarbeten såsom det enda parti som för en 
verklig kamp för fascismens och den kapitalistiska regi
mens störtande. Partiet har förstått att bland arbetar
klassens mest aktiva element, som efter de reformistiska 
ledarnas förräderi möjliggjort Allmänna Arbetarkonfe- 
derationens (CGDL) fortsatta bestånd, vinna avgörande 
inflytande.

Men partiet begick dock det felet, att inte i rättan 
tid lägga om metoderna för sitt organisationsarbete för 
att under den fascistiska reaktionens och de fascistiska 
undantagslagarnas nya situation bevara sin fulla revolu
tionära slagkraft. Organisationsuppgifterna är därför 
i dag av utomordentlig betydelse för IK P  (utbildningen
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av nya kadrer, återuppbyggande av starka massorganisa- 
tioner, nya metoder för agitationsarbetet o. s. v.).

På det inre partilivets fält har partiet övervunnit 
” Bordigismen” som den tidigare förhärskande ideologin 
inom medlemsstocken och i betydande mått åvägabragt 
enhetlighet i de ideologiska och politiska uppfattningarna. 
Dessa framgångar gjorde det möjligt för partiet att 
genomföra sin hittillsvarande kamp mot högeravvikel- 
serna (försummelse av kampen för proletariatets ledande 
roll) med största skärpa, då dessa avvikelser i partiets 
nuvarande läge utgör den största fara. Samtidigt måste 
IK P  ta beslutsam ställning mot varje tendens som för
nekar möjligheten av en vidsträckt politisk verksamhet 
för erövring av de under icke-kommunistiska, antifascis- 
tiska strömningars inflytande stående massorna eller de 
massor, som fascismen söker påverka, och likaså mot 
varje tendens till inskränkning av sådan verksamhet. 
Sjätte världskongressen hänvisar de italienska kamraterna 
att i större omfattning än hittills utnyttja alla möjlig
heter inom de fascistiska massorganisationerna och att 
skapa oavhängiga massorganisationer för utvidgande av 
partiets inflytande.

47. De av Tysklands Kommunistiska Parti (T K P) vid 
de senaste valen samlade 3 milj. rösterna är å ena 
sidan ett bevis på den väldiga tillväxten av det kom
munistiska inflytandet över arbetarmassorna och å andra 
sidan bevis på den starka motsägelsen mellan partiets 
politiska inflytande och dess organisatoriska styrka (par
tiets stagnerande medlemsantal — 125,000 betalande 
partimedlemmar och 3 % milj. valmän)„ Vissa fram
gångar på fackföreningsrörelsens område motsvarar ab
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solut inte vidden av de partiet åliggande uppgifterna på 
samma område.

En väldig framgång är ”Rote Frontkämpferbund” , som 
utvecklar sig till massorganisation. Det fullständiga 
övervinnandet av ultravänster-avvikelserna, det så kal
lade ” Lenin-Bunds” sönderfallande och dess socialde
mokratiska kärnas självavslöjelse utgör likaledes en stor 
seger för T K P. T K P, som är en av den internationella 
proletära arméns bästa avdelningar, är samtidigt ställt 
inför den bäst organiserade socialdemokratin, som ännu 
har utomordentligt starka rötter i riket och varigenom 
en gynnsam mark för högeravvikelser inom den kom
munistiska rörelsen själv skapas. Partiets aktuella upp
gifter är för den skull: att konsekvent kämpa mot höger
avvikelserna (paroll om produktionskontroll i nuvarande 
stund, opposition mot besluten på RGI :s 4 :e kongress, 
kompromissande hållning till socialdemokratins vänster 
o. s. v.), att fullständigt övervinna den riktning, som 
intar en försonlig hållning till dessa avvikelser, att sam
tidigt rycka fram partiets bästa krafter, som godkänner 
Kominterns och T K P :s  kongress’ i Essen beslut, till 
ansvarigt arbete, att hålla en bestämd kurs på partiets 
konsolidering, att sammanfatta alla krafter av den sit
tande ledningen och stärka dess kollektiva karaktär, allt 
under det minoriteten ovillkorligen skall vara majorite
ten underordnad. Till dessa uppgifter hör också att ut
bilda nya proletära kadrer, att stegra partimassornas 
aktivitet och höja partifunktionärernas kulturella, poli
tiska och teoretiska nivå, att förbättra pressen och höja 
dess upplaga, att förbättra fackföreningsarbetet och led
ningen av strejkrörelserna.
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48. Tjeckoslovakiens Kommunistiska Parti (T JK P ) 
gör fortsatta framsteg på vägen till sin förvandling 
till ett verkligt proletariatets massparti. Partiet lider 
dock av stora brister: av en viss opportunistisk passivitet 
hos ledningen och otillfredsställande förmåga att snabbt 
mobilisera massorna till massförsvar (t. ex. protesten 
mot förbudet av Spartakiaden), av en viss överdrivet 
legal inställning i sitt praktiska arbete, av bristande upp
märksamhet i bondefrågan och den nationella frågan, 
liksom även av en utomordentligt långsam takt i över
vinnandet av fackföreningsarbetets brister (otillräckligt 
klart utpräglad kommunistisk linje, isolering från de röda 
fackföreningarna, svag kontakt med de reformistiska 
fackföreningarna, fall då kommunisterna ideologiskt be
funnit sig i reformisternas släptåg o. s. v.). I samband 
med detta måste särskilt enträget framhållas, att man 
inte endast beslutsamt försvarar sig mot regeringen och 
försvarar partiets legala positioner utan också måste för
bereda sig på illegala arbets- och kampförhållanden.

49. Polens Kommunistiska Parti (P K P ), som är 
illegalt, har under den fascistiska terrorns förhållanden 
inte endast hållit sina positioner utan också ökat sitt med
lemsantal, har i avseende på politiskt inflytande ännu 
mer vuxit och blir en allvarlig politisk faktor i riket, sär
skilt inom industricentra. Partiet, som korrigerat de under 
Pilsudskis statskupp begångna grova opportunistiska felen, 
ha,r en riktig politisk linje. Den allra största faran utgör 
dock den inre kampen, som inte berättigas av några som 
helst verkligt stora politiska differenser. På grund av pol
ska partiets stora betydelse och det stora ansvar, som vid 
ett krig påvilar det, kräver 6:e världskongressen på det
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bestämdaste, att fraktionskampen inställes och ger K IE K  
det speciella uppdraget att vidtaga alla härför nödvän
diga åtgärder.

50. Balkanländernas kommunistiska partier står för 
närvarande inför särskilt viktiga uppgifter. Dessa upp
gifter framgår av ostadigheten i alla Balkanländers in
rikespolitiska situation, av agrarkrisens allt större till
spetsning och de nationella problemens komplikation, lik
som av det faktum, att Balkan är en av de största risk
härdarna vid förberedelse av nya krig.

På senaste tiden har nästan alla kommunistiska par
tier på Balkan genomgått svåra inre kriser, som fram
kallats på grundval av de tunga nederlag och de i ett 
mycket invecklat objektivt läge begångna politiska fel
tagen, högeravvikelser av några ledande grupper och en 
häftig fraktionskamp.

Balkanländernas kommunistiska partier befinner sig 
nästan överallt på vägen till likvidering av dessa inre 
partikriser och trots terrorn från regeringens sida kon
soliderar de sig och återställer sina förbindelser med de 
enskilda ländernas arbetar- och bondemassor i vidaste 
utsträckning.

Kongressen betonar särskilt för Balkans kommunistiska 
partier nödvändigheten av att på de nationella frågornas 
område föra en riktig politik och genomföra ett omfat
tande agitations- och propagandaarbete bland bondemas
sorna.

Nu, då Rumäniens Kommunistiska Parti (R K P) lyc
kats göra betydande framsteg för övervinnande av sin 
svåra inre kris, som ända intill senaste tiden förlamat 
det, påvisar kongressen särskilt lösningen av de politiska
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och organisatoriska uppgifterna för partiet, vilka fram
går av den omständigheten, att den rumänska bourgeoisin 
och de rumänska godsägarna söker överflygla alla stater 
i förberedelser för det fraktionära anfallet på Sovjet- 
Unionen.

Balkans alla partier måste mer än hittills uppträda 
enhetligt och i överensstämmelse med Balkanländernas 
Arbetar- och Bondefederations gemensamma paroll.

51. Vad Skandinavien beträffar konstaterar 6:s världs
kongressen en tillspetsning av klassmotsättningarna, en 
skarp högerutveckling av socialdemokratin och i Norge 
centrismens (Tranmselismens) fullständiga kapitulation 
för socialdemokratin och en direkt övergång till minister
socialism. Samtidigt försiggår en vänsterutveckling av 
arbetarmassorna, som i allt större omfattning följer kom
munistiska partiets kampparoller (pappersmassearbetar- 
strejk och proteststrejk mot de nya strejklagarna i 
Sverge, byggnadsarbetarnas kamp mot tvångs-skilj edoms
lagen, bildandet av väpnade självförsvarsorgan av lant- 
och skogsarbetarna mot strejkbrytarorganisationerna i 
Norge). Denna massornas vänsterorientering tog sig 
uttryck i rörelsen för skapandet av en överenskommelse 
mellan de skandinaviska och ryska fackförbunden och i 
den norsk-finsk-ryska konferensen i Köpenhamn, som 
tillkännagav massornas vilja att återupprätta den inter
nationella fackliga enheten.

Trots dessa framgångar måste Skandinaviens kommu
nistiska partier i större omfattning än hittills organisa
toriskt befästa sitt politiska och ideologiska inflytande 
över de arbetande massorna och i synnerhet utbygga och
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organisatoriskt förankra proletariatets vänsterorientering 
på motsvarande sätt.

52. Amerikas ”Workers (Communist) Party” har 
gjort sin verksamhet livligare och utnyttjar en viss kris 
för den amerikanska industrin, den tilltagande arbets
lösheten (som bör tillskrivas den utomordentligt snabba 
tillväxten av kapitalets organiska sammansättning och 
produktionens utveckling). I en rad av häftiga, för
bittrade klasstrider (framför allt i gruvarbetarstrejken) 
visade sig kommunistiska partiet som ståndaktig ledare. 
Kampanjen med anledning av Saccos och Vanzettis av
rättning försiggick likaledes under ledning av partiet, 
vari en avspänning i den mångåriga fraktionskampen ob
serveras. Vid sidan om dessa framgångar måste dock 
en rad högeravvikelser noteras, i fråga om hållningen till 
socialistiska partiet, vidare det otillräckligt energiska ar
betet för organisering av de oorganiserade och neger
rörelsen och slutligen den icke tillräckligt skarpa kam
pen mot Förenta Staternas rövarpolitik i Latin-Amerika.

I fråga om bildandet av ett Labour Party beslutar 
kongressen att tyngdpunkten bör förläggas på arbetet i 
fackföreningarna liksom på det fackliga organiserandet 
av de oorganiserade för att få på detta sätt skapa för
utsättningarna för det praktiska förverkligandet av pa
rollen om ett brett, underifrån organiserat Labour Party. 
Dessa fel kan dock inte tillskrivas endast partiledningens 
majoritet.

Vad beträffar skapandet av ett arbetarparti beslutar 
kongressen att förlägga tyngdpunkten på arbetet i fack
föreningarna och på organiseringen av de oorganiserade 
för att på detta sätt skapa ett grundlag för det faktiska
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förverkligandet av parollen om ett brett arbetarparti, 
som är uppbyggt underifrån.

Partiets viktigaste uppgift består i att göra ett slut 
på den fraktionella kampen, som inte grundar sig på 
några som helst väsentligt principiella differenser, att 
förstärka medlemsvärvningen bland arbetarna och av
görande ändra sättet att rycka in arbetarna på ledande 
partiposter.

53. Japans Kommunistiska Parti inträdde med sin 
illegala organisation för första gången på valkampanjens 
arena. Trots terrorn agiterar partiet bland massorna 
och leder en masskamp (t. ex. protestkampanjen mot 
upplösning av de tre massorganisationerna ” Rodo No- 
minto” , vänsterfackföreningen ” Hyogikai” och ung
domsorganisationen). Huvuduppgiften för partiet, som 
övervunnit sitt inre ideologiska vacklande, är att för
vandla sig till ett massparti. För det ändamålet behövs 
ett hårdnackat arbete bland de proletära massorna, i 
fackföreningarna och kamp för dessas enhet, likaså ar
bete bland bondemassorna, huvudsakligast i anslutning 
till arrendatorernas rörelse. Trots de utomordentliga 
svårigheterna för partiarbetet (lag om dödsstraff för 
” skadliga tankar” ) och partiets ringa medlemsnumerär, 
har partiet skyldighet att med all kraft försvara kine
siska revolutionen och gå till kamp mot den japanska 
imperialismens rövarpolitik.

54. Kinas Kommunistiska Parti led en rad svåra ne
derlag, beroende på en mängd farliga opportunistiska 
feltag i sitt föregående: brist på självständighet och fri
het i kritiken mot Kuomintang, brist på förståelse för 
att en etapp av revolutionen övergick i en annan och
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för nödvändigheten av förberedelse till försvar i rättan 
tid och slutligen agrarrevolutionens hämmande. Under 
nederlagens slag korrigerade det hjältemodiga partiet 
sina fel och förklarade hänsynslös kamp mot opportu
nismen. Men dess ledning hemföll åt ett annat fel och 
reste inget tillräckligt motstånd mot de öppet kuppartade 
och äventyrliga stämningarna, vilket ledde till misslyc
kade uppror i Hunan, Hupe o. s. v.

Å  andra sidan hemföll några kamrater till det oppor
tunistiska felet att ställa parollen om nationalförsamling. 
Kongressen anser försöket att framställa upproret i 
Kanton som kupp vara fullkomligt oriktigt. Upproret 
i Kanton, som var det kinesiska proletariatets hjälte
modigaste återgångsstrid under den bakom oss liggande 
perioden av kinesiska revolutionen, förblir trots led
ningens svåra fel revolutionens nya sovjetfas. Partiets 
huvuduppgifter för närvarande, under perioden mellan 
två vågor av revolutionärt uppsving, följande: att kämpa 
om massorna, d. v. s. att arbeta bland arbetarnas och 
böndernas massor, att återuppbygga deras organisationer, 
att utnyttja allt slags missnöje med godsägarna, bour
geoisin, generalerna och de utländska imperialisterna för 
att utveckla den revolutionära kampen, för vilket ända
mål en allsidig förstärkning av partiet är nödvändig. 
Parollen om massuppror förvandlas till en propagandis
tisk paroll och blir först nu med den tilltagande verkliga 
massförberedelsen och ett nytt revolutionärt uppblossan
de ånyo den direkta aktionens paroll på ett högre grund
lag under det banér, som heter proletariatets och bonde
klassens diktatur på sovj eternas basis.

55. I Latin-Amerikas länder är kommunisternas hu
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vuduppgifter att organisera och befästa de kommunis
tiska partierna. I några länder (Argentina, Brasilien, 
Mexiko, Uruguay) uppstod de kommunistiska partierna 
redan för flera år sedan, och då förestår dem i dag 
uppgiften att ideologiskt och organisatoriskt konsolidera 
partierna och att förvandla dem till verkliga masspar- 
tier. I några andra länder finns det ännu inga själv
ständiga och proletärt organiserade kommunistiska partier.

Kongressen uppdrar åt K IE K  att rikta större upp
märksamhet på Latin-Amerikas länder över huvud, sär
skilt att låta utarbeta ”aktionsprogram” för dessa par
tier (bland andra frågor är agrar- och bondefrågan, lik
som frågan om kampen mot Förenta Staternas imperia
lism särskilt viktig), att ge dem organisatorisk ryggrad, 
att åvägabringa ett riktigt förhållande mellan dem och 
de partilösa organisationerna (fackföreningar och bon
deförbund), att igångsätta arbete bland massorna, att 
stärka och bygga ut fackföreningarna, sammansluta och 
centralisera dem o. s. v.

56. I Syd-A f rikas länder konstaterar 6:e världskon
gressen en tillväxt av det kommunistiska inflytandet. 
Kongressen förpliktar alla kommunister att här göra till 
sin huvuduppgift att organisera de arbetande negermas
sorna, att stärka deras fackorganisationer och förstärka 
kampen mot den ”vita chauvinismen” , kampen mot im
perialismen av alla slag, att försvara det fullständiga 
och absoluta likaberättigandet, att förbittrat kämpa mot 
alla undantagslagar, som riktas mot negrerna, att ener
giskt stödja kampen mot att bönderna berövas sin jord, 
att organisera bönderna till kamp för agrarrevolutionen 
och samtidigt förstärka de kommunistiska grupperna och
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partierna. Detta måste vara Kominterns huvuduppgifter.
57. Sjätte världskongressen fastslår med särskild till

fredsställelse, att proletariatets parti, SU K P, i den pro
letära diktaturens land, i Sovjet-Unionen, efter att ha 
likviderat trotskij ismens socialdemokratiska avvikelser 
inom sina led och efter att ha övervunnit en rad objek
tiva svårigheter under rekonstruktionsperioden, gjort be
tydande framsteg i det socialistiska uppbyggandet och 
övergått direkt till socialistisk omgestaltning av bonde
hushållningen. Det fortsatta arbetet på socialistiskt upp
bygge inom Sovjet-Unionen måste ske på basis av unio
nens industrialisering av landsbygdens snabbare socia
listiska uppbygge (sovjethushållning, kollektivhushållning 
och masskooperatisering av hushållsenheterna), varvid 
Lenins paroll, att det segerrika proletariatet måste stödja 
sig på de fattiga bönderna, sluta förbund med de medel
stora bönderna och föra kamp mot kulakerna systema
tiskt förverkligas.

Kongressen konstaterar, att SU K P  i rättan tid obser
verat den byråkratiska förbeningen hos vissa delar av 
stats-, hushållnings-, fackförenings- och till och med 
partiapparaten samt upptagit en beslutsam kamp mot 
dessa tendenser. Att utveckla självkritiken, att skärpa 
kampen mot byråkratismen, att sammanfatta krafterna 
och höja arbetarklassens aktivitet (hegemonin över den 
revolutionära utvecklingen i dess helhet i Sovjet-Unio
nen), är partiets viktigaste uppgifter. Kongressen ut
talar sin övertygelse, att S U K P  inte endast skall seger
rikt utgå ur de ekonomiska svårigheter som beror på 
unionsländernas allmänna efterblivenhet, utan också — 
med hela det internationella proletariatets bistånd — ur
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alla de yttre konflikter, som systematiskt förberedas av 
de imperialistiska staternas härskande kretsar.

8. Kampen för den kommunistiska linjen och 
Kominterns enhet.

58. Stabiliseringsperiodens oerhörda svårigheter i de 
kapitalistiska länderna och rekonstruktionsperiodens svå
righeter i Sovjet-Unionen medförde att det inom Kom- 
intern bildades oppositionella grupper, som gjorde för
söket att organisera sig även i internationell skala. Deras 
olika flyglar och schatteringar (från yttersta höger till 
yttersta vänster) fann sitt mest välkomna uttryck i 
kritiken mot diktaturen i Sovjet-Unionen, en kritik som 
falskeligen tillskrev denna diktatur en mer eller mindre 
småborgerlig karaktär och förklarade den undergräva det 
internationella proletariatets aktionsförmåga. I de en
skilda sektionerna trädde dessa grupper i förbindelse 
både med den yttersta högern (Souvarines grupp i Frank
rike) och den yttersta ”vänsterns” riktningar (Korsch 
och Maslov i Tyskland). Alla dessa riktningar, som 
inspirerades och sammanhölls av trotskij ismen, bildade 
ett enhetligt block men började efter den trotskijistiska 
oppositionens nederlag inom SU K P  att falla sönder. 
Därunder avslöjade sig detta blocks egentliga kärna i 
Väst-Europa, det så kallade ” Leninförbundet” , som stod 
på trotskij ismens plattform, såsom ohöljd agentur för 
socialdemokratin, i det att en betydande del av dess an
hängare övergick direkt till socialdemokratin, den öppna 
och illvilliga fienden till proletariatets diktaturs teori och 
praktik.

59. Inom de kommunistiska partierna har vi för när
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varande — i följd av kapitalismens relativa stabilisering 
och i direkt sammanhang med socialdemokratins infly
tande — att söka avvikelsernas huvudriktning till höger 
om den riktiga politiska linjen. Den yttrar sig i kvar
levorna av ” legalismen” och den överdrivna respekten 
för lagarna, i ” svanspolitiken” , i strejkrörelsernas pas
sivitet, i det falska förhållandet till socialdemokratin 
(t. ex. ett visst motstånd i Frankrike mot besluten på 
K IE K :s  9:e plenums beslut), i det bristande reageran
det för de internationella tilldragelserna o. s. v. Dessa 
högeravvikelser är, då relativt starka socialdemokratiska 
partier existerar, speciellt farliga och därför måste kam
pen mot dem ryckas i förgrunden, vilket har till förut
sättning en systematisk kamp mot den försonliga håll
ningen till högerriktningarna inom de kommunistiska 
partierna. Dessutom existerar även ”vänster” -avvikel- 
ser, som finner sitt uttryck i en viss tendens att avböja 
enhets fronttaktiken, att inte förstå hela den oerhörda 
betydelsen av fackföreningsarbetet i den revolutionära 
fasens politik och i Kina att visa benägenhet för kupper.

60. Sjätte världskongressen ålägger alla partier att 
kämpa mot dessa avvikelser och framför allt att kämpa 
på övertygelsens väg. Kongressen konstaterar, att be
sluten på Kominterns 7 :e utvidgade exekutivmöte om 
höjning av partikaderns teoretiska nivå, om utbildning 
av nya funktionärer o. s. v. i en rad viktiga länder inte 
blivit genomförda. Kongressen är av den uppfattningen, 
att under hela den ytterst komplicerade internationella 
situationen med möjligheter till överraskande historiska 
vändningar, alla åtgärder måste vidtagas för att höja 
de kommunistiska partiernas nivå över huvud och sär
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skilt dess kaders. I fråga om nödvändigheten att för
stärka Kominterns centrala ledning och betrygga en möj
ligast intim kontakt med partierna beslöt 6:e världskon
gressen att utse auktoritativa representanter för de vik
tigaste partierna såsom ständigt medverkande deltagare 
i ledningen av Komintern.

61. Kongressen förpliktar K IE K  att även i fortsätt
ningen med alla medel bevara Kominterns och dess sek
tioners enhet. Endast gemensamt arbete, genom att över
vinna meningsskiljaktigheterna, den inre partidemokratins 
metoder, är segern över de oerhörda svårigheterna i nuet 
och lösningen av de stora uppgifterna för den allra när
maste framtiden möjlig. De högst betydande brister, 
som för närvarande yppar sig i våra partiers inre liv 
(tendenser till byråkratisering, medlemsminskning i 
många länder, politisk overksamhet i de undre organisa
tionerna o. s. v.) kan endast avlägsnas, om nivån av 
de kommunistiska partiernas liv på alla deras organisa- 
tionsstadier höjes på en bredare inre demokratisk grund
lag. Detta utesluter alls inte utan förutsätter tvärtom: 
att den järnhårda disciplinen inom partiet grundligt 
stärkes, att minoriteten obetingat underordnar sig majo
riteten, att de undre organen lika som andra partiorga
nisationer (parlamentsfraktionerna, fraktionerna i fack
föreningarna, pressen o. s. v.) obetingat underordnar sig 
partiledningarna och att alla Kominterns sektioner un
derordnar sig dess exekutivkommitté. Att förstärka den 
proletära disciplinen i partierna, att konsolidera partierna, 
att övervinna fraktionskampen o. s. v., det är en ovill
korlig förutsättning för proletariatets segerrika kamp 
mot alla de krafter, som imperialismen för i fält.
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Kominternbeslut :
D EN  T R E D JE  IN T E R N A T IO N A L E N . Mani

fest och beslut från Koininterns första kon
gress. Pris i kr.

D EN  K A P IT A L IS T IS K A  V Ä R LD E N  OCH 
K OMM UN l S T IS  KA  IN T ER N A  TIO N A- 
LE N . Manifest och beslut från Kominterns 
andra kongress. (Slutsåld.) Pris 3 :25 .

V Ä R L D SL A G E T  OCH K O M M U N IST ISK A  
IN T E R N  A T IO N  A LE N . Beslut och resolutio
ner från Kominterns tredje kongress. Pris 
3 : 25-

T IL L  M A S S O R N A ! Beslut och resolutioner från 
Kominterns fjärde kongress. Pris 2 : 25

D E K O M M U N IST ISK A  P A R T IE R N A S  BO L- 
S JE V IS E R IN G .  Beslut vid Kominterns utvid
gade Exekutivmöte april 1925. Pris öre.

IN FÖ R  E N G LA N D S K R IG S P L A N E R . Utta
landen om krigsfaran, antaget av Eexkutivmö- 
tet 1926. Pris 60 öre.

FÖ R L E N IN IS M E N ! Teser och resolutioner an
tagna på Kominterns femte kongress juni—juli 
1924. Pris 3175.

K O M M U N IST ISK A  IN T E R N A  TIO N  A L E N S
PR O G R A M . Antaget å sjätte världskongres
sen 1 sept. 1928. Pris 1 kr.

K R IG S F A R A N  och kommunisternas uppgifter. 
Teser över kampen mot det imperialistiska kn- 
get, antagna å Kominterns sjätte världskongress 
1928. Pris 1 kr.
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Torsgatan 10 D, Stockholm

Pris 80 öre.


