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Nationemas fö,rbunds första sarnmanhäde i Genöve'

Om värlclskriget och r'ålcls{rederna giva oss en borgarkul-

turens tragecli, så är Nationsföl'bundlet mecl sin n;riigsn avslu-

tade delegeraclekonferens i Genöve den ciärpå {Oljancle liomed'ien.

I d.enna konferens hal förbunclet avslöjat sin egenskap av ett

stormaktsförbund. fyllt av tveclrägt och intriger' och tiil fullo

bekråftat vad tvir,larne på clen Wilsonska iuftblåsan förutsade.

Om än negatir' är det clock en stor vinst av konferensen att
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clenna bekräftelsc vunnits. På såclan rot och stam måste såclan
{rukt växa.

I)e sista två veckornas förhancllingar präglacles av bråilska
att siarva unclan c1e stora uppgiftcrna för att honferensen skulle
hinna skingras ftire jui. Mängden av kommissioner har arbetat
under högtryok, och ansträngningar ha ej sparats att skapa euig-
het i s;rfte att bjuda värlclen åtminstone några positiva resultat.

Hur har det nu lyckats? Yi hunna pröva resultatet på cle

{rågor. som varit rnäst en vue: staters upptagning i förbunclet,
avrustning, stra{l- och ord.ningsblockad. För r'år skildripg 1'61j6

vi re{cla,t-formen mecl inströdda reflektioner.
I)ei var i början av clccember. England. ville clå uppsirjuta

upptagnings{r'ågan ocii låta råclet avgöra. om minimiforclringar-
na röra.nc1e areal och invånareantal uppf;,rllfs. Vissa småländer
skullo alltså avstängas. Men c1är fanns nog ett annat outtalat
skäI, näniligeu motviljan mot Tysklancl och R;-sslancl. En av
koulerensens förgrundsmän. Robert Cecil, i egenskap av c1e sycl-

afrika.rrslia statörnas representa,nt, som stäc1se intagit en meillan-
d.e sl ånripunht, gic.h här mecl småstaterna, i clet han förorclade

upptagand.e av clet bety6-[s]ssltisa, oskadliga lruxemburg. Då gav
Englancl efter. Cecil hor ti1l clem, som försöka trampa upp er:r

nreclr:1väg rncllan irnperialism och pacifism.

Onr cie baltisha statcrna fattailes c1å ännu intet beslut. Hade
den svenska gruppen reilan c1å sitt finger med, när det engelska
ombud.et lfisher skickaclcs fram för att förklara, att Älands-
frågan ej finge påverkas av Finlancls upptagande? Så avsijncl-
rades lr'ir,lancl i beha,ncllingen från cle baltiska länderna; clet ser
ut som et.t lirokben {iir de svensk-finska nationalisterna, som
sannolikt hyst rissa lörhoppningar om Ä1and genom Finlands
inträck: i Nntronsförbundet. Rapportörerna voro ilå samticligt
ute på "lorsiinings{ärcl".

Ar't,. l(' 
- 

territorialparagrafen 
- 

har visat sig vttcrst öm-
tålig och hinclersam lör konferensen. En clelegeracl {rarnhöll,
att där 1åge "he1a c'l'et ryska problemet". Detta jämte
beroenclet av stormaktsrådet har konferensen tydligen ofta känt
som en besvårancle och förlamande faktor, som förtager besluten
deras l<raft och cliskussionerna cleras värcle av frimocligt tal. Cana-
densaren Rowell 

- 
kolonial- och småstaterna ha sökt hålia ihop,

om än bristfälligt. gentemot pamparne 
- 

önskaile anknytning
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mcd ännu utanförståencle stater. Kon{erensens svaghet :fram-

tr'äclcle just i clet clubbla behovet att både uppta,ga och utestänga,
och åt cletta skådespel av ängslig avvägning ler i njugg clen

gamia cliplomatin, som l)estämmer kattens gång kring clen heta,

gröten; just metocleu att tilisätta unilerkommissioner. dit tie

ömtåligaste 1irågorna hänskötos, vittnar om grötens tcmperatur.
Mecl Albaniens "statsråttslighet" kinkaclc clet t. ex. lihsom en

gång mecl Finlancls; här är clet antagiigen clct om sin ma'kt i

Adriatiska havet avunclsamma ltalien, som fruktar varje evel]-

tuell förstärkning av clen jugoslaviska republihen och därför gör

invånclningar. Det var i tvisten härom som den flranska social-
patriotismen, nal<en och brutal. företrädcles av \riviani. i clet han

varnaclc för "beslut mot stormaktetnas politik". I)et är

tyclligt och klart beskecl om vem som är delegera,tleförsarnlingens
herre och husboncle; det var ju ock minister Viviani som ut{ärdacle

Frankrikes krigsliörklaring i aug. 1.914, scclan han cleltagit i
Poincarös resa till Petrogracl 

- 
dagar. {rån vilka den sistnämnde

n;'ss skvallrat ut pikanta interiörer. nu när harr ej 1ängre är

nödgacl att bincla sin tunga. Vivianis uppträclancle å konferen-

sen var så brysht, att Cecil måste protestera mot honom och

hävc1a församlingens självstänclighet gentemot stormakterna.
Denna episocl är lärorik. Albanien var bara eu boli. Fcil upp-

tagande av denna 1il}a rövarstat, forclom llabsburgs vasall, fuir-
rros sympatieL'l

Yi återkomma längre fram till grälet om dörrtlppningcn. Nu
några ord om clet probata antil<rigsmedlet, orcinings- och pre-

ventivmecllet: s t r a { f b I o c k a cl c n.

[-]ecii vill göra cletta medei hraftigt, omedelbart effektivt
mcil hänslrnslös använclning, till ett ehonomiskt bombarilemang.
Det har reclan prövats mot Rysslanil i fientligt syfte. fiör ett
helt annat änclamål ån clen humana freclen 

- 
mcn utan efllekt

lyckiigtvis. Det vet ingen bättre än förespråkaren sjä1v, oeh

ilå han betecknar blockacl som krigstillstånd, clå är ilet lrrigs-
meilel, ej freclsmeclel, och därmecl clörrerr öppnail {or krigel-. Ännu
för några år seclan kuncle man till nöcls som ett mindre out än

clet cippna kriget acceptera preventivbojkott etc., men ilel; är

uppenbart att alla dessa olika "orcinings"meclel bilda en kategori
av säi<erhetsåtgärcler. som falla helt inom clen kapitalistiska orcl-

uingens och clen borgerliga pacifismens ram. Från socialistisir
sl,ånclpunkt biucles aläremot ingen annan garanti mot kränhnin-
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gar ocrh jlreclsblott iin snmhä}lcnas ler.olutionel'ing genorn iu1;er-

nationellt frjrenacle ar:ltt-,tarelilasser. tililignanile sig makten att
genomföra en socialistisli orclning otrh ul delrtra s)tnpunht liir-

blel<na c1e ovanuärnniia mccllen tilt palliativ' Sonr siiclana kutruil

de emeliertid b1i r.ansiiliga och f'ariiga. Så 1änge ännu stor-

maktsbegrepl;ct ti11åtcs behärska alla ir]ternationella forbinclcl-

ser och så liluge det får clrivas till siD spets i Nationsförbuncls-

rårlets suprernati och rnal<tutövning. måste fojkcn alltjiimt ieva

i oro {ör n1'a. krigisha {iirvechlingar'
Råc1et kommenclerar. ju ut ti11 blochatltjänst. ""rd-

:rings"tjänst cle olika folken. häist cle små {ollicn. mecl förr1cl-

ning av rollerna tlem cmellair. lrecl neritraliteteDs bannlysDirrg
"har ävcn "buffert"staten försvunnit; clet gives icko 1ängre några

"kudilar" mclla1 c1e store; clcn lilla statel ha1 tti5'anillat-q till
{rihtions,vta - 

med tilliigg ar- eII ii]iacl soliclaritetsrisk att clmgas

in i en hrigsvirvel. T)åir {iurias t. ex. ej 1ä[grr: några' neu-

trala hanclcl*qfartJ,g: hamnarne Lotnmas i,ill omeilelbart. och

allt som ligger {rjrankrat i r1em. kan givas till spillo. Det eggnr

Daturligtvis dc o1i1ia statcrna att i tirl 1ägga r,rpp ftirråcl. att

sörja blctt for sig siälv. att gå sm1'gr'ägar uta[{tir {örllunrlsin-

stitutior-rcrna. t1, vem liänni:r sig 1äugre sähcl gentemot ctt im-

porialt stormaktsväIcle? T(ommissiouen ll:o se\ har satt sig har

o11 1viv,'lrliligt äl'emirrlr".
Kroliviigar och nöclfallsbcslut lia kåinneteclinat var kcnf c-

rcnsclags förhanrllingar. När clet icke tilläts att omedell'art up1;-

taga c1e mecl INntente-interclikt belagda staterna. hittacle man på

cle s. k. "tekniska orga,nisationerlla" för att tlär stoppa in dl'

stater. som ej få stiga fram tiil stora bordet. Dessa orgailisr-

tioner äro ett -qlags aill.ichambre till stola salongen. Här triiclcle

rlessutom åter i clagen söndring och spänning mellan r.ärlils-

delar. Rowell (ca[acla) och Mil1en (Au-"tralien) protcsterarle

mot "c1e tekDiskal'. sorn enligt c:[em s]rulle ge Europa ett iivertag

gentemöt Amerilia,; man skönjel Förenta staterna-q och r1e angio-

sachsiska clotterstateruas missrä1<uing på vinsterua i krigct.
Frankrilie gav då gellom rlen t-vpishe reaktionärer iliplomal'en

Hanotaux. för tjugu år seclan fransk utrikcsmirister. ctt ilshct

svar -- Frankrike som clock vuunit mäst på våldsfredernal

Här må nu i ticlsftiljcl antecknas l1ågra smärre bel;.'sarrrlir

episocler i och utanför. konferensen. Man betechnade sändanclet

o., t1'{o.-*clicin till smittacle tlaktcr: sonr "en br1-gga meilarr
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ITur Kr.im er.ör-rad,cs.

folhe'". !l1.gsamt a\i der Jr1-l.gs^mmc Na'scn, som s\:ssrat mear
-qåtlana, ti'g, secla. ha' peta,ts i rrarig''.clen ay Brarrting och
Lange. I)e' mecl Gc'öve jämrrlöpa'r1i: I'i'a'slconf,rr.r.., i

Br*xelles 
'ttalade sig platonisl<t 'ot "allt slags protehtionism,,.

Men ej ett or:cl lliillcles diir om srraciligheter av rJrssbrocrrradcrs
p r o hi b i t i s m. l'ftil'i'tc,-rr. cic' frriktnclc. rc'olters grolid,
har man I'allpratat om r:lio'omi. Diir har cl^-lltats intc''a,tionoll
krcclit åt cle rår.ar:.fti,ttiga, länclr:rna. t-r.'tau Ltir..rr,r åt llern
ingc* r'iirlclsfrccl! r,il.'ä1 : clet 'at'rlig. var.''tbvtct liräver l<a1ri-
talismens avskaff.ncle. *]lc1cnst''c1 de"a ,u..'cril ro{far oclr
frossar i hagr a."' hlocliacl-p.otelitio.ismcrr. Gcrrternot st.a{fJrloo-
kaclprirrcipe' blcr. schu,eiz ett rigo,bli.li bc1;ärlisarnt och r.ille
upprii,tthålia 

- såsom "neutral',!l __ l,alla hurnanitär:a 1ör_
bi'clt,lscr'". rracl c.letta't1r.1'cl< i''er.'ir: s1-'es föga hlart: schrvr:iz,
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hrav tcrde lätt råha i konflikt rned. c-len i Bruxelles proklamerade
"ckonomiska solidariteten". som i sin ordning kan antagas inne-
I'atta en stlär,an att gentemot rcvolutioliära, tenclenser konsolidlera

ile stora firretagen och cle ledande banhinstituten. På de gapanile

kursdif{ereltsernas gungfl;' kan ingen framtid byggas ens för

bourgeoisin och för att Nationsftirbundet skall ltunna bli "cn le-

vancle otganism". vatom man drog crr djup 1ängtans suck j

Geuöve, forclras i n o m samhällena det lugn och den jämnvikt,

som valken Geni)\,c- eller Bruxelleskonlercnser eller Nationsför-
buncl måkta skapa.

Så clrog upp det lärorika intermezzo, sorn kan benämnas o r cl-

r i n gs aktio n i Litauen och clär Sverge riinte clcn riskabla
äran att få vara mecl på ett hijrn. Iritauens ombud Volclemar

.hacle {örut anhållit om att slippa interventionstrupper sa'mt

om uppshov mcil r:eferenclum. Samma cla,g. som det sacles. a,tt

Nationsförbundcts" makt är "politish och m o r a' 1 i s k", beslöts

att särrcla ordning-strupper till vilna . , . mot \Iolclemars varning.
J'ust cle norcliska småstaterna utsågos till "orclningens" storm-

bock cch fogarle sig dari 
- 

trots protester från Sovjetrysslancl,

som naturligtvis vil1 s}<af{a rcspelit för sitt {örc'[rag mecl Iritauen

och följaktligen måste fOrbjuda beträclande av i förclraget cletta

landt tillerkänt områcle. Beslutet, om det än gällcle ett trassel

mellan Polcn och Litauen, var inclirekt en chikan mot Sovjet-

ryssland. vars a1la riverenskommelser med främmancle stater koil-

sehvcnt negligeras. Balfour. dcn brittiske imperialistcn. och

ll-vmans blevo ursinniga ör'er. Moskvas bristanclc respekt för den

hoga Genöveförsamlingcn, och Branting jamacle e{ter. flörmcnan-

c1e. att Vilna vore blott en polsk-litauish fråga (!?). trots att
R.u-sslancl garanterat Litauens integritet.

\Viison och Bourgeois ha i år tiilclelat-* Nobelska {reds-

pliset. Det är en h1,'llning åt Naticnsförbuntlet. en h1-llnirrg

åt Genövc. oft;rtjänt ur synpunkten av värhligt gagn för en

varahtig frccl. Men cläremot är clet flilkomligt i si1 orchilg
att r.ålilsfreclernas ansvarige och tiIlsk;.nciarc sålunc1a bclrinas

i betrahtancle av clet Nobelsha, fredsprisiustitutets ursprullg.
Stiftaren var en mångmiljonär. en vapen- och ammunitionsiabri-
kant. en hapitalistisk "paci{ist", ctt curopeislit motstycke till cle

amerikan-qka trustmiljardärerrla; clå är det c[ naturlig. liort och

rak r,äg. som ett freclspris vandrar till Wilson och Bourgeois.

Den förres ohlara och fa[r]anc1e föreställrrittg om ett natiols-
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förbuncl har icke blivit klarare i Genöve. Det är åter upptag-
riingsfrågorna. som utgöra prör'ostenen på troheten mot ilen ur-
sprungliga ic1ön. Nu fram i decembel släpptes Bulgarien in,
medan Estland, Lettland, Georgien och Armenien ställdes uncler
m,rralisk observation 

- 
de tre förstnämncla hade ju oskärat sig

genom separatfreder mecl Moskva' 
- 

endast till "de tekniska
organisationerna" berecldes dem tillträcle. Litauen ställdes fort-
l'alarrde under prövting. Iförfarandet påminner om medlcmmars
intl,ganclc j cle frihlrirliga församlingarne. LIngefär samtidigt
uppievile man ett extra muntert frispektahel. Den ökändc re-
alttiouiircrn Trltgger. vars hela politiska bana är en oavbruten
hcrljr av löraht {ör och kränkningar ar. rättssynpunhter. var nog

cfr)151.11 att i Genövc stå upp ocir prisa "demokrati, sanning,
lätiviszL och soliclaritet". han. en av våra värsta militarister
och arbetarelliencler 

- 
det är kännetecknancle för hela detta säIl-

s1;a,p av r.ärldsfredsstiftare.
Härovari nämncles, att Schrveiz velat unclandra sig blockacl-

{örpiiirtelsen ar' "humanitära" skäI. Påfallande nog var kon-
lerenserr ytterst tillmötesgående och generös mot Scb.rveiz. Detta
turistiand i<unilc också påräkna särskilda sympatier och hänsyn,
ty även uircler irrig behöver bourgeoisicn en trygg och fridfull
rekrcationsort mccl iätta och snabba förbind.elser i aila väder-
strccit. Men när cle skanclinaviska staterna yrka,cle på särskild
hänsr1.11 ti1l länder mecl farligt utsatt geogra{iskt läge. c[å väu-
de sig Belgien mecl skärpa cläremot; clet tackacle clärmecl för
den {rausk-engelska hjälpen och så väI man än kan förstå Bel-
giens upp{iattning ur värlclskrigets historia 

- 
för oss var det

Iikr'äi en missrähning att de skancliiraviska änclringsförsIagen.
ehuru Cecil tog sig clem an, så fciga beaktacles. Allt clet hårda
oväclret är l<var i den internationella atmosfären 

- 
clärom vitt-

nade clerr japanske representanten }Iavashi. i clet han, försva-
rande sitt lancls rustningar. yttracle: "AIla stater komma att
ö k a, sina rustningar'- för freclen." Således a,lldeies som förr

framåt.
\-ålds- och vedergällningsandan bevarar då sin styrka oför-

minskacl. Den gjorcle sig kra{tigt påmind i Ärgcntinaaf-
{ ä r e n. som hotad.e konfer:ensen med en sprängningsskandal. 'Ia-
gerl ur sina illusioner om konfcrens och Nationsförbunil hotaile
Argentinas representant Puerrn'cclon att lämna konferensen. I)å
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höllos bevekancle förmaningstal och när inte clet tycktes lijalpa,
hotacle Frankrike ocir Hngiand att åtstrama krecliten för a,tt
hålla Ärgentina hvar 

- 
även ett belysande exempel på hul iu.-

dustrikapitalistiska stormakter behanclla en jord.bruksstat, varar-
man iikväI var i hög glacl beloencle ulcler krigsårens knappa tiII-
gång på livsmeclel. Irallet Argerrtina är en varning för alla srnå
och medelstora stater. Konferensen trä{facles emellertid ilå av
ett allvarligt tillbucl att fullstänc'ligt förolyckas, så starht -,'ar

missnöjet på flere håIi. Bourgeois, Nobelplistagaren, söktc därnpa
oron: Argentina och andra" viile gå för fort fram" hantänka.
Den utpräglacle franske hrigspacifisten Bourgeois bromsar allticl
mecl clen frascn, men hur länge får han vänta, innarr han ffir
säkerställt sitt icleai, siu obligatoriska skiljedom? Nu var emel-
lertici situationen ett ögonblich så betänklig, att han måstc {ram
i stor pose på scenen och försäirra, att Nationsförbundct vore
"livskra{tigt". Men hur står clet till mecl livhanken, näl nran
nödgas hålla d5'lika seanser {Or att besvärja uppiösningens onda
airclar?

Så kom,
avrustn
makt.

Tntr;.sksf av clen framkailar: utropet: \rilka härliga pri.ci-
fist-dernokrater! Tngen minskning e1ler ens en svag inskränkuing
:rv rustningarne kundc vinna fullt gehör gent emot åberopandet
av eller bahtanken pti clc egna säkerhets- och alil;ionsititressena.
IInr r.ore det f. ö. möjligt. när. Nationsfiirbunclets husltönc1ci.. i
stäilet fOr att hösten 1918 sätta cn bestämcl gräns lirir blodsut-
gjutelsen, i tre år håliit i gång en kontrarelolutionär of{cnsir.
rnot ett folk. som intet högre ör-rskar'äu att fullstäncligt avrusta?
Man shylidc viclare på att förclragcu ej respekteracles. Var:lör r:o-

spekteras de icke? Är clet oj clär'för att i n o m nationerna salrnas
clen makt. som han bringa ilen nöcliga respehten? Och dcn cla,g.

clå clar gives en proletärisk, bestämmancle maht 
- 

då kommcr
en revision av traktater, som r-äsentligr:n avsliegla borgerliga
partiers välcle och intressen. \racl betJ.cla fiirclragen. när Amer:jlia
ijhar sin flotta. Japan sina rustningar och ingcn al' cle ör'r'iga
storstaterna viil på allvar reilucera sin r'älning, clärför att c1e

av nationell I'apitalism betingacle intressemotsättningarne allt-
jämt stå kvari' Besvärjclser och biiner. uträtta intet, ty freclen är
för rlessa kretsar en ar-gucl. för vilken rnan hniiböjer och rolla,r:,

uppskjuten tiil cle sista dagarne. plenarclebatten om
i t g och i nt ernati o n el1 orclnings-
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* -\o.j. rrt'.i" slntrr ii1rlr rnerl 11c1 ilär'! ITlr rrl inte fått r,östrått?
(Li ltclrrtor'. )

Irr{,lr ilirrt t'illi,'rr nr;rrr sllirlsr.lal JI.ri,,,'1r.. st;rt. L)...1 tn.,lsiilttrirr
gar är Nationsförbunclet rrr stirncl att utp)åna, knappast rnildra.
I)et han ej heller uppnil "orrluings"militära resultat. men måstc
vandra tlcr vägcn. clärfirr att clet är hopsatt och ilirigerat av bor'-
gr:rliga ru-strringsregeringar. I)et mrjter även en raffiircracl cliplo-
rrrat'i. Se t. er. Japanl I'lijr all, r:gga l{ina låtsacle-* cletrna stat
i Genöve vilja lagga I{ina uniler Fijrenta statcriras ekonomisha,
besl<r,dr1 o ch uniler hontroll av Nationsförbunclets finansråd, c1.

r,. s. fi-ira, Amcrikas shldd iiven unclel sanrma hontroll.
[. ntlcr siidara o1j.\-lrisrlr;rna f iilhir] liinrler i<r'iip irlnrslrriugcu

;hop ti il ett lij,jliq-t magcrt rcsirllal. lill ..tt l'iaslio -,11. v. s

- 
rl- :-,
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" t' "i-'
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av vad foll<en bi:traktat sorrr en huvudfråga stå enilast kvar
några bl;'gsamma önsl<esecllar'. När c'[är föreslogs från koloni-
håIl propagancla för "avspänning av cle internationella. forhål-
lanclena", r'ille Englancl ej stödja detta förslag. ej ens Ceci1,

utan överlåta den saken åt vart särskilt land. I)en norske c1e1e-

geraclen Lange krävde avrustning av hänsvn tjll massotna.
ninskning av militärbuclgeterna, clärvid även hänvisancle till
stämningen i Tysklancl och RJ'ssianc1. Benes (Bc;hmen) iutade
åt samma mening. Då satte sig åter Frankrike på
t v ä r e n i sin outrotliga fruktan fc;r Tysh1and. I)å spelade
in den samticiiga partiella ministerkrisen i Paris, där hrigsmi-
nistern Leföbre avgick. i det han viilhöII den Iängre övnings-
tiden. Då väncle sig Bourgeois energiskt mot Langes yrhande
att minska rustningarnc nästa år och icke öha clem cle tr'å föI-
janrlo åren.

Mot slutet var förbunclsförsamlinger, nervöst otåIig att få
fram något resultat. Branting fruktaclc att "utan ett positivt
arbete skulle massornas förtroencle förlcras". Kanske -han därvid
tänkte på socialiseringsbluffens roll i de svenska riksclagsman-
navalen. Bn avrustningsbluff var tyclligen 

'av 
behovet påkallad,

i Genöve. Fisher, ett av cle engelska ombuden. hyste samma

fruktan. Art. 8 i l<onstitutionen har emellerticl trotsat ansträng-
ningarne att nå utöver rent platoniska uttalantlen. Iche ens

avskaffancle av clen privata vapeninclustrin irar kunnat beslutas
-- blott granskning av frågan. Ha ej rena kapitalintressen här
inverkat p:i församlingens hållning. c1å man inshränker sig till
att tillhålIa makterna att fö1ja sitt eget beslut i dec. i fjol om

l<ontroll ör'er vapenhancleln?

Branting sköt fram i clebatterna Barnes och Langc, vars
lr'hancle på buclgetminskning redlan år 1921 ivrigt behämpades
av Bourgeois. såsom or-an blivit uämnt. Branting och Barnes
betechnades såsom särskilt "skickacle att tala i massornas namn".
Sjalva detta uttryck är en naiv behännelse on Nationsförbunclets'
om clelegeraclcförsamlingens bristancle kontakt meil massorna ; c1är-

med år clå t;'clligt utpekacl clen rol1. som Branting och Barnes spe-

la i clenna humbugsinstituticn. nämligen rolleri av tillhandlahål-
lare ar"'folkopinion" åt förbundet. Och clen ro1len spela c1e

fullt meclvetna om sina förpliktelser gentemot bourgeoisin.

A1la gjorcle förbehåll. Det höil på att gå siincler. I)å lugnacle
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Branting cle oroliga anclarne me d framhå1lanc1e av. att rege-

ringa,rne ju änclock i sista hancl ägile sin "hancllings{rihet". Y1,t-

ranclet blottar jri Nationsförbunclets ihålighet så genant. att en-

var borcle förså, hur fuliständigt r'ärdelöst clet är för fred och

avväpning. Generellt kan nu sägas om konflerensen. att rcsolu-

tionerna till sist voro så intetsägancle. att de i allmänhet an-

togos enhalligt. I avrustningsfrågan sökte man även klistra
över ihssonanserna. utglätta och uppmjuka. Blott i form av

önskemå1 uttalailes, att regeringarne ej under åren I922 och

1923 må ör,erskrida 1921 års miliärbuclgetcr, cle c1rl något rnirr-

skacle. Men ej ens clenna urvattnatlc önskeresolution liu[ile
framlocka ett enigt antaganclc. uta,n bifölls mcil 30 stater mot

7. Irishcr förklarade. att cngelska rcgcringen erj han åtagzr sig'

omeiielbart att "acceptera någon särskilcl plan" för red.ukl ion

av rustnirigarne. och Frankrihe unclskyllde si.g med utt d.t "u't'

egerr rlrift" hadc bilrjat minsl<a övningstiden - 
någonting som

dcck torde stå i vicla laltet. Cecil ville ft;rst åtminstone ha

fran.r beslutet som rcsolution och som "iinskemål" enclast om den

mer bcstärnda formuleringen förl<astacles: Ilans yrhaircle ju en-

clast unclerstryker fiörsamlingens klena tro på sig själv'
Tävlan om manilat till llörbunilsrådet ger oss även cn pihant

interiör. Det gä11c1e va1 av icke-pclmanenta råclsmeillemmar. Små-

statelna Belgiens, Brasiiiens. spaniens och Greirlancls leprcseu-

tanter stoclo i tur att avgå. Kinas ombud- Koo -vrkatle. att Asien

skullc-. bli represcnterat i rådet mecl 1 representant. Det t5''cktcs

ju ej vara liir myokct begärt. Då inr'änc1es. att rna,n borcle r'älja
"fritt" I I Så grannt shulle det låta. llen kränktes fcirbuncls-

ahten mercl prcportionsJ'rhandet? l'[ot clctta talaclc b]' a' Bran-

ting för att bevara infl)'tantle åt clct av krigsliclelser iinnu shäl-

vantlc Jtruropa. Kinas {o1k. clenira cljlpt freclliga jorclbruliarna-

tion. cleilnzi väic1iga. lugna -_vta" borcle clock betrahtas som en

värc1efu1l värlclsfredsgnranti. Mot även c1cl, önshvärcla i ulonr-

europeiska staters represcntatiou i råc1et väncle sig Blanting.
unclerstöclcl av Skanclinavien och Hol1ancl. Församlingen fixer:aile

ingen ståntlpunkt och uttalade biott en tinskan i clen av Koo

angivna riktnirrgen. I)en s. k. "1i11a Ettenten" mecl Rumånien

ville är,en in i rådet. SJ'damerika och Kina åter väirde sig mot

cnsicligt europeiskt besättancle av småstatsplatserna och sökte

följahtligcn är,en de få bort Grckiancl. Spanien och Belgien.

T)en permanenta clomstolen vållacle viclare m1'cket huvuilbrl-.
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!'ör obligatorisk folkr.ättslig fredtig reglering av tvisterna \roro
-<1'clamerikanarne eniga. Förerita staternas utsäncle observatiir
Mc Lrormich var livligl; intresseracl av cle syclameri.lianska inliig-
gen i clenna fråga. scm clen nva r'ärlden för sin del srralt
torcle bringa till on slutgiltig lösning, 1ämnaucle Europa ntt
segla sin egen sjii. Konferensen tvangs i alla fa,ll att upptagu,
ett alternativ: obligatorisl< skiljeelom i alia honfilikter, om tr-:i
cller flera stater komma riveLeus om att allid anlita cletta rne-
c'1c1, eller vicl vissa tvister. Om denna, frågas utgång får tolhas
.*å optimistiskt som clen norska clelegeraclen Hager:up ville girr-a.

gälland.e, i det han {örklarncle. att den obiigatorisha principcu
vore erkänd, "ehuru icke clireht ilr;rgk1 i fijrsiaget", clet nrå
lämnas därhän. Ifan klutar nu ut domstolcn som ett konferen-
serns storvolk. Men clai,rom voro rlog nreniugalne c1elac1e. Colum-
bia bcklagacle. Portugal beklagadc frågans utgång. och Poru bo-
tecknade clet hela som "Lilott ett obct)'dligt {ramsteg". IJour-
geois (Franhrike). oförfalsl<ac1 iraciliist, vänile sig natur.lig1,r is
mot klart obligatorisli skiljeilom rl u uch or.erade om "1ångsirm
evolution"; sannerligen blir all evohrtion långsarn i deu talit.
som Genövekonfcrensen mar:scherat.

Men av ett så oerhört de{ekt Nations{ijrbuncl är just ingcn-
ting att rränta. Mc Cor:micir hacle rätt, c1å han vttrailc, att uta,n
clet ehonomiskt starlra Norclamerika är förbunclet vanmälrtigt.
o,m clet än har lJtcl<a1s suga åt sig 13 stal,er'. l)en omshlr{tna clom-
stolcns livhrrnii hänger ju iloch slutligen på staternas ratifilia-
tioir. Ingen r'ärklig maht. ingen massoriras ellel cns regeringiu:-
nr:s a,uhtoritet har stått bakom iliskussionsklubben i Genör'e. Dr:t
litincle även hr BrantinE mecl sig. I)et mäter clet oerhörcla irr--
stånilet frtln första ticlens,högtflygaucle liiirhoppniugar liring
Wilsons "ljuviiga och giacla buclskap" fram till och mccl rlen
rru arrslutacle konfcrensen, när Branting J:ttraclc: "Nationsförbun-
clet bör nu nöja sig rnecl att finnas till". Ilans vanliga vingel
gav nu ilär for en gångs shuil en ovanligt träffande haraktä-
ristih" Men framticlen skall nu r-isa. om en fortsatt existens iir
tänhbar.

När nu konferensombuclerr återr'änile hem för' att njuta jule-
lritl efter kouferensens stolmar.i 

- 
ett glas vatten, 1ägger man

trrärlie till clen ciämpade tonen ör'er intervjuerna om intrycken.
Ombuclen äro tycliigen tämligen snoprla. Dc ha gjort nva erI'a-
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H1'cklare!
Hiiloliln- :rrrlirrrr;r skrir pr \\'ilsotrs lllrll.

' (Boarclmirn Robins,otr j Liber;rtor.)

re'heter om i:le borgerliga. nationeiia lidersernas styrka och orn
clet oerhörda stormaktstr;rghg1 ijver r'ärlilen samt om alen gamia
cliplomaticrs cf()rmiuskaclc inflyta'de. Me' kän'a de clå icLe
en skyldigfuet att iiriigt. sa'ningsenligt och oförbeirålisamt med-
rlela offentligt sina intr'cli. att i'ge'ti'g clölja av r..acl de upp-
le'at? I)ct vcre e' samvetsiös orätt begången .r- dem. om c1e

shulle ingiva illusio'cr om Nationsförbu'clets. om delegeradeför-
samlingc's st1.v[' och roil. Man begär i'tet bättre ä' att få
höra sanningen. endast sanningen. h e I a sanningcr. men man
tvingas av cle hittiils s''liga referate' att mecl e{tertryck fordra
eu tillfc;rlitlig rcdcgörelse. Eljcs {ogar sig till den oförclelah-
tiga förestä1i*ing. som allmänheten redan bibringats a' för-
hancllingarne och besl'te.. äverr intrvcket att Genöve blott
varit ett arnex till diplornaternas ,ch utrikesdepartemange'-*
knmarillor.

För brister'a, fiir svaghet och d'nkelhet han nogi som ursäkt
anföras att Genör.e var ett experiment. att det måstc vara ftir-

1.3
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enat mcal clc största svårigheter att finna lecltråclar ut ur ilen
gamla c'[iplomatiens och clet folkrättsligir. virrvarrets labylin-
ter i en kaotisk värlcl. Men viil förkla,ringar och ursäkter: kunna
åtmiustone icke socialister stanna. Om clet blancl clem före världs-
kriget \rAr en sjäh'klar sats. att även den varaktiga vårldsfreden
måstc r.ara arbetareklassernas verk. genomfört på ruinerna av en

besegrad kapitalistisk samhällsoralning, så är den satsen i dag

hunclra gånger sannare, hunclra gånger fastare best5'rkt än för
7 r\ 8 år sedan.

Men ha vi från Genöve hort ett encla orc1. trots nälvaron
av ombucl, som ännu kalla sig socialister, ett enda ord, som hnöt
an vic'l tlet stora väsentliga krarrets och lesningens klang i clen

3-amlu irrternationa lerrs lesolul iort?

I)et paci{istiska Geneve vat icl<e en tioncleclel av clet prole-

tärisht-socialistiska {rec1s-Europa.

- Kypare, jag har iute ,hjärta

svä1t4. Kör ut hononl
att se den clär stackars människan

(Gropp,er i Liberator.)
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ur Die rote r"ahne i Berriir ar- ä l'o'em,bor återger 
'i.iö.tjancleviktiga urrclerrättels,e från Moskva:

rf'oll<kommi'ssari'er:nas råd har b,eslutat .uppdra åt Jinanskommi:ssa-
li;r.tet att inon eu måna,cl 'e:fl,er 'ör'elensko'mlnelse merl r-erlerbörande ,in-
si,tirns'er inkornma till folkkommissrriernas råd rnercl utförli,gt lrtarbeta,t Jör-
slag till bestä,mmelser .orn avskalfånde ar. ,betalning för a,lla livsf,ö,rnöden-
lhet'er, som av förp1ä.gningsk,onr:mis,sariatct utlänr,nas för arb,etare, ansträlld.a
och al€ra,s familier ocrh överhuvud på för,sta och andra Jiategolins mstr-
kort. Yi,ila,re om nvskaffarde a\' ,b,ostact;shyra för .arbetar,e, an,s;tällda
ooh rlera's fa'rniljer, b'oend,e i stats- eller komrnunala hus. s,lutlig,en också
om avskaffande av b,etalning iör r'ärne.energi av alla sieig, som l,eveleras
till arbeta,r'e, arrstållila oc,h institution'er i enlighet mecl centrala ,bränsle-
maiteli:'r1förvaltning,ens.föreskrifter. ,siisom gas, elektricit,et, tel,efon, va,tten-
och avloppsleilningar o. s. v. santicligt hrr inorn Jolkkonlni,ssariernas
råd utsetts en kom,mission som har i uppclrag att inom err månacls ticl
utreda frå,gan orn full'ständigt ,upphörande av p,enningtransakti,oner -s. k. brnktiansaktioner inb,egrip't - är-e. r,örande producerand,e verhs
och rådsil,stitutior,ers ömsesicliga örbindels,er.

,\lltså skall senast tlen 1 januari clenna nya, r'ärsentlig,t ,stora förbått-
rinq i dcn erkonom.iska organisationeu inträffa. Sa,m.tidigt träd.er den
1 januali oc.kså. en atrtilq ilr' folkli,om,missaliernas nåd clen 24 ,aug'usti
trntagen fiilorrdniu.s i kraft: Avskaffandet av lletalning för il:,e{ordran pl
järrr'ä,g av aIlt fraktgods oc.h i clet närrmaiste alla passagerare, t. ex.

arJ:elare och alställcla f'ör resa pii gruncl av permission, ti.II arbe;trsplatse.r,

skolor, kongresser ,elIer för att ,ilelta i fackföreningsmöten o. .s. v.

För,st r gir'gel fr.ågan ,orn ar-ska.ffanilet er pelningen so n så,clan

frambars vai i ,början a,v år 1919 p'å rrårt partis lloskvaorganisaf,ions stad,s-

konf.erens, som enrälligt godkäntle Jörf :s a:r' cletla me.drclel,ande rapporri.
r.ari {rarnhöIls nödvändigheten att oförrdröjligen a,vskaffa betalning för
förplrägna'il ar- barn ooh för klä,r[er, b,ostad ,och ,bröd åt, ar,b,e'tar.e. Det
visarle sig ,ern.ell,erti,d, att ile psykologiska förutsättningarna för en .såd.an
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åtgår'cl vicl cier; ticictr ålnu int'e vair iörharlden.'.fil1änrllirrgerL ägctre

,r'ur[ enclast ileivis och försiktigt. I rpr:ii utdärcla,t1es'el för,orclrrirtg om

fritt underhai.ll av barn, rnen,enclast ned lir-'sm,edel och intill 14:cle lcr.nrrtls-

:ilct s-aant cnclast i Jrutrgcrornrircletril. (Senare utsträcktes iildern snrr-

ning^ill1 till 1li:e ievnacl,sår'et. ör,skol,lrarn tillkorn fria, klätl'er oclr till-
lämpningsområ,dct r-idga,cles liksom det l:örjaclcs praktiselas att för vrrt
nyfött barn lärnna 30 .arsjil t)-g l arsjin '_- 71 crn.) Efter en

ti'cl införtl.es ri utdelni4g av arbet,sklärder, som smånin.qotn lä.mnacles åt

aliu arJrctarc ocJr kompl,ett'erades mecl fri tillrtrellring av siipa 'eller tr'åI.

lTrrrlnr liclen lratle l)orloL [ör vrrtligr lrlev bortlrqils. .l rrSen oL.re{;11lig

lo11 spelacle bnr.liet att förvanilla en 'del av a.rbetrslönern& i b'elrönin,€iårl

i lll,ur,a-produ,kt'er. rill<et irlcv el ar- hur,fldgru-rlclerna {ör tlen r;rslia

sor.iotr,epttbiikerts tillLlcliringspoli{il;. \u lrlir rllr,r-le"s:r' Inät1 u,'lt 'slcg

ScTrom ovarnii,mlrla f ör,ordning kornpl,ett'ertr'de och alirnänt tiliämpa'dc.

Sntrlt skall iirbetåtna ocli stirllsbeloikningen kunna anviilda pengar endas{,

{ör sn-t-.qtrlnilell - så lå.iige ttrenna ånnu bestirl.

Derr genonr ircls miiilärr ol)crlLioner rt;rrlclit srtttttrt;tttlugttillgnll ll\

,li,-ysslan,cls allu, tlelar, Sibirien. Turkestan. Kiruka,sien, Ulirajna skal1 på,-

skl'nda att behör-lig'heten ur- inköp g,enorr olaga htrndel försvinncr. lii
får ,rcclan bomull oc,h örännsiematerial frå.n griinsområdena. som iörut var

avskurna frrin os,s. Centraldeptin riracle r,edan ,clcn 1 oktob'er sju gänger

rner bcrnull äu 'clen 1 jzrnuari 19?0. f'aibrikerna liommer i gårrg 'ocrh onr

ett år 'skali det för bönderna irli mycket fördelaktigare artt i utbyl,e

nrot rnanrifakturr-ator lernetera sina :rlster tiil ,staten iin att undanh'åJla

tlem fö': ,rien oiaga handeln. där ,clen köpes för pa.ppelspengar. Dir' sta-

ten har mer produkter - livsrnetlel och f a.briksr-aror - till si:t't f ör-

fo.gande. sliall cleu o.1aga hand,eln Jörsvirttra. eftenson'r ingen b'ehör'er

arnlil a ,del.



L921 17

DET REVOLUTIONÄRA IRLAND OCH
KOMMUNISMEN Av THOMAS DARRAGH

Lloy'rl Georgc lo'ar i sitt tal i crarr^rvo' röja rqlp revor'ti'ne*
pri [r-lanil.

rrlarrds bety6'[e]sg för cle' i'ternationella homm'nismen lig-
ger frzr,mför allt i fölia'cle: 1. lanclets strategiska ställning tiir
E'glancl. cle' brittiska imperiaiismens centr'm. och 2. ilerr ir-
ländsha politiska't'ecklingc's in{15rtancle på storbritanniens
Lrctla lo1 kiagnl ot.h.på rln till Förpn1r Slaterrrr rrlr.anr'lra,le jr-
1änc1a,rna.

Organisafionsansaiser och ledare.

l'ör att få perspektir- på följanc1e framstä.linirrg måstei vi
hasta en kort återblich ci'er clen irländslia arbetar- och socia-
listiska rörelsen och ge en bcsl<rivning av cle personer. som
där innehaft och innehar c1e leclancle rollcrna. Den iriä*dska
arbetarrörclse's liistoria börjacle egentlige' 1g0?. seclan .T i m
Larkin hommit till Irlancl. Till clcnna iicl var helt få ar-
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betare fackligt organiserad.e och t. o. m. av clessa tillh(jrde cle

90 procenten de engelska fackföreningarnas irländska avdeli
ning. frlånclarna kuncle betraktas som pappersmedlemmar, de

hacle, nästan intet inflytancle på den fackliga organisationen.
vars exel<utivkommitt6 befann sig i England.

Larkin, vars namn är förbundet mecl engelska arbetarröre1-
sen alltifrån tless grundläggning, kom till lrlancl som organi-
satör för engelska dockarbetarforbuuclet. Strax efter hans an-
komst fc;ljde den första stora strejken i Belfast. Denna strejk
var av betyclelse så till vida att också. utom clock- och transport-
arbetarna, polisen sltit sig till den. Det kom till or-oligheter och
militären inskred. X'å månacler efter Belfast-strejkens neiliäggan-
cle gick hamnarbetarna i Cork ut i kamp.

Den behandling, de strejhande i Belfast rönte av exeku-
tivkommittdn i Englancl, en taktik som fackorganisationen också

använcle mot arbetarna i Cork, föranled.cle Larkin att bryta med

engelska hamnarbetarförbunclet och otganisera cle irläudska
transport- och hamnarbetarnas fackförening på inclustriprinci-
pens grund.val. Efter en rad" strejher, som genomförcles med.

stor bitterhet, fick transportarbetarförbundet Iiast fot i hamn-
städerna och industricentra. Connoll;r, som 1910 åtcrvände
från Amerika till lr)and, begav sig o{örtör'at till I:ar:hin. som

satt i Montjoy-fängelset i Dublin. De blev ense om, att (-lonnollr'

skulle överta ledningen av fackföreningsrörelsen uncler Larhins
fiängelseticl. Seclan Larkin blivit fri, arbetad.e de med förenacle

krafter, tills L. reste till Amerika för att samla in pängar till
kassan. som efter clen stora strcjken i Dublin var alldeles tcimcl.

Connolly tillbragte sin ungclom i clen socialilemohratisira
rörelsen" huvudsakligen i Skottland. Han tillhrjrcle cle få oqädcla

marxister, som i ilen socialclemokratisl<a feclerationens ungdoms-
år, avskräckta av clen llyndmanska socialpatriotismens och re-

formismens första manifestationer! uppsacle samarbetet meil ilenne
iör att grundlägga det socialistiska arbetarpartiet, vars första
ordföranclc och organisator Conoil), blev. C. uppehöll allt tiil
sirr clöcl slänclig l'iirLrirrdelsc med partiet'. Änrru idag göL'hans
åsikter sig gälianile i clenna organisation. som år en av cle få

-"ocialistiska kamporganisationerna i Englancl. 1896 återväncle
han till Irland, c1är han grundacle Irlandska socialist-republi-
l<anska partiet clet första socialistiska partiet på Iriand.
ConnollJr var redaktör för partiets officiella organ The \trror-
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kcrs ll,cpublic (Ärbetru'r:ep*bliken), s.rm spr.ecl partiets revolu-
l,ionåra åskåclni'gar blaircl c1e irlänclska arbetarmassorna. Det
biir ihågkommas, att hur raclikalt nationaristisr<a än cle ir,ndra
partierna ku'cle vara, r. s. R. P. var ilet första av alla partier
so'r öppet och frimocligt gick i b'eschen för 

'pprättanclet 
av

er irlänclsk republik. Ehuru litr:t lacle partiet i cragen en för-
blnffande clåclkraflt. Partiet uppstäIic1c också sina, kanclid."ter
tili olika l<ommunala val. t;ir'är.r utan resulta,t.

1902 begav sig Connoll;' tili Amerika för att genom en
serie 1iöredrag samla ihop pängar till partihassan. Efter tur-
iröns slut stan'ade han i Ämerika. clar han meclverJ<ade vicl grun-
clandet av I. 'W. W. En 1ängre ticl var han s;rssglsatt som or_
g'nisatör i amerikanska socialistpartiet. l g08 grunciacle con-
noll5; clsn irlä'c'lska socialistiska federationen i amerika och
lar är'en reclaktör för ilennas officiella organ Thc Harp (Ilar_
pan), sonr senare utgavs på rrlanci, l)å han åtcrväncle tili rrland
l!i1(). publicerade ha' sitt arbete arbetarlirågan i rrlancls histo-
r:i.. cler cnda 1lörcfintliga marxistiska, 

'treclningen om clet ir-
iänclsha prolcta,riatets och clcn jrlänclska boncleklasscns utvech-
l,r,ctlristorit.

}\.ån år 1910 leclcie'Larkin och ConnollJr ar.bel,ar- och socia_
iist.r'ii'erlscn på Irlancl. r)e or:ganiscracre rrräntlska i,ransport- och
hiälparbetarförbuntlef. liirde masso'ra använcla mass- och svm-
patistre,iken och ombilclade irlänclslia .rbetarpa.rtiets fckföre-
nir,gslioirg'ess. Transportarheta,rfrtrbunclet mecl sin revolutionära
lösen 

- )öncsystemets upphävancle 
- blcv så mähtigt. att ir_

laiidska bo'rgeoisin och ile errgelska kapitarister. s.m hade i'-
ircsse' pii rrlancl, slog sig ihop för att tiilintetgöra förbunclet.
Dettr I'tirtle till strejk och en a'spärrning av Dublin. som 

'araclei il't'r' l{i nråuacler och som 'ar det irränclska, proletariatets för-
sl* s'rora res'i'g. r)e ra,clikala brittiska lcamraterna'skynclacle
de irliiirdska karnrater'a till hjäip och sänclc pängar: qch li's-
meciei till Dublin. l'[en clen brittiska arbetarrörelsens ]eclare
blr:'r biirllar', som. köpta a' kapitalistcrn^., saboteracle varje re'o-
luticril ahtion av arbetarna, och unclertr),ckte clet brjttiska
proltrtariatets r-rrav på att ge irlänclsha, frihetsriirelse' understöil.
Av rle* n'leilniirgen blev ele irlänclsl<a arbetarna t'ung'a att
uppgr' strejken. Rourgeoisin fir:aclc ern pyrrhus-seger. Transport_
arbeta,rförbunciet gick merl starkt hopkrumpet meclrcmstar ur
lirittLpr:r.r. m1:n orgatrisationens grlpch,al fijrbler. orubbaci. Arbe-
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talnzr bc-.rnäkti.gacics ir.\i crl vålclsam förbittring, som 1916 shulle
sLi rit i star:lia lågor. Då r'iirlclskriget bröt ut. hacle Transpolt-
a,rLretarf.ijrhunclct hommit sie så pass, att clet kunde resa sig till
energish protest mot brittislca, arbetarrörclscris socialförrådiska
1crlning. f'örräclarna slog sig samman för a1;t {örsvara ilern irn-
pelialistislia, sl,aten cch hjaipte tiil mecl att brutalt undertrycka
TrIrn'1 sorr iitet foil< och clc irländska arbctarna som k1ass.

Larl<in och Connolll' arrangeratle mötcn på hela Tr1ancl. De

a,v.slöjacle hrigets irrpclialistiska l<araktär. upplordraile arbetar-
ua att mecl alla till buds stående meclel utnyttja hrisen och krj-
tiseracle sliarpt brittiskå ar:betarröre1sen. De a.rslöjac'[e irlänclska

1-rrLrlarncntspartiets heltigdrrom borgerligt-i4rperialistiska harak-
tär. cletta parti som hittills clolts uniler en demohratisk mask
och som nu untlerstiiclcle hriget. l)e avslöjade också de borger-
iigt-reaktiouära teirclenserna hos sinn-feinarna. som förl<larade,
att hlanc1 borde hålla sig neritralt. I;arhin och Conoll-y såg bara
alltföi: väl. att c1e svårigheter. brittiska imperialismen hade att
liämpa rned" erbjiicl tillfälle att bellria clet irländslia proletaria-
l,et. Dc uncldrstöclde clet irlänilska meclborgarvärnet. ehiperadc
Cet. beväpnacle cless meallcmmar och gav organisationen en mer
ntpräglat miiitår hara,htär. Lar'kin reste tili Amerika for a,tt

samla ihop pängzir'. Krrappt liade blittiska rcgcringen fått veia
c.l.el, {örråin clen la,ucls{ijrvisade ltonom. Darpå övertog (]onnollr.

lljrburidens och medborgarr'ärnets lednilg och {örtle ensam par-

tiet vidale. Fr'ån clenna ticlpunht och tiil påslien 1916 behär-

skacles irliinrlslra arbctarrörelscn av irlänclska meclbo.-gar:r'ärnet.

Det irländsha medborgarvärnel.

Det irlänclska rneclborgarr'ärnet bildacles 1908 i Corh. "Dess

rrppgift var att försvara arbetsneclläggclser mot polisens inskri-
ilanclc. eljest hörc1e man föga av clessa organisationer' Först
1913. c1å cle i sambanil mecl strejken i Dublin uppgav sin av-

r.aktauclc håilning, fick cle större betyclelse. Efl;cr värlclskrigets
utbrott ägnacles dcnna organisatiou dcn mest allvarliga uppmårh-
samhct: man sörjcle {cir att anskaffa militära instruhtörer och

meclborgarr'ärnets mecliemmar beväpnacles. (Forsta instruktör var
kapten White, en son till britiiska fältmarskalhen sir Georger

Wiiite. Han cleitog i l)ubiin-strejlien och biev 1916 arresteracl

i Sycl-$rales. c1å han försöhte organisera en gruvstrcjk för a,ti
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Gatustrid pir Irlanrl: Sirrn Fcirrare som kapitulerar..

rädcla co'olly {rån fulrJ:orclandet a' tlen tivcr honom failtla döcrs-domen.) connill;r omgay sig s.rn rncclLo.garvälnets crrelr rnr:c1 ensocialistisk stab' Dcnna stabs h'vuclpersorr var Micrra er r\{ a i-I o n' en siilenväva'e som a'råittacles 1g16 ar. engelsmä'uen.
Ifeclborgarvär'et \rar uppbS,ggt på militär gr'nclval. l)et

hacle hogsta chef, stabso{ficcru." 
-o"i 

'an}iga offi"."o"o, .o*valcles av soldaterna, samt iless'torn e. för'artningskommitte.
beståencle av ett lika stort a'tar olr{icerare ocrr mausr<ap. }recr-
borgarr'är'ets verirsamhet i'srrrrinkte sig tiil Dur.rri' *ni o*gi"-



22 1 921

ningar. Det arbetade ganska bra. T {lera avseenden övcrträffacle
tlet dc irlänciska frivilliga. Det organiseracle pror'-gatustrider,
r-arvicl de väl skolad.e officerarna. särskiLt c1e högre, undervisade
dc irländska frivilliga teoretisht och praktiskt i gatustridens
metoiler. De månacler, upproret rrarade, speladc'irländska mccl-

borgarvärnct clen leclairde rollen och. tvang mecl järnvilja clc ir-
ländska friviiliga, r'ars l<älkborgerliga leclare i allmäuhct r-ack-

lade fram och tillbaka. att delta i upproret. De revolutionära
striclskrafternas c1å1iga resultat var följclen av de fega, till ho-

ger ståcndc borgerliga lcdarnas senhet att säncla mobiliserings-
orclern till cle irliindska proletärtrupperna. Dessa b'rrgerliga le-

clare stoil allticl i opposition till Connoll)' och var motstånclare

liil cn gemensam aktion av de frivilliga och medborgarvärnet.
T'rots detta försvarade 1,000 man av de osholacle rcpublikanska
stridskrafterna den besatta huvuclstailen mot 47.000 väi iivaile

brittiska soldatcr, beväpnadc eftel clcn militära tehnikens mo-

ciernaste möjligheter.
llnder heia upproret var Connolly övcrsta che-[ övcr a]1a

republiliens stridskrafter. Efter kapi.tulationen blcv [].. som

ailvarligt sårats, och Michael Mallon. meclborgarvärncts stabs-

chef. samt en de1 av vänstra flygelns nationalistiska ledare av-

rättade. Stijrsta clelen av övriga llramträrlanc1e prolctär'r l*ilare
iiöclacles under elier efter kampen. Eftcr cletta och är'cnså pii
grund av talrika häktningar blev meilllorgarvärnet som organi-

-.ation så gott som tillintetgjort. De iriändska frivilliga" som

inte haft så stor procentsats aktiva cleltagare i kampen. r'ar där-

emot i stånd att hålia största delen av organisationcn i ia,nc'let

rid lir'.
När alla {ängslacle blivi befriacle 1917, försökte meclborgar-

r.ärnet åter organisera sig på samma proletära grr:rnclval. Men clå

de iriänclsha frivilliga nu stocl i ledningen och sarntiiga meil-
i,,orgarvärnets lcdarc var d.öclac1e. förlorad e clet mer och mer
inflvtancle och spelar för närvarande ingen större roll i Iriarrcls
poiitiska liv. Man får inte glömma, att meclborgarvärnet är
ingen kommunistish orga,nisation. även om dlet står fientligt tiil
cle nu rådande socialdemokratisha tenclenserua i Trlands socia-

iistisha parti. En encla gång gicl< clet hancl i hand mccl c-Let

sociaiistiska partiet och clet r,ai: vicl anangeranclet av ctt möte

tiil förmån för ryska bolsjevikrevolutionen.
l{eclborgarvär'nets program är upprättaniie mecl väpnad haiicl
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av en arbetarrepublik på Irland, om också inte flertalet av or-
ganisationens meilelmmar kan redogöra för hur en sådan republik
bör bilclas och uppbyggas.

Sinn Fein och de irländska Irivilliga.
Sinn Fein-rörelsen ledde den irländska nationella politiken

uncler en tidrymcl av över 50 år. Dess mål var att på konsti-
tutioncll grund skaffa Irland ett home rule (sjäIvstyre). Av de
104 irlänclska representanterna i brittiska pariamentet tillhörde
c:a 80 irländsha parlamentspartiet, de övriga var till största
clelen unionister, valda i det protestantiska valdistriktet i nord-
östra {Jlster, som motsatte sig home rule.

Under Parnells iedarskap förde Irländska parlamentspartiet
en obstruktionstaktik i brittiska parlamentet. Denna taktik
ledde partiet till ailt fler kompromisser, tilis det slutligen togs
på slap av engelska liberala partiet. Medan det mer och mer
miste sitt inflytande på det nationellt revolutionära folket, upp-
stod en ny nationell taktik i form av Sinn Fein. En broschyr
med titeln Ungerns återupprättande, en parallell med frland bör-
jacle fasta allmänhetens uppmärksamhet på sig. I denna lilla
brosch;rr föIjde Arthur Gr i f f i t h, eir oavhängig borger-
iig journalist, Ilngerns kamp mot österrike för politislct obero-
t'nde och {öreslog använclandet av samma taktik som de ungerska
socialisterna brukade också på frland. Han framkom också med
ett utkast till program. som 1914, sedan partiet fått större makt,
kompletterades. Huvudpunkterna i programmet var följande: a)
lal av ett parti enligt engelska valsystemet. som skullc {örplik-
tas att håIla sig borta från brittiska pariamentet, b) faktiskt
r.rpprättancle av ett irlanclsk parlament eller generalråd, c) väg-
ran att betala, skatter till engelsha imperialistiska regeringen,
d) införande av tullskydclspolitik, som huvuilsakligen skulle vara
liktad mot England, e) upphjalpande av clen irländska ind,ustrin,
f) upprättancle av iriändska honsulat, g) atlmänt understöil till
r:amtliga nationella rörelser på frland.

Sinn Fein var egentligen bestämt för politisk och utompar-
iamentarisk aktion. Det, blev dLen ungerska parallellen troget.
l)en brittiske monarken skulle tiilika vara konung av Irland och
sanktionera bagge parlamentens lagstiftningsbeslut. Faktiskt var
1. R. S. P. clet enda parti, som i början av tjugonde århundradet
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Irliildsk gatubild undcl guelillnkriget.

öppet uttalaclc sig fiir cri irlånilsk repul-rli1r. Ett politislit parti
kunclc mau linappast halla Sinn lrerin. f-ac1 cless stiilhiing till c1o

ekoiromisl<a. problcmen augich. följrle alet clcn fiirålclracle borger-
lige ehononren li'rjeclrich Liszt. clcss ril<tlirier i elionomiska frågor
var i högsta grad realitionärtr. 1913 intog tlet cn fientlig stiill-
rring till s1,r'ejken i Dublin. Mccl mlclict större rätt ä,rr Sinn
l'ein kari cle frililligas rijrelsc berteckhas som clen härskancle
nationella j<raften i ilen irlänc1.*lia po)itiiren. Organisationet
gick från seger till seger, tills clen vicl I918 års a_llmänna par-
la.mentsval lich hcla Iandct merl sig. I)iirpå rlpprättatle den sitt
c,get par'lameut, I)a,il llirrlaun och gjorclc fijrsök att bilcla ett
lia.binctt och i cless händer ör'er:-ll1-tta, lanilets regering. På grund
irärav 1lörlilaracles organisationcn för olagliu. Ilfi,cr cletta upp-
träder clen så sn:rr't ett tjlllallc erbjucler -*ig, ehuru cle flesta av

cless mecllemrnal samt clcss mest framståencle funhtiouärer stän-
c.hgt sitter clolcla i de engr:lslia l'ängelserna, som cle kan unclgå
enrlast gcnorn |lyh1" h,t,r*erstrejk ellcr aunat c11'likt. Siru ll'einnr-
nas taktih är cgentiigen att göra dr:t omöjligt firr engelslia, re-
geringen att stvra, I'-lantl och samticligt upprätta så många il-
stitutioncr soin möjiigt, så att 1-rartiet. om ilet r.isar sig niicligt.
på ctt ögonblick l<an iiverta, r:egcringsmahten i landet.

De irlänclska liriviiligas program består ursprungligen i att
med vapenmakt upprätta cn irlänclsh rcpublik. Mecllemmarna,
ar- c1e fr:iviliigas organisatiolrel består huvuclsahligerr av prole-
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Strirlknstare i Iiingston undcr en rrattlig siriil.

l,ärerl och bönder, mcn o{ficerarna är o{tast från småbourgeoisirr
cch lantgårrlarna. I clet stora hela har de frivilligas organisa-
tioircr irelt få socialister. men cle har många vachlanile medlcm-
mar och anhängare. som är hänforda för C-'oniroll)r och arbctar-
reprrl-,1 il<ens jrli.

Sinn Iein-riirelseus sammtr,irföraucle av c1e olil<a lilasscliia
leiler. som mau lätt {örstår. till hamp inom partiets egen ram.
Så länge samarbetct mellan clessa hlasser vaLar -- och samver-
lran är oundgänglig {ör att kunna nå verhlig politisk oavhäng-
ighct 

- 
kommer Sinn lrein-rörelsen att vara ur stånd, att upp-

stäila ett bestämt socialt-elionomiskt program. Av räclsla att
störa klassernas samarbete l'ågar den inte uppställa ett bestämt
politiskt och ekonomisht program utau hålier siig clarfOr till ett
s. k. clcmokratisht progrftm av den vanliga innehålislösa slaget

- borgerligt-rlemokral,iska principer exempelvis som att landets
resurser bör förvaltas av heia folket och i hela folhets intresse.
jämlikhet ftjr aIIa medborgare etc.

' Arbefanörelsen på lrland.

I)e organisationer', som tillhör irländslia arbetarrörelsen, är
Trländska transportarbetarförbuuclet (Irish Transport anil Ger eral
'Worker's tlnion). cle lol<ala och nati.onella fackföreningarna samt
de ir1änclsha avclclningarna i rle stora engelska arbetarförbunclen,

2i'i
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såsom Järnvägsmännens national{i;rbuncl och Masklnarbctarnas
förenadle förbund. Nationellt sett finncr rörclsen sitt uttryck i
irländska fackföreningskongressen. lohalt åLterigen gilr rlen sig
gällande f{enom förvärvsrarl (Tlades ('ouncils). sammansall;r ar-

representanter från cle enskilda distriktsforbunden. Den mcst iu-
fl;'telserika organisationen är Transport- och Hjalparbetarförbun-
clet (I. T. & G. W. P.), som nu rähnar 120.000 mecllemmar.
Forbundet var ursprLrngligen uppbyggt enligt irdlustliprirrcipen.
llhuru clet i borjan var numerärt obetydligt och cless verksamhet
inskrånkte sig tiil de stora stäilerna. gjorde förbundet mecl uiom-
orclentligt gott resuitat bruh av mass- och s).mpatisttejkcn.
Samticligt beclrev det nästan oavlåt1igt revolutionär propaganda.

Efter upproret, som kostacle {örbunclet två av cless bästa 1e-

c'iare och sedan det bc;rjat öka sitt medlemstal utan inval. för-
rv&nr1 {örbundets revolutionära åskådningar alit mer. Irör lär-
''"'arande har det urartat till en fecleration meil blt$,ftratiska
och starkt centralistiska tenclenser. Medlemmarna är till största
delen iche yrkesutbildade arbctare, endast ett visst antal tiilhc;r
fackföreningarna. Förbundet har icke hållit jämna steg mccl

industriprincipens utveckling och kan c'lärfcir iätt b]i ett klum-
pigl och odugligl yapcn lör prolctarialel ilramporL moi I'räm-

mancle imperialism och häns;'nslos kapitalism.

Största ilelen av förbund"ets mcillemmar utgöres i detta ögon-

blick av fattiga böncler och jordbruhsarbctare, som inte är ense

med industriarbetarna och som inte vill tillåta. att industriar-
betarna ska ha företräc1e. Man han heller inte undgå att märka.
a.tt lantproletariatets organisationer som sådana var ett kolossait
verk. som bidragit att skapa ett slags klassmeclvctancle.

Yacl organisationens {orm och hand,lingshraft angår, som

visat sig ur ståncl att tillräckligt förbereda lantarbetarna till
att f1'lla sin uppgift, har d,et hänvisats tiil, att forbunclet aldrig
ställt som sin uppgift att s1å broar över klyftan mellan lant-
och industriproletariat.

Då atmosfären på Iriand i allmänhet är nationalistiskt rer-o-

lutionär. uppvisar Irländska transportarbetarförbundet och fack-
föreningarna en mycket starkare lramp-anda än motsvarande en-
gelska organisationer. som de ursprungligen hade till forebild.
I{ancl i hand med nationalisterna bröt irlänilska arbetanörelsen
år 1918 ned lagen om allmänna värnplikten. I)cn 1 mars 1919
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iyckades den stoppa största delen av lanclets inclustriella verk.
Och för helt kort tid seclan tvang den i förcning mecl nationa-
listerna genom en tvådagarsstrejk brittisl<a regeringen att fri-
g;iva 100 politiska fångar. som etablerat hungerstrejh. Mestaclels

är det emellerticl clen allmänna flclkstämningen. som arbetarorga-
nisationerna uppeggar till aktion. Strejherna genomkämpas i all-
mänhet av förbunclsmedlemmar. men även oorganise;:aile har
varit mecl.

tr'örst llijr l<ort tid sedan har Irländska transport- och hjalp-
arbetarförbundet b1ivi1 tir infll'telserik hraft på clen politiska
arenan, men segerll vid" sista kommunalvalen har bara biclragit
till att styrha {örbundets rcaktionära tendenser. Irlänclska ar-
betarpartiet och fackföreningskongressen. som vicl kommunal-
valen rcprcscntcracles av de lokaia förvärvsråden (Trade

Uouncils). visarlc sig licl riisisammanräkrringerr vara rlr't rräst

stari<aste partiet. Representanterna för arbetarpartiet ga-

ranterades genom stöal från Irländsha transport- och hjälpar-
betarförbundet övervägancle majoritet. Denna omständighct
stärkte ännu mer Transportarbetarförbunclets ledande roil på ir-
ländska arbetarpartiets och fack{öreningarnas kongress. Förbun-
det har också bcstämt partiets nuvarande form och program.
Trots arbetarpartiets påstående, att detta program, utarbetat som

det var av Connolly. väi måste vara revolutionärt. är cletta orik-
rilct: partiet förmåilde icke inse. att cletta program var utarLretat
i s1'fte att leda proletariatets verksamhet i den perioil som före-
gick världsrevolutionen.

Transportarbetarförbundets försök att 
- 

uniler 1ösen: en en-
ila stor förening (One Big lJnion) 

- 
dra mecl sig fackförenin-

garna har fört till fientligheter inom arbetarpartiets egna led.
Fackföreningarna reser ett encrgiskt motstånd, fr;r clet första
därför att förbundet motarbetar deias skråideolo'gi, för.clet andra
därfc;r att det ännu ej representerar industriförbunclsprincipen
utan en utveckling av cn {ecleration, som söker undlerordna hela
arbetarrörelsen under en byråkrati. Fackforeningarna på lrland
är små och hrrlrmper allt mer samman. De äger nästan ingen
politisk betydelse. mecl undantag {ör några större avdelningar
av ile engclska förbunil, som strävar att komma loss från Na-
tionalförbundet och den engelska centralen. En större avdelning
av Mashinarbetarförbunclet har helt nyligen redan genomfört
detta. Transportarbetarförbundet utger clet enda på frland över-
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lruvucl utkommancle arbetarorgarret The \\ratch-\\rord of Labour
(Ar')retarparolien). Ticlningen, som har en upplaga av c:a 10.tt00
excmplar i veckan, åelar alla upproriska och nationa,listisha Ir-
lanils-organs öde 

- 
clen blir alitjämt iuch'agen ar- rogeringcir. Or-

ganet uppger sig vara efterföijare till CionnollJ's 1'he Workels
Republic, {aktiskt kastrerar det emcllerticl ConnoilJ.s revolutici-
nära maniism i cless n"npassning tili c1e irlänclsha förhållanclena
precis som Kautsir)' hastreral }llarx' itlinciper i allmänhet. Pu-
bhkationen replesentelar clen lcd"ancle clelen av Transportarbetar-
förbundet, Ir1ändska arbetarpartiet och Irlänclsha socialistpartiet.

Internationelit är irlärLclsha arbetalr.örelsen ansluten 1,i11 clen
gula Internationalen. Som rcpresentanter. för Tr|änclsha socialist-
partiet viil dess honfcrcns rrar ut,qerlcla: Cathal O'S]rannon, redair-
tc;r 1lör Watch-Word of Laboru, mccllcm ar. Irlänclska arbet:r,r-
partiets exekutivliommittd och nu ortlförancle i Jr-liinil-"ka socia-
listpaltiet, Wiliiam O'Blien, T. A. I':s selireterare. l<assör- i
'Irausportalbetarförbuirilet och en av r1e bästa hra{terna i irläncl-
ska arbetarrörelsen. r'iclale en meellem ar. I. A. P:s exekutivkorn-
mittti Johnston och slutiigen Hughes. Trarrspoltar:betarförbunclets
sckreterare. Av c'lessa ombucl nådcle endast O'S]rannon och John-
ston. som var förseclcla mecl Irlänclsha socialistpartiets fullmakter,
fram till Bern. De uuclertechnacle Ailier-Longuet-resolutioncn och
slot sig i stort till den flygelns talitik på hnnferensen.

Irlands socialistiska parti, som bildacles 1896, änrlra,cle flcr.a
gånger namn och pr:ogram, tilis clet nccisjr;nk till ett litet obe-
tyclligt parti, som fOr Ogonblicket ej har något infJl'tancle på Ir-
Ianrls nat,ionclla politilr. Par'1ie1 s pulilil< ot.h lrlitilt l.,r.slämrlos

av samma personligheter', som leclde Irlänclska albetarpartiet och
Transportarbctarförbundet. En l<or:t ticl befann sig I. S. P. unr1er
in{lytancle ar. den vänstra f}1rgeln, sorn uricler denna period 11-c-

kacles 
- 

trots det övrig'a partiots ft;rbittracle opposition 
- 

få in
i particts föråldracle program nilgra revoiutionära grundsatser.
\ränsterflygeln arrangeradc återtaganclet a-,' anslutningen till
IJern-internationalen och försöhte få majoritet flör Tredje Inte,--
nationalerr. Emellertid mistc vänsterfJygehi sirr maht jnnan clen

hann befästa clen. sii att clen ej lJrckacles gcnomclriva anslutuju-
gen till l{oskva. Iriänclsha socialistpartiet räknar nu kna,ppast
150 medlemmar i Dul:lin 

- 
al' clessa högst 30 ahtiva 

- 
ss.m{

några hunclra medlemmar i iivriga clelar av lantlet. Dessa mecl-

lemmar är jlla organiserade och står r.arken i ra,pport med yar"-
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hrrl r.i r.iiddal vär.klel h.irl cleurojir.trti. ,så nn
ll;rgiltr R,'lr. \lirror. i I.ilrcl;r1rr1.;

an(:ha ellc. mecl Dublin-ccntra.rc'n. partiet gör nästar i:rgc'i,i'g:
clet har: i'tet eget organ och enclast få broscr^,rer åv dess egrlamecllemr'ar; i'ge' a' c"re bros.hl.rer som finns behariclrar ciet ir_länclsira prolctalial,ets r-ihtigarc 1,rågor.

En hraft' som 
'ta' i;r'i'cr kommcr att spera eir )ret1,-tlancleroll i frlands revolutio'iira 

't'eckli'g. är skapacl i clcn avGco.se RLl ssel reclcra b'oclerskapsrörcrsen. Denna riirclscha' I lr'r.a r äl orgair is*r.rc1n a'rlelu irrga r. *n*- r"nrir;;,;";r;. ,.m1'cket bet'clarrde mar<tfaktor i lancrels ekonomisrra ii-,- och somi rlr'rr fi;rsta rroriorrcrr ;r' pi.orotrr.ialcls rriklarrrr. slrrire rram_gångsriht h'n'a brukas av den proictära staten tiiJ rösancle av1i'smeilelsclistrib*1;io'e's ofråirriomliga problern o. s. \r. Då cleirlä.clska kommunislp'na i främstu ri.,-rr-rot måstc sörja ririr att
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1å organiscrade de jorcllösa börrdenia till gemensam procluktiono
så kommcr denna rörelse, som reclan itu stLä-,'ar att utrota clcn
småborgeriiga ideologien bland clc Ianclhungrancle egendomslösa
bönclema. att bli av utomorclentligt stor betyclclse för kommunis-
terna. Genom att påbörja de jorcllösa Lrönrler.nas organiserancle
på basis av gemensam procluktion i större skala tog ilenna rörelse
faktiskt itu metL l.ösningen av ett clen proletära statens viktigaste
och vanskligaste problem, den andliga fc;rbindelsen mellan cle

båcla arbetarklasserna,och säkerställanclet av industriproietaria-
l,ets enighet meil bönclerna uncler proletariatets diktatur.

Ulster, eller närmare angivet Norilost-frlanil, är: clet stora
fabrihs- och inclustricentrum. Industriellt liknar Ilister mer än
någon som helst annan del av Irlancl cle högt utvecklacle engelska
och skottska inclustricentra. Ledancle roll spelar här cle få stor-
hapitalister. som frlancl överhuvud äger och som står i nära kon-
takt rned. engelska bourgeoisin. Ulsters arbetare är elionomisl<t
organiserade i den engelska fackllöreningsavclelningen. politiskt
tillhör clet stora {lertalet av clem unionistiska partiet, det extre-
maste oppositionspaltiet emot Sinn Fein och ör'crhuvucl mot varje
form av irländsk nationalism. En betyclande roll spelar Ulsters
religiösa antagonism mot c1e övriga lanclsdelarna, clock har den
motsättningen uncler cle sista åren allt mera fiirsvunnit. I vissa
fall kommcr lllster-kommunisterna att få ett lättare spel än kom-
munisterna i clet övriga lanclet, ty här kan mair förelägga pro-
letariatet clen direkta frågan: kapitalistisk eiier proletär stat?
Då flertalet av Ulster-proletariatet är fri från national-repubii-
kansk icleologi. står arbetarna fientligt till upprättande av eil
borgcrlig republik på frlancl. Mecl undantag {ör dc a,nti-natioria-
listiska tendenser, som härrör ur reiigiös fanatism, har vi i UI-
stcr allcleles samma problem dem varje stort inclustricentrum
uppvisar. Ulster är såluncla meclelpunkten för en proletär kamp
mot en borgerlig irlänclsk stat.

Den nuvarancle stäilningen på frland bär kalaktären av ett
oav)åtiigt småkrig mellan imperialism och nationalism, virri den
senare rihtiringen får biståiicl från clen irlänclska arbetanrireisen.
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CENTRALISATION OCH DECEN.
TRALI SATION Av ALFoNS ooLDSCHMIDT

Ireniru
Sl<ulptur lr- clcn ctrgelskar }iklhuggaritrnan mrs S,heridan

I)ct kan icke kallas anspråksfullt eller förmätet att vilja
belysa 

't'ecklingens förlopp h's sig sjäh'. Men clet är svårt,
att få en klar riverblick ör-er sin egen utveckling. Mair måste
noga stuclera ilen. t1' den år icke endast cn utveckling av för_
stånilet utan äveu av käirslorna.

För ungefär 18 år sedan skrev jag en bok om ,Iolstoj, och
clenna visar, att striclen redan tagit si' början. Reclan clå hade
brottningskampen begynt mellan två problem: förutsättningar_
tra och bevisen för centralisatione'å ena siclan och. å anclra
siiian. clennas neutraliseri'g ör:h besegrande genom clecentralisa-
tion. För Toistoj är lösningen av dessa problem så att säga
ett litct och enkelt uncler'erli, som viike' dag som helst kan
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1'örverhiigas av männisliorna sjäh,a. l)en iir r,iclale för Toistoi
intet annat än en uppenbarelse a,r'clen hos allrl människor jnne-

boencle g'oclheten. Denna, goclhet behrjver emellerticl blott ;rttra
sig -såsom passivitel , såsolr pu lirrth'ig motvilja mot centralisa-
tionen. mot cle.n ekonomiska. rnot statens. mot kyrhans ccntra-
lisation för atl, åstac.lliomma clet råc'lanile sl'stemets fali. Dct är
en lreltallning till cn av folkmas-qorna så småningom allt mera
olganiseracl hörsamhet mot urlir:istcnclomt-.ns Lt,11- på passivi{,et.

T sjäIvn verhct vol'e en sriclau rubbuing av clen centra,liserade
rnaktcn möjlig. om den i männisholna innerboencle goclheten toge
-si.q uttrycli i det stora medliclanttret från ett tillräclrligt antal
människors sida. Propagandan fiir att cletta medliilancle änt-
ligen en gång må l<ornma till svnes. får icke uppliöra. Tolstoi
är dessa årtionclels störste etihcr. Han är också en realpoliti)<er
ar- oerhört stor betyclclsc. heli, enlielt emeclau han påvisar ett
anvilnclirart mcdcl. Men iinntr touar hans upitforclran. hans väc-
kelseförsöh ut ijver mälsliligheten. \uiru -*å länge existcrar cn
realpolitih av helt annat s1ag. och det går ickc an att förbise
clenrra politik och förutsättningarna föl cless utvecliling'.

I Tysklancls kapitalistiska gros-shancllarepress har jag uniler
åtskilliEa tunga år l'örsökt lösa clessa problem med liberala m0-
tocler. Jag troclcle på möjtigheten att mccl manchesterliberalism
hunna miklra den ekonomiska, och clärmecl också den hulturclla
centralisationen. Fölic1en blev crr oupphörlig konfiiht. som i svr-
nerhet 1'ttracle sig i eu liarnp meil sl.ftcmtil att åsta.c'll<omma större
ärlighet inom ticlningspressen. Jag var grillen ar. ilen villfarel-
sen. att man genoln ett -qkärpanclc av den ehonomisha l,iclnings-
prcssen. genom skoningslöst blottancle av ccntraljsationens gr),m-
hetcr huncle säkerstiillr oller stärka cle enshildas l.ttranclcrätt.
Jag insåg ännu icke. al,t cenlralisatiouens brrtalitet är lagenlig.
och att clen 1ögn, som fijrfähtar denna brutalitet. hiir lemma inom
laglighetens hank och stijr. Min bUck nådcle alltså icke rotcn
till det oncla. I)etta var ett sr'å,rt fel men också ett n5'ttigt fel.
T1- den r.äg. jag vanclracle. förde mig i .beriiring 

mecrl alla de

ting och förhål1anc1cn. mecl alla cle 1'l,tringar: ar- grvmhet och
brutalitet. vilka man inåste lära l<iinra. om man med cn skarp
spaclc vil1 grävå npp clert olclas rot.

f,ängle fram insiig och l<änclo iag: centralisationsivrai:eil av
liberalt lo'nuc vill åväga1'l'inga ett för'bnncl. som iche är mciiligt

\
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Kåmnarrevolutionii.rer på besök i Rysslanil.

- IIu, så rysligt! D.et var rnSicket vackrare att drörnma om deil
(Liberator.)

att uppnå, emeclan den enskilde blir uppslukad a,v centralisa-
tionen. Problemet uppstäilde sig nu sålunda: ingen förmililring
av striclen. åstatlkommen genom komproniisser, utan befrämjan-
ciet av centralisationen. och inom dennas ram individens sväng-
rum och frihet. Det första var återigen intet annat än ett använ-
clande av Marx' sociala utvecklingslära, det andra åter var ett
fortgåendc på clen redlan inslagna vägen. Det var kommunism i
samma mening som individens . frigörelse. Det var en åstunclan
att förstöra centralisationen med tillhjalp ar,' cless radikala an-
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nex. Nu blev ccntr.a,lisati()nelr L,1l lör.trtsåttning {iil tlect.)irtlali-

sationen.

Men seenclet och liiinrrit,ltJet var änrru intr:t l<iar1; secnclc oclt

kännande, eirurur.äl jag reclan llijrsöhte Iiå ut nrigorr politili r'r,r'

cletta, och ehuru jag, till ntt börja r1cc1 i i[')'strria1c1.6nder: å1r'i;

1910 uppställclc fnrclran pii ho-ti1r't'11 nedi{rån. llrån cle br:ecl:r

lagren. Härmccl hrrclc jag I'isseriigen givii.' mitt erliännanile åi;

niidvänclighetett ar. centralisittiort oc,h liravet på indiviclcns sr'äng-

rum och iirigör'else. rnen iirtnu ickc J'ritt crl ir.rgåenilc kiilrnedom
om clessa begrepp. [)crr r:iitta, liunsiiapen erhclll jag 1iörst under

novembcr I9l ?, då sor' jetr:egcliirgert olifcntliggjorde ile I'ijrsi,a

ceiltraiisations- och bcl\'ielscdeli}eten. l)ii|mct1 haclc rlcn hla,r-

gjort {ör mig rnirt r:gerr lärrgtarr. ttch liiicla,ilefter oclr al}1 l'railr-

gent måstc jag leclas al miu logih.

E t t r-isste jag nu rnctl sälielhct: r'er-olntioncl liulcle l:lott
vala mahtcns eriivr:irrg och belaisttncle gertorn proletalitr,l;et. eme-

dan ploletarjatcls r.ilja att bchiilslirL ploduktioncn tiililta är båc1tr

en centla,lisa,tionsvilja, och ctr clecentralisationsvilja'. Det sl;ocl

hlalt fijr nig: c[å pc,nrtingglionornin itire hunde 1iul1l'olja ct]t.t1.ra-

lisationen och iclie iinr.rtle galautelil llolkets lctintroll iiver den-

samma. så måstc 1-ren.r:irtgckottortrin a,vliisas x.r' P:ot1ulll;iouseko-
nomi1. Pl'oduhti6rr,*eli919tnitt åter' är tlet av plrllel,ariatr:t l'ast-

stiiilcla clionomislia s)'-qtenet.

lltt studium ar. Sor.jctl)--*slancls el<oilorni-*ka, leYolutioil liun-
de i enligiret hår'rnt:c1 iclie bliva, ctt stlc]iutn av situationr:rr för'

dagen. R)rsslancl-q s. 1i. "elionomislia liigrl" r'trr liil: rnig ingerl

uppställnilg av problem. ilg-ert proillemgåta. iugen problemliis-

ning. .l)err var llijr. r.igolltliclict. virl titlorr lijr tnaktens befiistandt,.

en ]ruvuclsak. mcn I'i;r. irvr:igt gn Liisali. Hur,udfråga,1 mri,ste Uijr:

rnig ltli tiilkomsten och lbrt-qll'idanclet I v ceutralisationerr och

clenuas liudrande geuoilr llolkets Lontroll. Härigenom c'lrt:r.s jag

att ob-qcn.er.a. att gr.rinclligt lillrcljup:r mig i {rågorna. iitt liil.l.l,

kännil, cler.as vcr'l<niiiga,t:. Itide cle 1ät'lig^glr ncle oc[ tlc l]amtii1a.

Hacle clct clil 11-chtrts sor,'jctrr]g0ringcn at1; i socialisrnerts 1it't'-

hen lortsiittl dcn ha,pitri,listi,<lia, trttntralisatiortstrtvt-:crlil irrgtln ge-

nom hapitaiismens utlrr]'taircle.'oift haiie clet 11'cka'ts ilcil a'f i

skaffa svringr.url åt r'lc,rr ensliiltlr: incliliclen'l ])etta, r.a,r' c1e stola

frågorna. cle r,er"lilig1, bctl'clclseliulla {'-iigorna'. Irågau oln P1'o-

r-[u]<tioiisträltgcler] lionrmc.L l'iilst i rnclra rulnmcl. Steglirlgen lv
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produhtionen är en sjäh'kla,r konsekvcns a.n, den i)rckade centra_
lisationen' rlar centrarisationen vii] .[1rck6f". så är aila bekvm-
mer om procluktionsstegringen överflödiga.

av pressen, åven ilen raclikala arbetarpr.essen. av böcker och
av tal hade jag sett och ]rört. att man i ltruropa icl<e en gång
hacle problemet l<lart uppstälrt. Frågestätningen 

",,,r, 
fuiir<om-ligt sned'riden. Darigenom blev cret europeisha proretariatet vir-

^selett, ocir Erropas privatkapitalister hacle icke öga {ör Ryjrs_
lands prestation. Der'ra kunde ilåir*rör icl<c genasl' lirrinas mecr
den framgång' som nödväncligheten att rädila E'ropas eri'nomi
I'rårr bankrutt forclr:acle. T{ampe' drog ut 1iå ticlen. brev svår och
1'örskråcklig

Det var ett livsviirkor att inrör arias ögon riu*na peka på
r-'n biid a' förstörerse ocrr skräcr<r,älcle. . Enclast u,pp,risåil.t a.,,
strär'anclena för rlen indivicl*eira frigörerse'. Detta iche biott på
grurrcl av bemöclanclet att göra mahtövergårgc'och därmecl ocksåile' eironomiska rädclningcn lättarc, uta' även {ör att ]r'nna
påvisa möjligheten &v en olycksbringancre riris r'öl clen n'a sta-
ten. clärest clen icke redan frfin ):örjan I;,ckacles sähcrställa, cler
enskilda individerna,s tvängrum och befrielse.

Re'olnti'onen erbjuder i clag icke brott för det borgerriga
Europa, utan t;:vrg1r också lriir. en clel av clet proletäril E'r.opa
on bilcl av fiirsttirelse och skräckvärcre. E'dasi uppvisanclet av
revolutionens organisatoriska'ppgifter o.h o.g*nisatorisker't-
veckiing }<an förl*ma ocrr tiltintetgöra clenna 

'ilrfarelse. Rev.-
lutionen måste bevisas va'a en {örvart*ingster<nisk nöclväirclighet.
sovjetr)'ssl',nd har aliaredan 1ämnat bevis för cretta. IItka.i o"h
planritning är synliga för alla. Detta är huvuclsakcn, \ri ,har
icke ticl och icke rättighet att ]iårla oss bor.ta 1rrån de*'a skola.
E'ropa har reclan förs'mmat aLlt för mvckct. sedan rglz har
clet ctt lysancle exempel i sin närhet. Det {attades rråg för attlära och därIlör också lyclnacr ocrr be.ägr:nhet. rche e' r:rrda
minut får nu gå förlor.acl.
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FRAN DE RODA FRONTERNA

Franhrikes sociallslparf lill lredie Infernafionalen!
.[ jairuari,]räftets prässläggrring,sögonblick ]iomrner fråri Frankrike

clen anärkliga och glädjanile nyheten, att iiranska socialistparti'et pii sill

irongrne,ss i T'ours clagarna mellan jul och nyår metl stor majoritet tagit

steget fråil oentersocialism ti1l klar komututristr. I ttr-r'aktan pa utför-

ligare motidelanclen,lI bor,gartel,e,gra nbyråerna s Iärgad.e telegrarn l'ä'I]rnas

här enclast ett l<ortfattat r'eierat.

Kon,gressens höger led,tles aT B,lu.m. ceutern ar- Louguet och vän-

stern av Car:hin, !'rcssaril oc.h Loriot. R.edan i början iiv förhantllingarna

besl,öt kOngressc.n m,ecl 2.898 rö,ster mot ].223 ometl'elbart tliskutera. frå-

srn onr;rrrslurning till Trcttjc Inlcrrralionrtlpn. r'ilken bcgiirts rv sejtte-

tlerpartementets omburl. Und,er der J,ö,Ijrrncle ingåenile rlebatten anlände

ett tel.egram Jrån Treclje Internationalens exel<utivkommitt6. vtrri denna

godkänile .vänsterns notion om partiets anslutning till TDt'ernationaleu,

:men avvisacle centerng, som ärren rlen t,ille visst samarbete ned Moshva.

ICa,ra Zetjrin ani,änrle under kongres.sell so:ln de tyska komm:unistern:rs

repr,es,entant ,ooh uppmanade tilt ,brytning mecl irögelelemcntpn samt kamp

i förening merl all värl.clen,s kommunister iör cle lyska kamlåt€rnå.

viil slutornröstningen fick cachin och Frossa.rds 'motion 3,208 röster;

Longuets 1,022, Blums 39?, II'eines (f ör 'rcntusiastisk" anslutning) 44

och en hö.germotion .åv Pressemane 32. Heinegr"uppen slOt ,sig till Oa-

chin och Frossard .och våu,slern firatle sirL stora seger med aYsjungän-

det aY Interuational.en. Härpå avlägsilarle sig högeni ooh centern, och

komnunisterna fortsatte so.m olticiella fralska partiet. Ile ör'rigas ställ-

ning är ännu olilar. Enligt ett telegram skrrllc centern kluvit sig och'en

c1,el ,gått mecl högern" bland. clem Longuet, andra åter övergirtt till lcorn-

munisternå. Partikongre.s,sen har valt ny styrelse på 24 rnect'l'emmar och

riktat .ett imanifest till ,den franska arbetarklassen. Enligt nu förelig-

gande uppgifter omf:ittar det kommunistisl<a partiet samtliga fecl'eration'er

i l.rankrike rned 160,000 necllemmar, men har rlock eudast 20 depute'rade.

I)et nya högersociaiistiska partiet, som vi1.1 ,sluta sig till lI:a Infrerna-

tiona,len eller gå t11l rekonstruktionskongresse1} i Wien. har d,ålremot

50 cleputeracle neD ,enda,st 40,000 anetllemmar. Det nya partiet har övcr

huvurl ilga hela ar.delninpiar.
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De engelsha kommunislerna enas.
De olika 'engclska konr,munistpartiernir rrrrller på att föija våi'a ty,ska

karnraters föredöme och sammtrngå till ett encla ,gemensamt kom.munistiskt
parti. Till d,err konstituerancle kongress. son i'kallats till slutet av ja-
runri, irterkornm,er vi utförligt. iör närvarand,e tvtrycker r'i flsl nv pn1-
tiernas lcdare ttsärtdr enighet-smanifcstet "En komrnunistisk .crlhetsor-

{rr t r.isu I in r r" :

I'i]l alla ko,mmunister! .
I(;lnrlrter! Vi riktar rlenn. frlmstälhrilg och värljan till ,er i. hopp

att fölall tid {å uncLrnklaradc d'e åsil<t,sskiljrrktighcter. so.rn hittills
hållit oss åtsl<ikla ooh hindrat konsolirlerilgen av rle rer'.olutionära kraf-
ter:ra. i tletta land.

I)et ilr inte I'rir r.ppgifl, vare si-- trtl: ui,rer'la eller rättJiircliga d..essa.

skiljaktigheter utal hclt enkelt att ,crinra. om de1; fakturn. att vrir strä,-
van väsentligt förcrrklats av besluten på Tredje Internationalens senaste
ko.ngr'ess. l)cssal be,slut u{stakrrr {ör virr rörcls,e i lrelil vårlclen grundvalen
på vilkeu virra str'är'a.tlen bör by,ggas och innebär ett klart oc,h tyldiigt
krar.. att .ett crrat kotnrluni-qtparti skall upprättas i England.

I rlct syftet har Iöljancle orgtrriisationer gått in pii 1iörslaget:itt
bi1cla ctt ,enat ptrrti och valt mccilernmar i el ,ör'er' ltarticnu. ståcnde
hornrnitt6: Communist Party of Greal Rrit;riu. Clornrnunist Labour ptrrty.

Conlnunist Party (B. fJ. T. i.). National Sihop Stcs-arcls, ancl lyorkers,
Comrmittec (med rtidgivande riist) och r':instergrupperl inom frrdepenrlert
J,rbour Partv (meil inlormation,sriitt).

l)'cnu* kornrnittö har tagit itu rnecl sitt arbcte och hirllit e' preli-
rnirrär korrferens. Vi ]letonar. att i[et intirnaste siinarbet,e är. löclr'åndigt.
om rlet 'enade partiet skall k,unna få alln de ,ogenskalrer. som känleteck-
nal cn verklig, livahtig, r'evolttionär or.giuisttiorr. Till iten ijnclan söker
vi såilant bistainri ooh uppmanar n]li:L glupper .och orgranjsrtiolel. som ännu
cj hnr känning mecl rriira åtgårclcr. at1, sätta sig i förbin.ciclse mcd sekre-
1,a.riatet. soru lämnal alll informationer. Lrnrler tiden lillrri,clcr vi ett nog-
grant alttgivanrtre på r-acl -qom åtgöres och tlor oss l<unn:r lova. ntt när.
ianilskongr'esseu inkrrllrrs i slutet ar. ianuari resultatol ska rner iin rätt-
fiirciiga t1c förhoppningar. r'i stå1lt på tlcnnr .k.olgross.

cornlrunist Partv of Great Britairr clornmnnist r,ilbour p;rrtrr
-\rtrr: J'Itr.'nn.s Alb. Inkpin J. y. Lctl<ie .Iohn \{aclea'

Commurrist Part-v (I3. S. T. T.)

I)ick Becch lll. \\jatl,ils
S.kretariatet för k.'gress,en är -\lLrerl, Inkpin. 21. _r\ ,llaide' Lane,

Str;rnrl. London. I\-. C. 2.
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llan de ungerska lolkkommisarierna råddas?
Det vita lingern ha,r ,ånyo inför' all vårld,en avsiöjat sin l:anilit-

liartrktiir. i. tlet dess s. .l<. råttvisa 'dömt iera .nv d'e Jräktade folkkom-

missa.rierna till tiöden 'och aodr:,r till livslå,nga, tukthusstra.ff. T. o. nn.

l3ranting är i.r.pprörd och protesteral. u$.6v.ist-Rysslarid ,ger sin protest den

rrr.er:l effektiva lormen av ,en offici,eil rot till statsminister T,el'oki, vari
rneddelas. att alla unger,ska officerare. som hålles fåt1gnå, i Rysslanr:l,

kornm,er .att ,anses i-qom gis,slan för d,e liirdörnda, ungerska folkkommissa-

rierna. och l<'omm,er att dela '.ud*o OrI*. Tel,eki pr'otesterar mot ,cletta

beslrrt, men tycks gir motl på förha.ndlin€iar oln ritrnäxling.

liska valsegrar i England.

Yicl fylhratlsvalen till 'engelska underöuset i clistrik,ien Abertili,eri
och Ron dha har Lloyd Goorge ån-r'6 114i1 nederla.g. I 'den förra kretsen
val.dos nedle,manen i grur.arrbetaleförbnnctrets st1'r,el-se George .Barker rned

1,j,4-92 röster rr. ot koalition-qliber,rlerlas 7.842 och i Ronddha-distriktet

tich ar]:etarkar.rdidaten Wi1i. John 14.035 röster m'ot koalitiousliiboralerna,s

9,959. IJåda kan'didaterna tillhör ludepend,ent La;bour Paltys vänstr,a

fiygel. Resultat,et rälsades m'enl hurra.rop och viftningrar med röda ,fiaggor.

Kommunismen i Grekland
l<ar anteckln cn liramstöt r-iri selastc parlimerrtsval,er. De vårtr.

erhöll 120,00Q röst€r oeh tv;r rna,nclat. I T,bossalien ooir Saloniki fick de

tiO liroc,ent rrr alln r'öster'.
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Trotskij.
Sknlptul ir\- l]trs Slreridair

Iro{shii: Terrorismus und l{omrnunismus. - Antt.Kaufshy.
I R;',sslantl är Trotsk.ij e'hproq. i likhet morl Le*in c'rrjålte. till

r-.ilherl foiket ser ,i tlt'rk,a1. M,e1 ,rnerlarr L,eni1 år tlel ör.erlågsle ooh
rrr'lägsne, 'com dc ågnar en inneriig vörilnacl. så är'lrotskij tl,em närnare,
träder derl till mötes rnitt i dagens ktrrnl,. person fier.ar cteras uilråi-
ii.qhet uirilcr lirn.ga ål t,r- stänrli.g 'stricl. .och p,ersorli.fierar slutligen dgras
kära r'öda ,arm6 och alla d'es.s isegra.r. )Iod tle'r ,har hal delat alit, aldrig
lar lrnn sparat .sig oc,h diirför står han cl,enr är'en ,oändiigt når.a. trots
tltt att ör'err hans ll'erson icke vila.r nå.got ar' ,rtren anspråkslösh,et. som
kåmetecknar Lenil. Trot.skij bläardar. oc.h ,detta cncl:r,st ha' gjort ,ho-
nom iln mera aktatl ,ooh ,beuriclr:rrl ar- rlet ry"sli:r iolhct. Ty det sel sin
egerr makt speglacl i hoiron. I(onglcsserDn jublar rrot Lenin. rnassorna
lnot I rotslirl

R1and c1'e mängder. nr. l.tr,oschyret: och böclier. som .I'rotsl<ij skrivit
{}i:ksom l"enins böcker är blott ett fåtal lv il'rotskijs ör"ersa.tt:r titrl
europeislia språk) iltar. .otvi.v,e1a&ti,gt hans ,sista, bok rr-- ot Ktrutsky den
l'riirnstrr irlrtsen. liksom clen här'tlar sil] -qtiillnirg soll en rr- de bästa
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böcher 'ilen socialistiska lritteraturen kan uppvisa. Det är tankeredan.
klartr,eten oah formens ,spiritu'ella . liv ,och glans, samt fra.miörallt rd,en

,uliinsterliga behärskningen ar' ämnet. $oqn ger denna ,stilistiskt sta.lka
ibok dess tre,ståenil'e vär,cle. Liksom man stä1lt Tr.otskijs bok om den
ryska r,evoluti'onen (Från nove,nr,ber till Brest-Litovsk) r.id sidan av
tr{arx' Pa'riskorununen, så lcan man kanske stäJla denna * sit venir
v'er,bo - vid sidan av Nla,rx' FilosoJins elånde. Trotskij har nii,rnlig,en
i ,sin rstil åtskilli,gt av Nnarxj' ör,-erlägsna lhån och Jränsyntslösa $ätt
iltt 'aljärvas ,ställa pro.blemen rätt, trots alla 'de konsekv,enser, som clå

må.ste tlras ur .dem.

D'enna b.ok åir ;sp,eciellt adrre,ssera'al till Kautsky, iren clen rilitar
sig till alla centerd,eknclenter vårllierr runt, ooh en Er,er svidancle rot-
tingsbastonad har de ald,ri.g fått, än ,rien som de här mottar a\' ,en rkxa.fl;ig
hand. Alla d,eras förlegade garnla, d,emorkratiska {ra,ser ar"d,a.m'mas hår'
så ati den fnlska förgyilningen går' trt oc'h de framstår i sin r'ärkliga,
glrrdaskigrr nakenbet.

Frasen om "kraftförhållantlena" i klasska,mpen, vilka kantånka intd
ännu skuile tillåta proletariaöets 'cliktatur, trasas söncler i ,ett ypper:li,gt
första kapitel, där förf. ,med fnöt'd nagelfar några a,v ile rriktignste
v,ärld,spolitiska feislutien på centerh.åIl. liksorn ,o'r'il jan att clär clra de
r.'årkliga kons,ekveng,erna i:r\i klasska.mpen.

Ett sårskilt r'ärcle har rkapitlet onr dernokratin, dåri ,han utr.eiler
dess väsen, gransl<ar clen teoretiskt och visar varthån clen i praktiken
led,er. Basen för iienna arlhandl,ing on demokratin är hans långa elfa-
renhet sorn praktisk politiker. statsrnan och organiszrtör, ,samt dessutom
err grundlig sociolo,gisk och historisk bcläs,enh'et.

För l3rantrng. ,som ,er gång (1918) betecknat 'lrotskij som eu "skr,är--
lar.e" och ingenting tunat, skall såk,ert knpitlct ,,Teli.orisanen,, i dennå
lrok frammana miunet av en aulån titel hau titlclelat en ledande
och offervillig bolsjevili, llactek, när han I<a1la,de denue "bödein Il.ailek".
Branting, so,m i ,sin ungclom talade om klrsskamp, häpnar nog nir när
han blir''it en i det kap.italistiskl, s:rrnhället inr'äxt borgare, när han
ser varl,hän klasskampen :n å,s t e le,cia. I sin ålcler ,fruhtar ,han ntr-
turligtvis alia konsehvenser oc,h kryper rr:leil ;rndla högersocialister och
humanister fegt un'tlan ,clen röda t€rrorns ren,silnd.e och hälsosamna
storm. Iiensantle och hälsosam. ty måste vi.gripir till tierr. om bor,garna
tvingar oss clärtill, då ,sliall rii inte häller göra dct som någrLr blck-
nosade r.eklingar, utan kraftigt g,eno,rnföra den - t)- ett krafligt.s1a.g
blir i alla fall milclar'c än en mass:r svagu och tr,.ek:rncle.

Kautsky roaile sig .j'u m'er[ att i sin b,ok ,'Terrorisrnu,s und Korn-
munismus" dra upp ,en parallcll me11an Pariskomtnuuen och g6vjstryss-
land. Men ,han handskades r,ägot r'årclslöst i detta faIl n-recl histoli,err,
,clärom nämner r,edan Lenin i sin lårorika bok om r,enegtrten Kautsky,
oah här piockar Trotskij 'cl,e sista fjäilra.r'na. ur Krutskys historiska natt-
mössa. Den m'ångrl av fruktbårande sy'npunkter, som 'I'r.otskij i cletta
kapitel kastar fra'm, .är synneriigen r'ä.rrclefulla för. alia dem som allvar-
ligt vill lågga rsig in kl:rsskampen och dess :nöjligheter. På gmnclvalen
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trv.de historiska,.erfa,renh.cter, som Konrnuheu och Sovjetryssland givit,ka' r'arje proletär: red-a.re här' lära.sig mycket i r.r,ot*,tkijs hårda skora.se'dan Mehrings döa år ju Kauhlky anse.lcl som er1 a* cie främste
"\{artxkännarna, Rjasanor- har' ,r.år dock ,hrand v,etenskapsrnän ,clet v,ed,er_håiJtigare ryktet ;i detta. fall. Lenin ,har ju rctlirn tidi;a;; 

-r,,.",""ä 

^"",_'sliy nog k'änner sin Marx. rnen a'r,änder. honom b:lott i d,en utsträck-.ing clet för Kautsrkys syrite' r'id olika tirlfäir.en år tjånrigt. H,är ge'Trotskij i kapiflet ',Marx__unri - ffurrt.f.1,,, ytteriigar,e belä,gg iör dens.ken. så skann.f.ilad ,har Kautskys ,,marxi.lm,, bri'it genom r.e'orutionenatt 'c[e r'ärk]iga vånrierrra tili Kautskys iitterära värk,samhet måste ,be.lilaga att han överrer.at sig sjärr-. Fragan orn han i sin ticrigare pro-tluktion rra.it rner re,vorutio'är än n', ,erl,er nm han ick.e alrtid 
'ariton god och åkta rerormist. åir ,e' viktig fråga, ,som kompete.tar.e pen-rol' än a'mälarens må tä,ga upp till unrrers,ökning. Kautsky här,clarsiåh' derr ståndpunkten. att htr. ick,c änclrat ,hållning. och trots Lenin,soch rrotskijs på,stå,e'de om mrltsatsen, torde r,äl sake,n icke 

'ar* ,sii själv_jilar'. 'fv är en derr rrunkrrsrc sot.iar|atriol kan tiilrtr sig revrlulionärulraser, och r(autsky t'råter sig än i 'ttag att vara rerrorLrtionär i ord.Värdefullast är. rlock cle s.iunde och åttonrle kapiil,en ar, ,boken.I cle''n rlrar 'l'rotskij facit .r- ttren 1.;rs*a revolutionen,. des,s r,_inningarlör arbetarna, dess organi'sationsprobr'ern och cleras riisning, parti,ets stäJr-tiing til1 f:rckföreningrrrna, lroncrcporitiken, den {acr<kunnitn intelri,gerisen,cle. irrter'ationeila politike', incrustrin. ar,betsprikten. arb,etets rniritari-sering, arbetsarm6er,:1, den ,enh,et.i,iga ekononisr<a pranc', centrariserin-gen 
'o. m. -{l]t ilc'ttrr år *ttömmirncle, sariligl, ricir ör.erukåd1igt ragt til.Ir'ättn. I'gcn rre'o1uti..är' rnecl r'ilj:r till rer-,i.tion I å r u.clerlåta att läsa.tlessa }<apitel gruncliigt ocir r.ä1. 11. u. rlcrn kan ,han lära .mvcket tilltlen stundcn, niir r,er.oh,r1;ion.e tr l<orlmer i cge t lancl.
1-rotsl<ij ha. riralt tirr att sk.ir.*,derrna si'stor:l bcik rnitt uncierblinrliulde luig, när ,itan strnpa.cle fram arm6er till Råclsr1,sslancls iör_sr-ar' r)en l:rodiga karupc'rr runt o nkring ,rrouom, i v:ilken rrun. jörresle'

_tt:lgligen rieltog. rra. gett c' su'cl skiirf a, åt tonen. en krar. hrirtthet åtkritike'. Det år' tr'rb,ete och högti.d a.tt r,äsa ilenra kampbok. Är"eri Jörsvergc blir cle' s'ar'1 tillgä'-elig i ode iJart,e's 
'to'orde'fligr ö\.er-siittirirrg.

I{urt I}yström.

II. G. lf,Iells: Russia in fhe shadows.. 
tr\re]ls' bok bctecknal en rncrhnlrrs mc[arr rle lättrr rescsliiLd.inga'ra

och rle r'ärkiigt klarrii,ggantlc. grurrllign böcke.'a om Hvsslancl. Hirrs ilr_tellig'ens piacerirr h.'o'r på e. högr.e nivå ärr må'gir ;r' de .r'tlra 1,.ris-terna.'re' är'e' rlerr är' c'sidig och k''hänrla'iigo1, {ör engelsk. rfrrns
u1;pehåil tlär 'ar alltför rrort ;för .tt ha'tr,ots rsin iriktl.ag,crscförrnåga s.kulreL.r lrrrrrr't qe rrigci. lrel Lrilcl 'are sig ar. rlet eu. cller clet ancl.rtr. Ha.sriänskap nctl Gorkij ga,r' 

_hono,m 
ju nånga ,godl rkort på hanit, rnon ii\rLokeu {örefaller. so'r om Gorkij oc',h ha'],.rJo." talacie tr,å skird:r s1,.rtik.(:irirliij hril g'cnomlevat och tleltagit i flerir års r,er-olution. Iyells :ir och
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fiir'blir erl gotl borglle' för' 1'ttelrnerit ri's{rets 's]iulI iuskr'iver 'i tr,a'l]itln

society i Englan,rl. Err såcla[ h,e11s rh&r .iil.ga förutsä.ttningar a.tt bogripa
.err pr.oletär r',evolution. och Gor*ij år l1unl,er:r långt 'ifrån rtren sarn,ne

rsoul llan v:rr år 1914. R,er-olutionen sJia.lar om foik pzi horta,re tid än

c,tt ir,r'. Och (iorkij h|rl 1eYa1, och lr-'tts ftr. 1,crr]ution,en i l'lcrn iir. liksort
1\'clis l'olt{artrn,tlc leclcs i os-vuliga bojor av rlct lppitalistiska saanhällelt'

l.{ans ,lrorgerliga stan<lpunkt sticke.r fra,m stänrl.igt .i deuna lilla boli.

Sir ta r. li:rri u 1i1r i,il I ltek.vtrrra.cl. beglrrntlan ele t taktlm. att i Rv*cgla,lrd

,-qtörtrts ,en r,egerirgi,sfomr 1ik ,clen vä.steriäDdska. Jicrcrrskij-Iegifilen. och

il.et år' ,ett minus för Rvssinnd. Oc,li senn're rnit'ste hau doc'k 'er"kännu'

r,rtt boLsj,evikregerirtgen unt-ler lästa.ti. nör'erl'inneliga svir'righete'r lrt'föl

sakerr. sor}l d.c r'åiSterlän,clslin regeringarna aldrig föIariir! Med vemod

tiinlier har till,l:aka på clc ti,tler. när hnr ,I:ehagligt pr'omenerade lä.ng,s

P,etersburg,s gator och i ,birtikerna 'liöpte äil 'det ,enr ån det åndrå. I[&n

blir liu-eiig tilt anod.s, 'rlfi ,han ser de ,stängtln Jrutik'erna. 'oeh 'hs'n or]ttl'

r,.årkiighetcn: kommunisrnen ,skall Jörstöra ,tlc ,stora jättc'-qtäderna, 'er-t

{rfiga ,som harl tar tqtp nict1. Irenin. - och hans fa,r,ht'rgor bekrä,ftas leerldc

irl' tleltu& lea1isL. .sorr fÅlells halia'r - ruod råt1:a - 'tirijrnmare'
l\iells' bok ha,r uii.grn godrl sidor. T)en år aiiYar'lig, d. v. s' h:r.n

hår hu1|or. Han år, sarlilig oc,hhort. I-Iail unch.ilict ganska 
.braalt gc

.sej jn pii {rri,gor.. tlcDr hnil ej begripcr. ]]re"n enrellanirt trampar han g1n-

rielis^t i l<1ar.eret. Det gör ha* gr*nciligt. 'r-1'å rarr 1or-a,r "ra.lia Marx"'

IIan Lr,es1i1r11er \'Iaa-x för 'en massr sålier' sorr 'del; ilte' finls tlcl riu-

gR.ste llilIetlning att tillvita Mar"x. Har. hn,r tr-dliscrr alth'ig 1ä's1, \'Inrx'

clet kriiv.cle siili,erl, f ör, my cli,erl tid oc.]r alJrcte f öt l\:''clls' ittcllekt, som

är. tillfreds.ståillt merl ntt ,s k u ilr 111 iI si många lirurskaper som möjligt'

me il ]tir.[ sig inget ortlentligt. T:la[ rital r1])l c1r lrångbilcl l|r\- 1'Tilx

- rlen iil nog hopieratl cfter''err nirssa' l:orgerligr porträtt i dcn cn-

s'elska' och a.rnerikanska iiLter:aturcn' t1' toncn liiinns ige'n - oc;h d'enna

vr.ång^bild åmnar han i .en ,liomrntuclc boli titule.rft lla]ax oc*r - aTl'iit1;et"

Yi hoppas för \\rells, eg,en skull att hur ,ilårfijritrnan r-rknrt till irisikl

onr sin intrlrtlpuing och tyglar sin spral<flliga liogas'
Ihils sammnnträffalde mtxl l:enin ör'errrskal horom. JIär r-ar cn

rnir,1'riist. sonl iilte hnrlc de rlarxistiska Lclen. IIan ii.r full ar' beunrlrnrt

för T,enin. rlet är niistall ne{1 att'clakt han lämni]r dronon. Bortl'e inte

r].eth ha liirt hot.o1l} il,se. att hirns ana.ll-s ar- marljstnen har 'ett :felslutl

-\rr1tar,s,sliall r'i hcipptr--s at'l, cleu engelslin rcYolutioltetl skall hinna, lärn

honom clen saken. 1:\: fIiells iir. t}-,tliigcrr ii:1}n11 lrillgt ifrån för gårnna1 a{:t

1ii rr.
\\.c11-c.,ställniilg til1 ricrt röcla l.errorn äl'ijr.errask:lnc1e. t)'.churu l.}or-

3'.irre g^e1 hnir clcu ett r-issl, reiatiYt crkiinrln]rtle såsottl iirdlmrils'cnlis'

rir'1ig och 'qj'fttlnde till ctt l:estämt m'ål'

lJarr-c snrnmanträffalde lne{l r-öl,ertsiiapotis oc,h littoraturels reltre-

seutitntcr iir' intr.es-sLlrtt -skil,ch'at, rlerlls misär scr ihan, :ttett ltan {ör"qtår'

Llen icke. i.v ha.n }}egriper ju ioke rernolutioncrt. ocå hiir spelal' än:nr iD

ctt rDornent: Ilys.-sln11 lrcf inDer ,sig just lrir r.ånr-lpuDkteil. lir-rl filns
oiilrdligt r.r, rtret n.t-s-. 1:or-ger1iga. som ryckt-s upp ru sin jorrlmiin aY rc-

r-olutionclls jiirr..-hrnrl. l-)ettn fiirr.lrrer rrat'Lt.l:l1gi.r-is helr f\-el1s.
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Baku-konfe'ensen ,rnod -r\eiens pror,etärer ka' icke ge ,mr Tl,e[s
någorr ro. r{är epelar Gorkij in, Gor,kijs Jr-ukta.n för att 

"Ryssland 
förnrvcket sknll kulturelrt liera sig *ed rsien. Gorkij ser Ryssiantls rädd-ni'g i Eur.opa, liksom Europas räd,tlning ,i Ry-ssiand. !I,en hti,r ;i<omrnerrnr J4le11s i* oc,h kastar 'sig th'er Baku-tronfereneen såsom ,,krumpi,g oc,h

'dum". Dessrårre derar r,roy<l q*n.*.e ,nc-.h hans kolleg'er i brittisk* r,ege-
ringcn ''ieke de.na åsikt. .ta. rusta,r aig alt k'.år,-a följderna av d,emra
li.o'ferens. Båttre gor,e .oru tl,e toge .Len *ed \vells' hrgn och läte sakerna

-ha ,sin gå'g. I,)å fir:ge ,bor,sj,er.ikerria tidi,gar.e orsak att rosa d,en a-qra-"tieku, marlinarleu och k.omma Gor,kij-_s farhig6r itå skam genorn aft yisa
att Ryesla,tl ]<an 

'nra. 
föreningsrärrken meilan E,r,opa o"h Ari"o.

\\'ellq är l<ritisk rnot rrrdsreger.ilqen - liksom nro{ alla regcringar
- 'och 

'isar särskilt på, o' -sv*ghet ihos de' $alnmr, cre-ss o'ana rlid ,nar.-
tel. 'cl'css 11rist på tradition att trr.ärska. D.e* bristen har all våirl,cle's pro-
I'nta'iat. I'I,en den ka, -]rotas. r övrigt ,griir hans kritik ,ett ga.nska la,mt
iritrS'gk. 'det var bara. en lrorgare m'ed förmå.ga att skriva sorn reste tilr
R]'ssla'd. '\tt }raus boli seda.n hör till dem, som det iirte önar sig a.tt
rek'crmmendera. det är furlstrin'digt ha's ,oget fer. Bra rnyck,et större
utbyte {ick hans la.nr1snan. H. N. Bra,ilsf ord. frå.n,.sin resa. Atmin-
stone att d,örna av cle artiklar han skrivit i .den aaneriknnska tidskriften
"ifhe lieri. riep,Lrblic" komrn'er ,hans kommar:rcle ;bok att bli ,en d.e veder-
häftigaste om Ryssiand. och .r.cn ,engelska p*briken rrehöver en ,sådan
,efter anr $iells lilla krönika.

Ett fel i IMelLq ,bok rrör korrigeras. I{an återg.er ,en bilcl ar, ',pe-
terslrurg "soviet in sessio'", men r1,en lrilden ä.r f.rån III. I'ternati.onalens
ntötn. rrär' [.,enin 1n]nr.

Kur.t .B1'strönr.

Mrs. Philip Svowden: Through botshevik [ussia.
wel1s var borg:r'e*. som reste tilr Sovjet. r{en Mrs s'o*derr vtrr

ctre. tylriskrr. srn*l-,o.g*r'c'. so'r reste tilr rrc blocliga borsje'ik,er! undra.
pa att hon fic,li sainvetskrra.] ogh tänkte pii f. d. ä.gar.en. när hon Iåg i
er; },ekr'€iur ,säng i ett f. cl. fursfligt palats. att hon så.g den .a'r.ättåd,e
tsar.e'. aär ö.on åkte ,i hans iänrr,ågs'agn o. s. \-. ll,on såg anest spöke'
heia tiden hor 'ar i Rv"-"sland, men hon var segli,r,ad. T. å. m. kan ,'ra.'
fijrutsätta att ,hon har ,en viss förkärl,ek för siröken. t;r itet är ,endast
crn .hennes r.yska spök,en. som bokel handlar.

Bok'e*s inteliektir,ella lir'å får man ,ett bcgrepp on. uär rnan vet att
hon j,iimför ,,paci{isten,, Tr.otskij i Brest-Litovsk merl l{iilson _ i Ver-sailles' och irär'lron gir. in tir r Lenin frigar lror sig. om rran är en
rnåi'ska'ell'er en cljår"ui! llennes sötsliskiga s-cntimentaiitet är. viclrig. och
det giii' e. o't orn 'engelsnännel, lår mån ser att lrennes bok redan gätt
ut i tr'ä'ne upplagor på några må'ader. Det fi''s behJaga'srrår.da *än-
skor. s'm för a'mä-lan.s skull mriste läsa åtninstone några ti,otar si,rtror a'
denrr n s. ]i. bok.

+3

Ii. B-m.
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Ilerman lltlendel: lleinrich Heine.

Dettinnslnängder;lyfuiillker.skrir'ltaomdeuslor-ety.skedikl,zrrerr
IJeirrrich lleine, så gott ,som al,la tloc..li enbart om Iörfrttat'en oc,h 'enhart

ur gärtgse litteratu,r ristorisk sy'npunkt. Atlt l;yder på, att H ' sonr ilocrk

altlrig varit bort.glömd av cliktens värkliga. iälskare. håIler på att {ii en lt-r'

renässans. och ilet år inte unrlerligt. .lngen ar. r.ärclslitteraturens sl ora

skalcler har va,rit så aktu'ell nu. ingen sii moclärn' Goethe blir en peruk-

slock hreth'id tlen Dtisseldorf'ske judesonert'

För kort ticl sedan har lleine-litteraturen riktats n'ed ett nyli ar-

bete rY mycket högt r,årde : tlen tyske socialisten Hernann \\iend'eis

sto,r.a r-erk }Ieinrich llcine, ,ein L,ebcns- ,uucl Zeitbiltl. (Kader: & co'mp.'

Dlestlcn.) Prrbörjat retlan llera ,år {örc kriget ,hintirades clet att ut'komma

är. cl,en preussi-skil censurL.t, {ör vilken den satiriske rnästaren i'u :i'ilticl

va,rit en fir,str. och först nu har iiet kurrnat trycka-''
I\ientlel ger i tio knpitel en förtråfflig r.ägleclning genon diktar'ens

liv osh prodoition, från ungdomsåre1 r'i,il Rhen ör'cr studierna frn'm til1

Pariser.r.istclsen och 4löden i den matlrassgrar-. ,t1iir clen sjuke l{eine låg

fän3;slatr i B lii:rgi.r ,år. sliilctrirrgen htrr sin fråmsta 1:ctyclelse ioke i sti-

listisk r'är',t1esättning ctår iir 1,örlattarcrr sytrncr'li.gcn kntrpphändig'

Branile.s, bok ger m,er på clet områilet - rnen i politisk, man får' rhär Yad

man långe'saknat: en bilcl av IL i hans,historiskt politisl<a sanlmanhang

oc,]r hans politiska utveckling. utl'örligt Och liurrnigt uppehtlller sej tr\i.

virl samhä1I'ets c,kortouriska stluktur' 'unrler de olika poriodcrnl ar' !I:s
1i\r, ger klalgörantle utleclning at' hrns liörhtiliLrrlcle till socinlismerL i

saint-Simonisrnen,s utopiska skepnacl och i l{ar-t' Iorrnulering - I{eire

\rrr s0ll1 bckant m]ickct gocl r-än ,ned socinii.sr:rcns r-clenskaPlige grund-

läggr re.

--\11t som allt en r.iirdefull och betycl.rncle b'oli. sorn uililtälirren holl-

pas frarncleles {rr ut{örligare återkomrna till i sarnrnarihång rtlr:r1 en

grundiigflre behirl1dling irr- clen stör-stc 1,;rsk'e frihe.tsskalclerr.

T. \.

Bernhard Kellerman: ller 9 November.
Iirr ]I-v stol romitD lr. Tunnelns lyktb:rle lörlirttale. (Joh on1 {:1's1ir

revolutionen. 'I';ry;1. i stort ,ej vad man kurltle r'ärrtat sei ir\r hi]1IS I'in11

pänrra. I)är.{inns ypperligl sc,encr, ijYelklassens l}.x1iv i Rerlin ärrtru

inför reyolutionen tccknas ned styrka och vissil siclol rttctl tnassföle-

teclsct. eiler i falliglcYarteren har en suggestir- mrLht. viss;L f igurer stirr

1åilge Iör. läsarens minnc. men i ,stort Jrristcr komposition och ir'cllr'ots-

syn. stiicn ligger rncr iiil i Kellermt.rnls föregåenclc proclulil.iort ttiirti

tiirnteknik,*l. harrdlingel rijr s.ej frarniit ntecl scener orl triigrn sidor. en

fi,gur -rläpps ocLr tas opp lite 1ärrgle i'ralrr Kanske detta blir clen nya

ptosaforrne}l, publikens smak för iihnens l<orta scenel karlslie driYcl iirt'n

litterat[rerr d,en r,ägen. l[e]I tarrn ].rlir tlå tlasigr'etelr i clet ]relil' där derrna

c.! l<nn tt1;pr'åigtrs itv ert striinsi konrltositiott'
T. N.
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ESTFRKSDT R VV

f,enin om koncessionerna.
I Moskvas ,.liorrrmunistiska partiorganisatiorr höil Lenin n),ligen ett.uf,örancle om dc tiil-uflä'''dska företa-g'lämnade konoessionernå oorr sov_jets koncessionspolitik. tir Rus.iscf,re Ru'dscJrau a'för r-i det r,ä-sentliga av nniörantlet.
De' amerikanske 

-"sociali*ste'" spargo, cn hätsr< b,orsjevik,r,ots.ån-elare' betccknar i 'en bori sovjels konoårrilr,nr ,sorn ett ,säkert t.ck.n ti'kommunismens sammanstörtande. Detsa,mma på.står rnerxjeyikerna. Men.frå'ga. Le'irr' vc''l är det som r.o.r' ,,o-mon.törtat 
- r,i ,e]ler r.rerr euro-peisk. bo'Lrrgeolsien? Den senare rra,r i tre rårig. irr sniådat o-c.s. skrikitut 'ss som usurp.torer ocjrr banrliter. rar sök? ;i; ;;-;.,'. ir,ea aira.pptånkliga r,ccrei och n. nrr'tste cle, mot'illigt .erkänna, att .cren ejförm.ått slå omkrrll oss. r,il,ket i och rför sig redan är liktydigt ,ne.lr-år 's'sgs1' Mensjsl-ilislna framstå[,er ,saken så, ,som om vr fc;i,eta-'git ossatt ensam,na besegra världsbourgeoisin. lfen r,-i r*"" rriri 

-r.iåi'"r, 
*,

'r ba.a är en rä'k i r'ärldsrer.orutionens r<edja och 
'i rrar ardrig stärJt'som r-år' uppgiift att ensarnma ge.omför.a segern. Så långe världsrevo-lutionen inte är i full gång, kan vi ha bruk för ,bourgeoisins kapital.Då r'i nu en gårrg befinner rss i 'ett rood, som är bland rle sva,gaetei ekonnmiskt arrseentle, rrur ,ska r-i k'nna påskyn.a d.n ,ekonomiskr_r ut-r.ecklingsprooessen? 

"l{ed det borgerliga kapitalets rhjålp. ,F,ör nårva_rancie har vi fra'mför ,os-s två konoes"Ioo.proiekt. Det ena är ett ut-kast till ett ko'c,es'sionsko'trakt på Kamsjatka f,ör en ticr a' tio år.IIär rrar 'en amerikansk miiliarirär, .o- mycket oförblornmerat uttara,rlesig orn rnotiven för d,ennn .ör"er,enskorrnmelåe, _drnerika vill nä,mligen ihändelse av krig nnocr Japan ha 'en basis i asien. samm:r milliardär ör-klarade' att orn 'i sårde Kamsjatka t'i Ämerika, ,sk,ute - cret ku'd,ehan försäkra oss - 'entusiasnren rros arnerikanerna bli så stor. att ane-rikanska r,egerin,gcn gcnast komme trtt ,skrida till erkännande arj r.vskaso-vjetmakter: orlr \-i därermot bara .tarrencrera.de clet. skurlc ,entusiasrne.un svagtt.e.

. Vi ha.r l,illfogat r,ärldsbourgeoisin nederlag därför. att ,clen ej fönnåd-cie enrr' sig' lJiicre Erest- och versailies-föredragen spiittrad,e den. Nurtix,er on 
'asancle fiendskap 

'pp mella' Amerika och Japa'. Dennaomständighet utnyttjar 
'i ocrr 

".bjndu. Kamsjat.ka sorn arrende i stålletför att,skäuka bort ctret: Japan har ;" Ao"f, ,genom m,ilitär,ockupationfråntagit os's ett oerhört ,oinråtle i f.iärran öste'r. För oss är nl,et därförtny-cket fördelaktigare att a.rrendera ,bort Kamsjatka och cl,ärifrån få entiel av det soni proaucer:as. 'sri myck'et mer som vi ,eljest faktiskt ej dö.r-Iogar ör-er dettr 
'mrrlde 

och a.irtså ej kan utn'ttja det. Änn,'är över,ens_
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liornrnelseu intc uu,Clert,eokuad octr r.edtln titl+r rrtrn rrted rageri om CleI i
.lilpnrl. Getrolr] ,rlenna. överenskomn. clse hiu vi 'åi.Inu l.tteriigaro ökat split't-

lirr(crL i vitrr Iiorrrlcls liiglt.
l)e[ i1nrlra kr_moessionstypen: Yi utar'r.elrle.rar il;ig]'ri ilillioner de-

sjatirrer skogsmårrk i -\rkangelsk-grlierne]nentet (1 desj:r,tin - t hektar),
ctt omriitle sorl r-i l}r.ctl r'år:l tckniska .lrctiugelser- ,ieke är i ,ståncl att
utnyttja. Ilår- r,irrrrcr vi utoln cn .ilel aY irrrkastningerr' clen Yinsten, *td

r,'ri.r'n trrbctare får till å11e att förr'årl'n tekuisk fårilighet.
slutligeri .t1e1l sista, sidan *rr fråga.n. Eu lioncessiol1 ]}ctycler in1;e

fre{ utilt iit ert itrttzrn f,orm uv krig.et. rnelr eu {ör oss g}'nnsamDtilre.

Hittills förcles l<rig'et rnecl taniis. geväI etc., som riudrirde oss t]tt il.rbeta,

nu ör.elI,öres kriget pri del ehonorniska h.ontcu. Iiansko ktunner ,tlc att

slrålva till att iiterstiilla den fria lrtrnde.ln, men tlet är inte'lnru. cLe son

unrlerteeklut ijr.creuskc-rnunelsen, tttnrr ocksii rri. Dessutom tir dc förpli'k'
tade at1 urtclerliilsta sig allrr v[ira lagirr', runcle'- den tkl r'ala albetirre

kolnller irtt ].ära irr- dem; i ,l-riirulelse Lrr' lilig rr,ter - oc.h för l<iupen

tnot bourgeoisin rrilste r-i rilltict Yurtl rust:rcle * för'blir enligt krigsirr-
grr.u;_r alll rlclls inr-entarier. i vi'r,ra, hii.ncler. .såkelt }<+mlncr de att -sökå'

lura os,s, rten vi ha.r' ilstitutiolcr' ör att uröta rl;;liktr steg {utomordent-
ii,g.a, ko-tnnissiouctt etc.) och ä.r ö\'er1,)iga{ie orn irtt scgerrl 'blir rår'

l1rör hå.h'trrnDlt irl sediril \,i.rr Yi bererld|r. att rurdertcckllil erl tl.C]d,

errligt \'iliieu ,ctt oerhört larLdornriitfe ,shLrlie tillfrrilr Deni.liin ooh l{olt-
sj:rli. L)e gicli iritc ruetl pi det ocrh Iöllor';tr[e rlllt.sir,mni}ns. Yi ]rar rik-
ti.gt utstiiliat,i-iigerr till r-ärlclsrevolutionen, rne.l tieu ilr ingeD rak v;ig

uta1 girr i sicliszrcli. \ii lirir för'svt.gat boutgeoi.sil. N,ed vrrpenma,kt honr-

rner' ([en iute att betvingu oss. -\lnu helt llrligg]r ,Iiir,bjöcl rnan oss att
rllivl lionruulislisk Fropaganda: iletttr {iir}rr-rd r-isacle sig var:r ett slag

i torrunr lu{t,oD. ,!tt Jordra, niigot såila}lt är töjli.gt. I cleras l.äger til1-

tar oenig,het.erL och rlet irrre Jörfa]let oc]r rlet står"ker o.ss. \ri irar trldrig
inbill rit oss att r-i skul].e linuria b,esegr:l r-ii'lilsb,rurgeoisiD ,med cu,btrrt

vt.polulitkt. Iifeu. slöt Lenin silt turlöraltle. r'i måste riltid kornmn ihåg,

irtt vi rnirste tullborclrr trllt. \,u står vi irrför livsrgången ti'll ilet tlktt-

llomislitl uppbygglirig:stlr]:etct' llerrntr iivergting år sr'år cltel'ser års

krig och. r.i:nåste rntrrsch,erl i tätt.slul']}a letler, obiirrhörligt tullföi.in]rrle

rl ct upp gj or.drt It n-qlt irl lrtin gsplqgraml tlet.

lntör tyska s{a{sbankru(fen
gör D. Bcr[harr1 i I{orrr rrru.uistist'.]rr: Itunrlsc.hrru lil. a- fö1-

jantle le[le.]rtiorror: TJ'shl bourgettisit.ts förtviyiatlc lörsök atl' pil pro-

letlriirtets b'ellostrrac[ g'ertou jiittostorir s]<at1t-'t. ge'Lol]1 ert oorh'örr1 'bel-

llstnirrg ir.r, irkotlsterr strmlidigt rttcrl störsttt lröjligrr sliouarttle tlr- r-le

ltesitt21tle lilasser:rrir riteruppbliggLr tlel kupiLrriistiskn lnrsh:tlinilrgerr i

l'vsklarrtl. r-isLp' sig lullstiinili,gt {r'uktlö-qLr: balrkluttel stzrr fijr- döffen
pc.h kan ilte 1ä1grc hcjrlas me.d tiigot firrirlslilpit:r,listiskt kolistm'e{lo1.

Jlela år.resurntrrr ar- ett sirmmurtriiite i likstllrgens skattcuts-:liott. iiii.r

riksbaltk,spr.esirlentert llirYeu,-qlejri llör' cr} gå1}gs skull,hän,syl]sliist öppet

upprull;rite l;iltl,err irv rlet tvsi;l firr;rrslliqcl- Mol 101 tnilliarxlcl nrerli

r921
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utgi{l'er. solr ril<sbu'rlgcteu {ör: 1!}20 .l-relåka't, .strr,r *umrlil 30,"1 rnilriar-
tlcr' ,*rar'Ii inkomster'. ooh t. o. ru. ,tlenna rtgi{ti+cuunnra år' för råg, t1,,
som l-1. pii'isade, liorumor ,kost'*tlerla för. ente^tens lockulration tr,tt 

'pp-g:å till ei r1e bcrälinlde 1ö .miiliarrl,er utau ungefär 67-7g rniliiarder..
D'et r'ili ir.lltså såga: ruot en r.iksinkomst ar.30,4 rnillirirdcr för irr 1gfl0'el utgil.t trv 153-](iå rnilriar.r',r! l)et firrirs euclast e'r-iig utt upprr.ring:*
tiessa oelhörrd* ,surnmor: *tt sättn s'ubb.re f*rt på .ec1"ipra.-o.s,rrr*. iu"n
d.iimretl ''innes l:ur* c' låttnrrcl för ögonbiicket och i sffillet sarikes ytter_
ligare de' tysl* r..iuta'. Ila'ens.eirs pia*er trlt geno* lvån.qsrån {åirr c:r 30 milli;rrdr+r rrjiilper r:ra lite och trala liör tillfåillet. Reriir* v,er_
sailles-Lörplilitelsernri, soru ('beräknLrt *tgiftcrna iöl .oclrup.ti,onen) ,gii.rtill 3 millinr,ttrer *ra'k i guld pr år, sk*lre sr'uka Jler* gårrg*. oirr cren
Lla.'re'rstciils]<.. J.inarrsopr.'.rtitionens su:rr.l:rro1.. D;iltilt korn,ner, lltt tlet on_
cia"s rot. tlou tysrrit prorluktionsiirri{tens förrninskning, iute rrer:öres ir.\. ,der-tlr .uperatiou utan bar.& .cfess s;.1q1f6,1y1.

I)e liryitali"stisk* lircts;u.nil ser i rlernrra ,I).sklarirl.s rrötl e ndir.st ,cn
rrtviig: rerii-riorr a\- Yc's*illes-fört.ra,get. pri 

'irke. ,clc skå.dar sour .hypn,r-
tiselitdo' tta' t'i'., hzrr tr. .ott i, att t{cttn förrcirag förs'agnr ,r.y,sk-

'liurds clio,orni. I'{n' e* sr'.or' r'ttna.tl sk.llc ,ge'rrst .ppst r,. ,u, ?"r, ty,"t olinpitnlistpro{ite' tr,r'sliåJftr,tles och ij\.ergirge i clet :rlrnårr'a.s hand ,och
Iörvalta.des kormrLrnistiskl. l)enrru iörsta r,.iit{ tirr riirrdning, clcri e.danöjligr, se' 

'aturligl;vis inte kapitii.liste'uL, tle 'il1 irrte sc den, tv
d,ces,Lle'sktirlarrcle sliulle ju för rlerr. yar:r likt-r,tiigt uerl ,dcr*s egerr lik_
-lregängeise. sri rruiiste cie ilå liita s*l1ei1 ilr,.. siri gång och stäiln r1I si*förh'opp'irrg tiIl ett seger.ilit r.er'..nche-r<rig. D€t ty"kLi proiet*riatct blc'ci s*1, J&I1 lilta ruyckct derr ride'ide }artcr s'u dct röl *ärr.urn'ire ,iir..
De.il enda r-iig'rr[ till råcrdning it. d,crss lc'orutioleliug, liör.ircredalclet aydiktrrt're'. ir,vsl<*tfa*[et ar föreia,garprofite. ocl, ,ibyggantlet ar. de'tyska 'liusliål}'ingen ,elter l<o*rnurristisk* priuclirer. \-rr1 sedan tltcrstå,r.
Yer:saiIle,s-fö'tlrlgels nvsklffanclc. ]iir i .huvudsali riår.ltlsretolutio'e's
uPpgift. oc',h cleu krrr t;'skr rrroletrrriltet pirs,li-1rr.c1:r gclo111 egct liijreiitirnc..

Ruslningskungarnas blodhets
'belyses arr r.å:: Jre.kante cng,elslie l<||r1rirt ö,,,err.stc 0. 1,. \la,lonc i ou-

Solsl<ir Cumrrrurrist Plr.r}.s tirlskri l'1 L'lr o r'o ln ni u n i s t. I;örrshr st;rdiet
t"..do*'_,,. hets iir p.opagaricl* för ,en sto. flotta, a'clr* st.iliet ;;ropagandt.,lör 'oc,h rielt.g.rrrl.c-r i ett sto.t l<r.ig. r,iksorn trre' liiir.r: 1g11 be,finner r-i
oss år'e,u nu i förstu sttdiet. lle engeiska_ hetsrrla lrirdrirr. nu 230 rnil_jo'or pund sterlirLg (1 Pund - 1g kro'or) tiir ny111s1,irrgar. - 

.oråiftnat
cri extra. trtgift på -r0 miljorer puncl till .r.m6r.61/e'rilj.o'till ftottri'
och 2 rniljoner ti]1 luftvapnet. D,e stora. firr'ol..qom stii_r bni<.orn rtre f,räcka
krarrert och genom .sina l.irlnin,elr hetsar. till d,etta vanvett, lrar som be_l;lnt ingu, ',föslerlancls,,-svnprurkter. ,,pänp;ar lnktlrr inte, och stirlet htr.r.i'tet fådernesltrlrl." T'ag ctt cxempcl: 'ickel. en 'r. c1e olrirtl.erilsnsfo
proilukterna lör *trusta:rtlet ar- stora ptlnsar$åtar me.i[ turrg rr"aty"r,r,irrg..
Nä.-qtal allt rrickel i r'årl,rlen ä,g'es ar. tr-ri {ralsha firmor: Noumjas rnas-ng'ir.,c'h llothschilcl-gruppelr. Ii'.ier r.ärl.lskrigc'1r gjorile rle cn.g.elsli-
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fransk-tyska a.ffiärsmärr, ,som behärska'de järnet. stålet, biyet". zinlten ocir
anilra krigsförnödenheter, af,färer på bägg,e siclor och 'de ,hade intr,esse al-
att kriget fortsatte till,s det av vissa .skål slutad.e. Den 21 septernber 1914

avgick ångaren Bennesloet. la,sta,d rned nickel. till Haanburg. D'en 24 s'ep-

t,em,ber kapades clen av franska ångaren Dupetit-T,liouars ,ocir fördes tili
Brest. Ilälftel av dess last l'ar b.etalt i försk.ott av ty,ska vapenfirman
Krupp. Trots prisrättens imening frigavs å4garen. Den hade k.ommit
{r'ån Nya Caie.dorrien - en ransk kolonil

D,etta S.tI ansågs för ett prejudikat .och strax efterrit fick följarr<l,e
t"rngare fritt passera: 6 oktober Rarnb'eau. 12 okfober l{artinrlick. 7 nornem-
ber Tubantia, 2 novemJ:'er lJeria etc. Man tord,e också erinra .sig det våi-
bekanta fakturn, att två engelska ångar.e, lastade rne.cl koppar, också till-
läts avgå till Tyskland frå.rr en harmr .i Skottland. Så går det alltid till
i krig nu för tiden. Under ,bo'erkrig'et rrar en reprosentant för en ,ar' 

'itre

största en,gelska vapenfi.rmorna stationerail i .Paris för att Ee tii,l att
boerna fick engelsk ammunition genorn en fransk ,agent. IIan "ckötte sig
så, bra. att han nu är c.hef för företa,gets ar,:delning för kontinenterr.

Tlll redahtlonen lngångna skrilter.
B o g d a n o tv, ,4.: lVas ist prol.etari,scile l)iohtung? Yerlng Russische

Korrespondenz. Berlirr. 1920. 32 ;s. 50 pf.

I)okurnent f,rån ryska ar,betarrer-olution,en: P,ålrud och
förorclningar utfärdade ,av de revol,uti,onära folkons styrelse, volym
I. 40 ,s. 50 ör,e. Ryska rå.dsrepublikens civillagar. 48 s. 50 örc.
R)rska rådsrepublik,ens la,g om ar',tretets reglering. 24 ,s. 25 örc.
S'amtliga å Frams ,fö,rJag, Stockholm.

Enp;,els, !'rietlricih: rsocialisrnens utveckliLg fr'ån utopi till r:eten-
skap. Över,s. och förord av Z,eth Höglund. Framsi förlag. rStockiholnl,
1920. 64 s. 1 kr.

F olkkalendern 1921, Sjätt€,årgtirrgen. F,rams förlag, Stockholm.
240 s. Klotbancl 3:50.


