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KAMI}E NS INTERNATI ONAL

Befrielsens tirnma.
(Gropper. T,iherator.)

Anclra fnternationale' hacle sin uppgilt, ,sin ticl, svarade mot
sin kapitaiism, tillhörde sin {as erv klasskampen. Så föll den när
clen måstc lialla, lämuancle el'ter sig si' vanmakts minne och sam-
ticligt i sina bästa element broclclen till en n;'starkare inter'atio-
'ell organisation. Tredje rnternationalen. Kommnnistiska rnter-
nationalen växte fram ur c'len broclclen 

- 
och ur imperialisrro'.

trr värlclskriget. ur den fullt aktuell:r, revolutionsepoken.
Kommunistiska rnternatio'alen är bara tr,å år gammal, men

dess växt och betJrdelse i historie' är starlcl i oerhi;rcl stegring.
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På clen lölst:r grunclläggancle interrtatioirella koirgressetr i -\{oslir,a

f !119 foljcle clen anilra, 1920, där mail a\rgränsrlcle plattliormeu och

clrog upp villkoreu för mecllemsknp. I sommar har så {oljt r'leru

tre dje Moskva-lnternati,,,nalen, er i rnåriacler samlacl och zrrbe-

tancle jätteförsa,mling om tusen personer från alla r'ärclens lancl.

Ånnu liöreligger ej erllt rnaterialet ft'ån clerrna hongress så samlat,
att vi hunnat ge våra 1äsare e11 sanlrlanhängarrcle glutrrllig reclo-

giirelse. Tills -":1 kan bli l'allet i näsia månacls uurnmel må här'

i 1-ttersta holthel, göras några konrmctri,a,rer'.

Anilra Internationalen t'itL en valirtterrtational , rrktiv c1å clet

giiLlcle röstfölr'älr. i cle borgerliga parlamenter, men mellan va-

len och valmansliårens u1ipb1-ggalcle cn liorresponrleraucle lttrp-
persorganisation. Kommunistisha Internationalen är' en kampr:us

international, som llöild i rer''olutionär hamp i fortsatt stricl utbil-
dar teori och tahtih. lln leva,ncle organisur. en stol kämpancle här'"

I)en Jrorgerliga skeuclemolcatins Iakeje:r förfasar sig iivt'r',

att denna. kämpande här är så "oclemokratislt", så strängt tlen-

traliscrad. n'[en c1et.är just cless styrka. Er slag{ärtlig iu:nrö

rnåste rrara en enda vilja, en till clet I'ttcrsta cliscliplirrcracl kr:alt.
Äntligen har vi också 

- 
gcnom fiirhållanalertas revolutionära

tr1'ck 
- 

kommit clärhän, clit varjc verkligt kam'pparti måste kom-

ma. att vi iiver hela-värlclen är ett encla stort likformigt lrolu-

munistparti, clär ej ilcn nationella, rivdelningeu får sjäJv avg-iilr

sin politik utau alla är' unclerliastade clen ttentrala leclningen och

rlerr av alla delarrra lrrlda .liorrglp5ietl. I)*tt ,,lil<a ulre, klilrg,'rr i

olil<a lzrncl gör arbetet något olika, ställer r'le oiika kommunist-
partierna, i olika arbetsfaser'. men r,ägeu är' för alla tlclsamma"

Och vtigen 
- 

jo, rleu liggcr hlart utstahacl, klart som alch'ig

rrågonsin ltjrut i värlclshistor.ien en iniernationell rörclsc hafl siD

väg klar. T clen välcligå uppgörelse meilan besittauclc och egctr'

clomsliisa. rnellan hapitalistisk vanvcttshushållning ocrh komtnu-
nistisk organisa,tiorr irv värclsekonomin, som jusl' nu uthä:nllas
ijvcr hela vår planct. är clet hommunismens uppgift att gå i spet-

sen fcir den senale. llijr mänsklig organisatio[ oclr mänshligt frjr-
nuft. Att lec1a massorna i cleu välc1iga och 

- 
såclan historien gör

f[p11 
- 

brutala, kampen. Att söka samla massorlla och så bli, r'acl

r.år international redan i stor utsträckning hunnit bli på ciessa

tr.å år, en massornas. ej små sekters international. \rår upllgift
är. så som sommalens Moskvakongress utstakat ilen' att erijvla

ma.ioriteten av cle arbetancle m:rs-qorna. T)et sker genom a.tt pro-
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pagera meri framför allt genorn att r,'aket och intclligent rrtn]:ttja
ticlens egen propagancla, ta hand om r,alje spontan mårssaktion,
vare clen än så liten. avslöja, höger- och centersocialistemag gvek

ciler ocluglighet som arbetarerepresr-,utanter och så från komulis-
tiskt håll ta, ledningen. Ftirvanilla, oss i kamp tili proletära rnass-

partier. IJtnl'ttja alla möjlighetol att eriivra allt vjclnre ft1gf-sar

av nu Iiörsumpacle och solanr'le arbetalc. Alclrig ar,' häns;.n ti11

slulkampen och clihtaturen liilakta r.iuclngens små stricler. Gå ut
llrårr korrkrcta" situationer'. Albeta prakti-sk1, i varjc ahtue.llt l'all.
för' varje alrtuellt clagshrar'. Tills alla rle små ahtionerna fh'ter
sanmall i clen av tirlsiäget mognaclt: -stura gemensamnla rr:r'olu-
ti on sströrnrnen.

Så går liomrnunistisha, Interuationalen lram. stark gollom
sitt sambancl necl ticlen siälv och mänshlighctcns vitalaste behov,
starl< )rtterligare genom att clerr lilart ser och härrsrl'nslöst r'år]er

bot på, rörelsens egna fel och brister. Sil lir-slrlalt visar Kom-
rnuuistiska Intelnationalen just genoln sin rent lljrblufllancle sjäh.-
kritik. Alclrig har Anclra och 21/r-internation:rlernas primaclon-
1ror. en \tanclelvclcle, cn Longuet. en Scheiclemarin. en l,'rieclrich
Acller. så lugnt och skarpt kritiserat felerr i siu cgen r-ellisamhc1,.
Kiinsligt inregistrerar vår r:xel<utiv och kongress var clet bri-rtel,
rar c'[t-'t går på snerl i v:ir stora, organism. Så ut]lärclns stiiiljancle
råc1 och orcler åt clc olil<a. partierna. \'ic1 sommarens lionglcss
ä.gnacle man rnvokeu ticl till att hril,iscra. och ltrcla, in liirelsen r'ätt
i T)'sklårnc1. i Italien o. s. v. Teserna och lcsolutiollerna är lulla
av kritik, Och att m'ärka är, rrtt våra r5.,sfti1 kamratcr i st. f.
all i Iiirm"11{ r,gll irrtresso hclsa,lo r'äs1*uropeiska prr'1 iorn;' lill
forticliga revolutionära åtgärcler ivrigt varlat \rästeuropa frir hup.
perr och obetänksamheter. Såclan politik är stJ,r'lians.

Gick sommarens lfoshr,a.-kongress rit htiger cller åt vänster?
\-nrirr cle rnoclerata elementen eller c1e extrena'? Kougresserr gick
lrlart marxistiskt {ram. avskilcle obiinhörligt cle centralistiska ele-

ment. som likt T,evi i T1'sklan,1 cj vili 1åta clisciplinera sig under
hellieten. men samtidigt tog clen r'älgörancle ar,stånc'l från alla
anarkosvnclil<alistiska strilmningar som ho1,ar från folk, som l<a,n-

ske för tle år scrr var krigschauvinister och rru blivit yttcrligt
nvlrälst ivriga rcrrolutionärer. Obevekligt lulitacles ocli avslöjades
lulgärs1'nclikalismens negativa hållning. Höger eller vänster 

-clel beror på clen kommancle utvecklingen själv. fnternationalen
har gått rakt fram. Har gjort prccis r.acl cn kämpancle armri hal
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att göra. .rustat sig for vaii ticl och kamp som lijrestår. Ger tiden
olllensiv i stort. så ta.r vi den. Ger clen tillfälligt Iugn och en

avmattning i tcmpot. så gör vi clet bästa även ar. c1et. Alltirl
irLitiativet:

Anclra, och 21/r-internationalerna är ingenting annat än cle po-

iitiska uttrycken för småbourgeoisins upplösning i tidernas väl-
diga karnp. De är splittringsrörclscr. cle upplöser arbetarnas ir-
ternationclla {ront. Kommunismen åter är i vinvarret clen sam-

lancle hrallten. cicn maht som rcclan {ramgångsrikt gripit socialis-
mens av höger- och centersocialister förråclda. fana och för den

viclare mot måIet: arbetarklassens llulla seger genom cliktaturcn.
Och clen är så betvcleiseluli" clenna makt. inte barri därfiir ntt clen

är enhetlig ocir fast organiseracl som alrlrig {tlrr. Den iir clc-"s-

utom en verkiig International. ty clels b1'gger clen samticligl, opp

en stor röd {iachlig värlclsriirelse. c1els har: clen fast lli:irJ.runcl med

två vä1c1iga grupper av clen förtr-u*ckta och arbetancle mänsklig-
heten. som clen gamla Interna,tionalen hacle bra litc känning mec'[:

ll.innorna och österns {olk. Liksom taktiken och organisiLtioncn,
ungilomsrörelsen och kooperationen noga behrrcllats och fiirhål-
lanclet till clem reglerats. så har för första gången lrågan orn

kommunismen och hvinnorna lagts på rätt bog: arLretarkvinnitn
ses ej som en for sig utanfiir rörclscn ståencle t'atelsc :rtt iignn
Iite speciala,gitation och separatintresse. utan hon betralrtas som

l<amrat i enlighet mccl heia r'år nrta s,-vn. som ser clen arbeta,ncle

människan. hamraten, ej könsvarelsen.
Och vacl inrl'chanclet av Indien. Kina och c'let ör.rigir, Oricnten

betvcler {iir en proletär värlclsseger. {attar erlvar. lJtan c'lessa stora
läncler 

- 
flera, gånger om så stora som vårt Iluropa 

- 
ä,r "värl{ls-

revolutionen" ingen värlclsrevolution. Med clem och först med c1em.

c1e stora gula {'olhen och alla cle nu utsugna koloniallänclerna,. blir
}<ampen något annat än orcl. Så som i dessa clagar clet cngelsl<n
r.ärlclsimperiet knakar i sina fogar, visar clct ilen avgörancle vik-
tcn arr att ha de fårgade slavarna mccl i ilc europeisha siavarnas
led. Utan dem spelar vi. en rätt liten roll i historien om män-
niskans frigiirelse. Med dem har vi vår har.ril mänskligheterrs
['ra ml id !



1 921
:-189

DEN KOMMU
UPPGIFTER

N IST ISKA PRESSEN S
Av ADALBERT FOOARASI

Moilärn patriotisnr.
(Young. Liber.ator.)

Änclamålct mc.c1 fijlianr]e nrtikla.r, äl uteslutancle irr.- praktisk
r*rtur. n. är slri'ivna i s1'fto att tjärra sonr utgå'gsp'nht liJr
irtcrnationeilt meningsutbl-te ti'er rlen i<omm'nistislia pressc's
r'äsar. meclei och må]. Och Jlör a-1,1, reclan från burjan ge ltis_
iri'gc' a' den lrireliqgancle praktiska 

'ppei|tcn något resultat
s1'nes clet nöcligt {aststälIa, clen synpu'kt " vilhr:n uppgifter.na.
sericla i sammanhang ntecl clel komrngnisti-.lia riirclseu. kan upp-
l:r 11a s.

1. llen kapifalis{lsha och den kommunisliska pressen.
För att kunna urskilja den kommu'istiska pressel)s karak-

1är 
- är'e'som förhjälpa clen tir en sarln kararrtär 

- 
måste

rlenria press xoga skärskåclas i sitt motsatsfrirhållancle till den
irapita,Jistiska. Motsatsförhåriairclena brir i rcger enclast betccr<-
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nacle mcd borgerlig och proletärisli press. T clessa a.rtilil:rr hom-
rner mccl avsihl at1, bruhas andra nttrl'ck efltersom clet också ges

en kapitalistisli pre-ss. r,ilken skrives {tir clet s. k. halr-ploletalir-
tet och prolr:tärer. och c'lct faktiskt är så. att r.år l<ommnnistiska,
press euclast 1.i11 crr clcl lral sägas vara idlcntisli merl clct prole-
liilislra.

Den kapitalistiska Ilrcsscus liaraliliir Jrestämmes a.r. lliiljanckr
i'r'ugoslällrrirrg':

Frir vem -skrives clerr'?

Hur skrives den?

Och ar'-,'em skrives iLen?

For c1cl. lijrsla.: rlen k:rpitalisti,qlra pr',.sn,,rl är' etf ir-leologisht
iri:,sskamps\:irlien. som clen Lresuttna irlasserr anr''ändr:r som rn{r-

clel för att hå1la proletariatet l<r''ar i itess slavbojor. Använc1an-

clet ar. cletta speciella vapt-.n skiljcr sig betytlligt {rån clet han-
teringssätt varpå cle ijvriga unclerl,r):ckningsapparaterna i heL-

hetsmaskinericl; hanilhas. Detta vapcn hijr inte till de omedcl-
bara, brutala appa,raterna. ärren oni det inclirel<t tjänar samrra
s1-f1,cmål. I)en hapiialistislrn l)r'esspns iclcologislra funktiorr
skulle ju. nunlogt. yara att ,.{ölia i boulgeroi-*ins klassmeclvetancle

- 
något som fahtiskt gäller i{råga om clen kommruristislia pres-

sens icleologiska funktion. mr:1 ..å är. sonr bckant. iclre lallet.
Firrans- och stor)<apiialets press (clcn cgeltliqa rlagsprts.en) sirri-
ves icke för clel egna lilassen utarr fijr cle breclare skihtcn i sam-
häLlet. Dctta svncs tyrif]ign-"1 i-qlorinclustriclla länc'ler. t'lär tlet
''på liilr^,1<,,ntnroll :rrrl,.rlirirrX" sli, il Iiir'1r'rrslrrirrq n\'lrrossr,rr i s.r'11*

att clirigc-.ra ett fiurtal ticlningar. mecl uppgi l't att famna iiver'

en viss klass eller hel:r klasser. T era som i a,uclra I'allct är clen

i<apitalisiiska pre-*scns ienclen-c t1.c11ig;: b e h a r s k a n r'l e t a v
samtliga klasscr-q icleologi. Genom detta ttl-
lrrägla,1o 6xi1 lp,,,1"1. {,rnr r'('li gonurn sirr sliicltliga sl,ekrrlaliotr i

"nuets behor," hos clen specierlla klas-"cu. vi-sar oss clen hapitalis-
tiska presselI. att cleos 1äsekreis l','står'a\r omealvetna ilrolctär-
sliikt sfisorn småborgare,. bijnc1er. ia. i n.råuga l'all. är'cl rella llro-
lctäret. \rac1 säger iche I'[atin. då cleu mecl slijrsta stoithet räk-
nal sin nlajoritcl ar. liisarc bland staliigt ans1,ä11cla proLetär-er.

hantverliare. arbcterslior och tränstefolh?
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Frir det andra: den kapitalistiska, pressens fu'litiori ger clcrr
r1e':s l<avsh16r. Det icleologiska herravälclet ör'er clen egendoms-
Iösa och vackiande massan kzrrr den inte i positiv mening efter-
strär'a. enär ett öppet försr.ar för hapitalismen skulle fjärma r'cr
än hälften a' cless läsehrets 1irå' tidningen. Mecl r'acl den cfler-
s1rävar det är att förhinclra clen omedvetna, massan att f å in-
tresse för en kapitalismen motsägande ideologi. Eller kort.rc
uttrJrckt: den kapitalistisha pressens främsta uppgift är att
håila massan i största ovisshetl Denna negativa funkti.n
{1-l1es på så sätt. att man ookrar på massairs psJrkologiska beho.n,:
man beclriver en s;.slemal,isli bcfiorilring ar. olrtrnrrighelcn genom
metldelandet ar- ijr.erfllöc1 på Iärclom ur cge' fatabur. samticligt
som man fcirtiger clet lena faktumct. samma resnltat skulle 

'åsmecl att 
- 

r'ilhet 
'nilerstundom skei 

- 
forbj.cla. bojkotta elrcr

s1å sö'der iLe' kommunistish:r pressen och iless trycrierier. men
cleuna iögonenfallande br'tala {'orm skulle enclast stegra k"-
slialrsbegärct och'tr.eckla, medveta'clct hos en sto' clcr av clen
vacklande rnassan. rlärfor a'r'äncler ma* sig a' en slugare tak-
tili: man tiil{reclsställer läsarnas ku'skapstörst Iulit upp genom
att utportioner^ egen ok'n'ighet i sa,k s'm i'formation. och
dotta i en llorm som syftar till att omgesl;a,1ta räsarens me'taji-
tet helt och hå1lcl,. Deir'a honselivent fc;ijcla avsikt består ickc
i påtagliga liigrc,r. 

'ppeirbar:a, 
förvrängningar o. s. r,. vilhet från

lio''.mu'isti,sl{ siila oftast tillvitas clern liapitalistiska press0r.
utan fastmera cläri. att man gesl,altar läsarens mech,et.nrle-st,.h-
tt'r" så, a,tt läsaren giires o1'örmögen att skilja sant rrån faisk1..
.rsak från 'oLka'o. s. v.: och är detta mål e' gå.g nått ria'
vacl som helst inlträgla-s j läsarens hiärna. enär ilenna, efter en
ch-lih ,ppmjukning är som e' mj.h 'axklimp. Ftir att 'å rletta
miiste 1äsarens meclr-etancle hål1as i ett tillståncl av osäkerhcl,
och svincllande kaos. och faktisl<t är ilcn kapitalistiska pr.es-ren
inrilitacl på att {örtaga -qil lä-cekrets 'arje möjlig}ret till krii,isk
kontroll a' allt c.:[et som mänge-< in i c]en oör'erskåclliga virveln
ar' "dagssannirgar" i små och stora, firågor. Ett a,nnat viktigt
meclel är att ar-lecla er.entuelLa intresseir och sl<a,pa nva behor..
I'irr att ar,-r,-äria clen möiljgr t'aian. som består i. att alla clessa
halvproletärislra skikt gcno'.'' ahtgi'ancle på världshänclelscr'a
ka rr irli medvelnr onr sirra r',,a la klr:sinlrcssen. gä1rer de1 afl lå
läsarcns med'etandc avpoli.{iserat. Den hapitalistiska presse'
har sina se'sationsspalter. i vilha ruskiga riittegångar. är.e't1.r

391
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och ciylikt rrires tiil lampligt näringsämirc :it clen okritiska lias-
sans lägre instinkter: clr:tta f iirtar på ett fl;rtraffligt -qätt tankc'ri

på cgna, klassintressen.

Man försvir,rar cletta meii. "at.l. rnan enclar.t tilhnö1,esgår sinrr
läsares önskninga,r och behor"'.*

På, eletta sätt uppnår hnpitalistpressen iitt viilmahlhå11a clet

lilclaste haos i sina lä-sare-q tanhevärl11. J)etta haotiskn larrkctili-
ståncl är inte blott lzimplig jorclmån frir ile grövst:l liigncr. vilka
en något s:i när suniL människa, r-icl {örsta eftertanlre kastar il'rån
sig. utan tjärrar även ck:t målet att lta,ral-vsera, var.je minimuln av
sanrring, som clenrra press rnåste,r1äppa fra.m vicl vissa ticler.
Ilen ilessa försiktigt utportioneraclc och väl strulina matskcdal
sanningsenliga, medclelanden iir ir,ke att l;illskrivä någon mort-
lish ångerkänsla iros reclahtionen i liråga fr;r all clen meclvctn:r
fa,lskhet och grova förvlängniug ar'I'akta som blandas in i c1e

ar. !)!)1/, /o osannirrg ot:h tf , f sanning beståencle meddclarclen
meci vilka man vart'e clag ltombarclerar sin:r, läsares rneclr'e1.arrdr:.

Nej, grunden härtilI bijr sijlras i rrtt nt'betårrpre-qsen fiirners tilJ ,

om ock icke i egel, lancl så i grannlanrlet. Den naiva massan hrrr
skänkt kapitalistpresse' ett visst må1t av troshreiiit. ,ch cle'ira
hreclit rnåste. som all krcdit. gottgöras till en viss grad. är,eu orrr

clenna, gotl;görelse i månget llall närmast han liknas vicl clen bot-
ttnlösa skulcl i vilkcn c1e kriget frirlorande staterna ueclsjunliil..
Givetvis finnes clet viclsynta, irapitalistiska pressmiiri. som 1'ullt
iör-qtår vilket vicla mäktigzrre klasshampsraper) sanningen är. lilr-
som ock {ör clet mänsicliga, meclr,ctauclets natur mcla passairrle,,
än lögnen i alla cless formcr' 

- 
ilå clenna tiil sin natur äl crr

hotancle fara för clen cgna partcn. f nseende detta, l<an någon
elstaka gång cn i lögnsnaran illa hlämd inclivicl ge lrån sig ett
nöclrop efter sanningstrogen objehlivitet. Hör Matins av 21 iuli
f iirtvivlacle rop: "ack, om Ässociatecl Press .bara uncler en qnclr

clag Iät bli att kabla oss sauningou rerrt motsäganc'lc telegram."
Tro nu bara icke, att rlct llrån Matins sida ligger någon åuger

* Hur pa,ss långt 'det i d,etta hänseende ,gått, är-en m,etl den sotia-
listiska pr'esser. visar den amerikanska och till och med ctren förträffliga
Daily Herald, som brukar pti framträclande plats ha spaltlånga r,eferat
ar- ruskiga morcl och sjä1vmortl.



Ir'rihctsbuilskapot till ()ric'ntorrs lniunur'l
(Sor.jc1;r'r'sli rilisr:[ ]ii1 rrgilritigl i .\siu'.)
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över att ma, {rån }rati' laborerat med "sa''i'ge' r:ent inotsä-
gande telegram". 

- nei r1ål

Fc;r det treclje: clen kapitalistisha lresserls strukt'r {orclra.
en särskild personstab. Specialist-iournalister. Det är icke så,
som o{ta a,ntrtcles. att dessa journalister skapat presse', snarare
tvärtom. Här ftirefi'nes samma avlägsni'gsprocess mella' indi-
vicl och arbete som Marx hlarlagt i den erkonomisr<a arbetspro-
cessen. På samma sätt som clen kapitalistiska procluktionen frir-
vanillar arbetaren i ett plocluktiorstillbehör'. lörr,ancllar pressen
journalisten i blott och bart ett tilg. Givetvi-" spelar "pelso-
irens ekonomiska haraktärsmash" (Marx) en stor roll i clenna
process. som tr.clligt avslteglar clet irapitalisl,isira sJ-stemets \,ä-
sern i utplånandet av allt människor'ärde.*

Journalisten iir spercialisl,: hans kvaii{ikation är ar. egen-
artail natur. Hans k'alifihati'n består inte i någon specierl kun-
skrip på 

'ågot särshilt gebit av mänskligt vetande och kunnancle.
snarare i att hunna slrriva om "allt incllan himmel och jorcl". un-
rL:r hans penna f ii'vanillar sig 1,eorier. faht:r. egna och ancrra,s
(ha's egna åsihter motsäganile) åsikier till ticlningsmaterial. d.
v. s. meclel till ideologisk bchärskning a.v massans meih.etancle.
s1'sternets lagar -sörjer llor. at1; iour'alisten {aller fiir: r-erka' :rv
clessa. ntigot som han u'cler clet rnekanisira förrättanclet a' sitt
arbete mecl att förr-a'clla r,arje a'cllig bild t i I1 s a n n i'g icke
miirker. Den'c allslirir-ktr'nige journalist ser gcnom atl ställa
sig utanlör nllt som sher i sin formella förmåga att hunna säga
sin merri'g om :rllt cn materiell nakt. r,ilisom byrtikratin stuncl-
om upphäver sig till en egen rnakt. liksom o{liicersspecia.lisl,erna
{c;r ett titlfäile kari r1,.]ia rnalrten från kapitaiister'a sjiih,a. så
ha'är'e' jo'rnalistui bli e. malil; om och i mvchct minclre di-
mension. Llttrl'chet blir til1 r,äsen. mecllet till mål. och viil lrro-
cessens slul slirl iournalistel som crl själr-stänc1ig makl lrrech'icl
de övriga samhälloliga samhiillsmairtfaktorer'a (clemencea').

* I tletta sam,maniraug t).clliggörgs hur impotent clen ,sec11iga förtr.1,--
teisen måste bli hos fåtatet ärliga intel1'ektuella gentemot ilen samvets-.
1öshe,t som karaktä,riserar ,,jour.nalisten i atlmänhet,,. Oförm,ögna att
skilja or',sak från r-erkan tlor ,de. att rrirr tids korruption är jouruaiister-
na,s verk. Ltnil,er 'såtlana omstäncligheter.blir det ar.- Kierkegaar,cl i ]rans
förtvir-ian stäl1da kravet på nedskjutning ar- alla .journalist,er ar irrgen
praktisk ,betyclelse. Den olrer,sonliga kapitalistiska mekanisrnelr ttr.äljer i
derrr,s stä11e. ur "journalistreserr-ilrmön',.rt'u ersättningsjourrialister.
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En nicra cljupgående analys av den kapitalistiska prcsseu

på den historisl<t-materialistislra samhäl1s- och mech'etanilelärans
gmnil hör icke inom clenna ram. Karahtäristiken av clen l<api-

talistiska pressen var clock niiclvänclig. enär iless ovan beskrivne
kännemärkc är ar' lunilam cntal betl'clelse för si<apanclet av en

verklig hommunisl,ish press.

2. Iren kommunistiska pressens uppgiller.

Den kommunistiska. pressen är den revolutionära kiassliam-
p,errs ideologislia vapen. I)ess uppgifter bestänmes for det fijrsta
av den revolutionär'a kampens allmänna uppgifter. cless straleqi
och tahtih, och fiir d.et anilra av cle speciella villhor som å1äg9es

clcn i. egenskap ar. unclerorclnat iiamporgan. I {öljancle ana}1-s

trgns p1,6u.1 silrlr, på sislrrämnda sats. ertär rlott l'örst attgir tt:r

lian betraktas som ett axiom. Utgår man från dessa båda ovan
angivna grunilsatser. är rlct ti'clligt att uppgiften består i. att
r,ächa till liv ett kommunistiskt meclr'etande hos massorna. Ftir
att fy11a denna upgift måste man i främsta rummet ta sikte på

att omgestalta läsarens tänkesätt och medvetancle-sl,ruhtur. Hit-
tills har det rrarit så, att den kommunistiska pressen endast til1
sitt jnnehåll, cl. r.. s. i sin propaganila. skilt sig- från den kapi-
talistiska; eljest har clen. sår'äl l,i1i sin inrihtning som sina mc-

tocler, stått på -qarlrma plan som clen reaktionära. från lilken clcn

riint och ännu röner ett starkt inflytnl6ls. Den hommnnistislra
pressens reform betrtder utrensning a,v varje som helst in1l1--

tanclo från clen borgerliga leptilpressen. \rarie enskilcl prak-
ti-qic änilring är värilefuli endast om clen tjänar Clet gemensamma

rna le1 .

Skillnaden mellau kapitaiislislr t,ch komnunistish press lig-
ger: mvcket cljupare iin man i allmänhct antar. Den kapitalis-
1;iska pressen tr.ingas att på mörkmalsstigar sm1'ga sin avsikt
och mening i {olk. något som ilen hommunistiska iche beha;r-cr

g-i,r'a. I)en ktrn arbeta öppet {ör sitt mål. Reptiipressells upl)

gift ar att se tili att kunskapen i allmänhet håIles pa ett iågt
plan. ja. clär så finnes nödigt, stegra okunnigheten. f sliarpaste
,.notsats härtill måste clen kommuuisfiska pressen ställa sig på

clen encla plattform. som dess position föreskriver. Den är san-

ningens historiskn bärare: liksom clen samhällsteoretisha saluirt-
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!-Lrl och icleologien sarnm:rirfalier enclast {iir prolctar,iatets liclliorn-
rnancle 

- vilhet icke är llallet 1'ör motstrincrar.ens så inåstc
den kommu'istiska prcsselrs gru'c'lläggancle position bli en osmin-
liacl srirrning och licmisk rcrihet {rau )<ornpromissanlag.

lrör'ritt ''clvika missförståncl måste sägas. al,t sa'rrfärclig-
iret ei betl-clcr, att liomm''ister'a, sk.lle sr<ri'a sina hcrniig-
hei,er'- om ile n'hal såcla'a 

- 
på 

'äsnn 
på sina fie'cler. Sa'n-

1ärclighct älijver hulucl iclir, rriigot _rjåilr-iilclamå1 fi;r os-q.,{om
fiir moralisterna,. utan ett rnedel 1iil måret: uppammilnclet ar. ett
iiomrnunislislil 1ärrlrr:-qiitl, hos arbetarnra-*-.au. T)et -<hall irga-
I u,rcla lrr'-qt' icla.s, a tt proletariatets' m r-.dr.eta r1 6lp 

- 
clrtta gril l er riveu

rn rlci kornmnnistiskt prolctariat^ sorn och lrornmunistiska iirl;cl-
lige'-*er 

- 
är av cle'bershaffc'hct. att sarr'iugen om cleu lrom-

rnunisti-qka rovolutionens momentana 1äge slrulle ftjrclalla clem
,gunstig o.h f'ijror-sal<a pe-*simism. Mr-,n clcuna pessimisrn li;r
oss enclasi, tillbaka till ursprungskravet, at1; ds1 åir meclvetandr_:ts
inre struhlur. alltså trinkesättet s.m måste hclt omrcfol.mcrils.
och 

'ac1 
är tlerrna pessimism i sjalva. verkel, .n'at älr lijliderna,

av bristeri på ertl' kritiskt sinne vitl beckimanclct av biirvicldcrr hos
rle poiitisk' och r:korrtrmislia iill,h'rLr.iserna? nlan lrommcr sär1-
lerligen intc framåt. orn man r-äutal att rvi,lia, fi.am med sil
slioningsliisa sanrinE tills proletarialct rnograt håirltir. I rlctta.
hänseencle är clen i historieu t-.nsamstiicrrcle i)ppenheten,hos cl-^

i'r'sha l<ommunistpolitilrerna rjr:cr Sovjetrrrsslancls inrr_- liri-qcr eri
liåcle beuncL:ansvärcl och klok politik.

sanulirirclighet då clel, gäller åte'gir,a'clet .v f.kta 
- 

iir.rl
ir.acl sor' ri)r kornm'ni-stisl(a silligl 

- cl. r,. s. historish och lrri-
tish vederhäl'tighet i beclt;manclet av fahta 

- 
är obeti'gacle 

'iJr-kor 1ör meclr,etanclcts befriancle l]rår c1c' av cle' kapita listiska,
pressen utbreclcla, icleologien. och 1'or al,t kunna helt genomshåda
rnotsatscn mellan kapitalistisk och iiommunistisk pre-ss qfls1e 1o-
lalitetss;,'npunhten bli framåtskriclancle.* lll.veckla totalilots-

* Det är klart, att de genom srnningsl:,egi.eppcts förhållantle till to-
t:rliteten uppståencl,e kritiska betänklighet,erna. rnot ovan rrnvåntla uttlyrk
som "6ånnin,g" och,,sannfårdighet', utan r-idar,c åsidosåttes. IIår .utgås
från cle ursprungliga fakta, från vill<a detta materials icleologiska, tycl-
uing först kan höja sig. I dettn andra såm,manhturg blir begreppet san-
ruing naturligtvis obrukbart: cle.ss krlterium iigeer irrte i clc hi,storiska
onskildhcterna utan i ,clen kommuni-qtiska lerolins och praktikens .genen-
srimhet,
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rned.vetandet. ge lärd'otr. åshåclning:rr och mec'lcleliinilen i ctt orcl-
niit sammanhaug. i vilhet varje clel har sambancl mecl dr:n anclra,..
s a'i,t ä;r'en clen rninsta ulcleruättelso gerlonl sitt fitrhållancle till
Lirnmunismens grundsa'ni*g crhåller sin mening och tjänar clen-
na srtrnclsanning med att stäncligt r,äc}<a nJ,ir levanile llriretställ_
niir5"11 clet är uppgiftenl

Meclan clen kapitalistiska pressen shingrar läsarerrs kla,ss-
kampsintressen åt alla håll, bör clen komm'r:ristiska pressen hon-
centrera läsaren-" intresse på kJasskampens grunclläggancle p'o-
blem, sammanfoga cle ti11 form som inuehåll olika föremålen
och infioga clem som element i homm''ismcrrs enhctliga -,,ärlcls-

bild. Att detta icke {år ske på hekostnacl a,r, }ivlighett-:1 
- 

[i,
menas icke en livlighet iclentisk med ett expressionistiskt {ärg-
line"q 

- 
är självkiart. I)ärav följer. att clc enskilcla delarna och

rubrikerna mås1.e bririga,s mera i sambancl och bättre tiil varar-
rlra än r-a11 hittills varit fallet. Der på i*tert .mråcle orsaris.-
racle nnderrättelsctjänsten måstc l'rämst organiseras och clärtill
så. att ile inströmnancle e'shilclhetcr'a bri'gas i samklang mecl
c1e politiska och icleologiska .rtiklarna. Man kan inte i liort-
sättningen bara gå på som hittills, bara apa efter clen rrapitaris-
tisha reptilpressen och hopa oöverskåclligt material i vildaste kaos
i samma f,iilning. tltan lrommentarcr lilipper marr notiser, clels
från kommunistisk källa. clels clireht 'r reptilpressens agcnt*-
rer och sätter clcm siila vicl sicla i vilclaste och argaste riaos.

I)en korta. i samklang merl clen kommunistisha rllrnänsvl-
prinhtcn orienteracle l<ommentaren till unclcrrättelscrna är cu ele-
rncutär forclran för clen kommunisiisiia prcssen cli c'len är clet vili-
tigaste propaganilamecllet. Gocla exempel finn-s i Reichenber-
ger Yorr,r'ärts. Genfer Avant-Garcle och i synnerhet i Obcrschle-
sische Rote Fahne. De spaitlånga teoretiska ritrcclningarna har
tvivelsutan ett högt värile men utan sammanhang med clagsfrå-
gor och cljupgåencle clagsintr;,'ck b I i r ile utan r'ärcle. Man kan
pel'a pii såväl Orcline Nuovo som fl C'om"munista 

- 
iiverhuvurl

taget alla italienska, ticlningar är nästan bara longörer.

Här måstc en llunclamental men hittiiis myoket fitrsummacl
uppgift påtalas: demaskeringen av clen hapitalistiska pressen.
Vi befriar läsaren fortast från ilen l<apitaiistiska pressens infll'-
tanile om vi ilagligen pår'isar hur denna press betjänar: sig av
lögnen och provohationens metoiier i sättet at't mcr:lcleln nyhetcr.
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'\r'slöjauclet av clen kapitalistiska pressen är av högsta betvdelsc.
(lch för den stora rnassan är ilet hunclrafalt påtagligare om clen

är'c'n får sannirrgen om hur clcn socialcLemokratiska pressen utkol-
porterar reptila.gentet'nas glova lögner om Sovietr;,'-qsland. Har
är ett verkningsfuttt kritikflält. l)et är rrog a,tt erinra om r-iicl
DaiLy Heralcl drog fram angåendc ilen engelska polisens mecl-
verkan till de förfalskaile Pravcla-numren i lronclon. Ett aunat
exempel. Tjitjerin måste varje ciag bråka nccl ilementier. Om
lii-c:'iens meclr'etaricle blev kritiskt, bchi;r'tlt,s irrf,. r1*tta sis-r:f'115-

albete. som inte tJ,cl<s taga någo1 ä1c1a. |r:ckas clet gerrgrn
gripbara bevis slå ncil clessa lrigner, så rubbas läsiirens {örtroent'[,-'
1ör reptilpressen, och då kommer- inom kort clen tid dii alla de-
mentier från Sovjet är' itr-elfiörliga. Den hapitalistiska pres,q.rn

söker på allt sätt spekulera i läsarens okunnighet och oförmåga,
att läsa en ticlning, men r,år pless' politik rnås1.e vara, ornväncl:
sani,ingshravet och förmågan att kunna Iäsa en tidning är 1'örstir
hållpunkten! Och nu gä11er frågan: {ör vem shr.ivs clen komrnu-
nisti-*ka pressen?

Man måste opporera sig mot dcn clohtrinärer uppliattningen,
att clen kommunistiska pressen enclast skullc skrivas för kom-
munister. 'Ivärtom: presserr är det verlisammastc medlet, mccl
vil]<et dlen vacklanc-le massan ska vinnas. om blott man förs1år
att hantera clet. Vacl gäl1er clemaslierjngen rrv reptilpressens ny-
hel,sfiirmecliingssätt, så rubbar man småborgarrias förtroencle f i;r
cleusamma och cletta är clel, r.'iktigaste, t)' utan cletta skikt l'år
reptiipresserr alclrig {ram clen s. lr. allmänna meningen. Till hlol<
strategi hör inte bara samlanclet av egna truper utan fastmcra,
stcirsta möjliga bräcka i motstånc'larens "moral" före sjäIva sirrn-
nianstötningen. Mau måstc clarfor framarbeta en rnoralpsr'-
kologisk atmos{är. som r'äscrtligt 1,irlrar till den kapitalistisha
ordrringen. la ll.

It-rågan för vilken clen liommunistiska presserr skrives är är'r:l
innan{ör cle kommunistiska partierrra en omstricld fråga. Den
tangerar ju också ile kommunistiska läsarnas förbilclning, be-
hor. och icleologiska mognail, saker som inte bilclar någon enhct-
lig materia, c1å iu dessa läsale kemmer från cle mest olika lager.
I)e1 n-vligen sharpt betona,cle kravet på att skriva så att alla la-
sart: I'rirstiir a1lt, vilket inte är att iämställa meil kravet på klarhet
och redig tankegåne i skrivsättet. vore natrirligtvis riktigast,
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men ännu är ilet en utopi. For att lösa clen knuten fordras en

oerhörcl apparat. men man bör strär'a clithän. Därar- fiiljer cloch

icke. att cle arl,iklar som avhanillar l<ommunismens r'äsctt och

icke kan skrivas i cn för a 1 i a tillgänglig form, ej ska skrivas.

Ilr,;ringen är enclast ilen, att man inte sha,[örr'äxla dcn kommtr-

nistiska pressens oliha uppgi{ter och göra clet heia till ett r-irr-
,.'arr. Har blir clet shrir.are och läsare. som i fliirclomsfritt sam-

,rrbete ska, rö,ja unilan sr'årighcter-na. Frarnclrågartrlet ar' 1äsar'-

en till meclverhan i presscn är eit vihtigl, rnerlel. I cletta hiiil-

seendle kan tjäna som cxempcl och mötrsler fiil.ut nämDcla ()ber-

schlesische Rote Iahne, clcn utomOrclcntligt recligeraile komrru.
nistiska boncletidningen La Voix Pavsanne samt de i orcli[e
Nuovo av arbetare fc;rfla,ttacle artiklarna över utvechlingsgåug,'ri

av förhållanclena inom {abrikerna. Dessa lärorika försiik mcrl

att åtminstone tich.is sliiita, roller. förkortar ilistansen mellan

liommunistisli läsare oc'h -ql<rif'tstäI1are'

Kr.ar.s1 rL rlerr lr.agrrr.;,,nr lill "irr pr.al<1is11r liislirrg:i1 11"tr

svåraste enär clen utgör grunclförutsättningen {ilr hittills anah'-

sorade och kommancle reformer: vem -"ka skriva cletl hommunis-

tiska pressen?

l)cn kapitalistisha prcssen slirives av journalister' Frågan

är nu. om även den kommunistiska plessen sha i fortsättningen

skrivas av journalisteri' Sr-aret 11'r1el': clet finnes inga kommunis-

tiska journaiister eller clet -qkulle åtminsl;onc iDte finnas såclana'

Journalisten som specialist motsäger vacl i {örsta delen sagls

om dlen kapitalistisha samhällsordningen, och om clen kommnuis-

tiska rörelsen i oföränclrat skich övertager clen journalistiska iu-

stitutionen övertager cJen därmecl en stor clel av clen kapitalis-

trska ideologien. \rår llrcss är. som oran sagts' enclast ett me-

clelidenlrommunistis]raklass]rampellc,,ch.11åclcrrintcärskilci
från .clenna, utan står: i intimasl,e r,äxeh,erkan tnecl tlenua, har

en journalist-specialist inget som helst existen'qberättigancle i

cl".na rörelse. Den l<ommunistiska pressen måste r'ata skrivctr'

inte av journalister-partimecllemmar utan av partimecllemmar

somkanslrriva.Blottpåclettasätt]ranclenfaranhål.las
borta, som liggcr i att journali-*tihen i clen hommunistisha rii-

relsen blir en självstänclig och isolerad makt, r-ilhet skett i clen

hapitaiistisha samhällsorclningen. att elenna fara icke är ett tomt
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hjärnspöke. därom kan varje uppmärksam läsare av den kommu_
nistisha pressen. iätt övert;'ga sig.

l{atrir}igtvis kan clen kommunistiska pressen inte 
'tkommauta* arbetsfc;rclelning och ma'han inte komma förbi, att de till

cletta arbete bäst lämpacle specialiscrar sig på publicistisk akti-
vilot. men detla l'år ickn I'e1J.rla. ah rle ska bli specialisler istil
mecl borgarjournalisterna. Det shulle säkerligen ha sina gocla
följder om våra kommunistiska recraktörer och journalister vid
siilan"om clenna sin befattning skötte en partiangelägenhet, vil-
ket ofta är fallet i lanclsorten.

På så väl inre som 1-ttre områclen av vrir press härskar vil-
.claste kaos,,mest på gruncl av bristen på goila förrnågor, urskill-
rrarl oeh rppamning, vilkol gör a1t del här ställda kravct lills-
vic'lare blir ett framticlskrav. Dock måste reclan nu ile principer.
fastställas efter vilka reformerrra ska orientera sig. My"k.t ku'
retlan sl<n. \-arl som i {rämsia rummet måstc ske är rröjandel ar
våra "journalisters" vetanile. Enclast en veihligt skorad man är
kapabel att ta ställning till alia dagsfrågor och rikta in dem
uniler clen marxistiska s;,-nvinkeln. och i frä,msta rurnmet måste
sä'ttas 

'ationale 
konomisha st'dier ekonomi ii'erhuvucl.

om något är clen kommunistiska tidninge'-c reclaktio' ett färt.
där kontroll måste övas. så att clessa skrivherrar i rrommuiris-
mens tjänst vet sin plikt och folibr clen, t), utan en strängt ge_
nom'föril clisciplin kommer man ingenstans.

Yail ovan sagts förekommer varje tänkancle kamrrt som err
sjäIvklar sanning, men här gäller. a,tt återupprepa clenna sauning
tills cien föijes och omsättes i livet.
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I de på anclra }Iosli"'a-intern:rtionalen uppclragna riktlil,jer'-
na för Kommunistiska Internationalen lramhölis också det fah-
tum"attdet, f ör en c1 aglig ticlning nödr'än-
cliga nyhetsmaterialet be{inne r sig i häu-
clerna på borgerliga telegramb).r.åer. X{en
cm hur den kommunistiska pres-qen sha bcf'r.ia sig 1rån cle hapi-
talistiska, nl.hetstruster, som ltehärskat hela r'ärldens press. hur
clen slia skapa sig err egen internationell ir1-hetsfiirmedling. där-
orr sades ingenting. Såvitt jag' har mig beJrant, bler- denna fråga
irelLer ej behanrllacl på någon prcsskoulerens i sammanha,ng nrecl
l;orrgrcsserr.

Teserna lönitsätter mlcliet bestämcla politiska direktir. lör
1)rossens verksamhet i varje enskilt lancl .men framstä1ler också
eu racl tr:knisht ekonomiska uppgi{iter" c1är internalio-
nella cLrehtiv. gemensam medverkan och organisation är minst
li1ia nödvälc1iga. Så exe mpeh,is gemensamt ansl<al'fancle och [cir-
meclling av paitpel. maskjnc--r'. trr-t,ker.imatelirrl. l:irger, klichFer
och slutligcn och ei minst 1,elegrarn. T sitt egct intresse borcle
liornmunisti-q1ia Tnternationalen 1a sig an clenna sak. emeclan
cleras lösning i hog gracl irommer att unclr,rrlätta clc politiska Lrppr-

gillernas lösrring.

\rac1 som ligger en a,k1,ir- journalist mcst om hjärtat är t r: 1 t,-
gra'mf iirme cll ingen. I)en socialistiska, pres-qens historia
i Norge omlattar inte störrc. ticlr;-mc1 iin ili.) år. Men reilan un-r,-
het ticligt framkastades {rågan om sliapanclet av en självstänc1ig
n1-hetsförrneclling för arbetarpres-qen. Anledningarna var flera,.
Främst clen arbetarfientliga tendensen i c1e ar. rle borgerliga tele-
grambl'1fle1na i in- och utlanclet lever.erailc mecldlanilena. Viclare
c1e geogra[iska förhållanclena. c'[e stola ar.stånilen. cle dåliga tra-
fikmed[]en. som fitrcle till skapanclcl ar- en starli landsortsprcss.

ARBETARP
NATIONELLA
Av CH RISTIAN H I

RESSENS INTER.
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anvisa'l till regelbunden nyhetsförrireclling {rå' h'v'clstacien. Sa-
.ken cliskuterailes på pa'rtikongresser, i sociarc'lemokratiska press-föreningen och på skandinaviska kongresserna. Men först påpartikongressen 1g12 kuncre frågan rös,as för Norges vidkomman-de. Här a,ntogs buclgeten för en socialclemokruii.k brrrå, upp_bl'ggtl på biclrag av hur.''dorganet sociar-Demokrate' o.ir-."'. urr-
clra partitiilningar. Den'a kooper:a,tir-a,'yhetsförmeclting har årfrån år visat en jämn utveckling. Första tiden sl<cittes alla, lö_pnncle ärenilen av err encla person. lq slrssslsätter ensamt Social_riemokratisk Pressekontors hu''db)'rå sju perso'cr. Det rrar.filialer i Bergen, Trondhjem och Boå.i, ungefär 50 norska korres-ponilenter och medarbetare för jordbruksfrågor. Denna utveck-li*g ger för övrigt bara en spegetbild av den norska arbetarpres-
sens starka tillväxt. som framgår av följancle siffror:

Är Anta,l partiorgan Därav dagliga Upplaga1900 i 2 -S.OOO

1909 l9 ? 50,0001912 27 ? 80.0001915 32 11 120.0001918 35 13 150.00u1927 38 t4 1?0.000

Kanske vill man inväncla, att 3g sociaiistiska tidningar mecle'totalupplaga av 1?0,000 är för'lite i ett land mecl åaroina'lagt
265 politiska tidningar av en totaiuppraga av sannoliht 11/2 mil-jntt. Men om man erinrar sig, att n*e-p.l,ris Daily Herald i Lon_
don bara når en upplaga av 150.000 i eit land mecl en be{orkni'g
av 40 mil.io'er, så är l{orges 1?0,000 på ett folk om 2 miljo'er
ganska respektingivancle. siffrorna visar, att clen socialistiska
pressen i Norge har rerativt 10 gånger större spridning än clenongelska.

*

För arbetarpresser i Norge har cle ekonomiska förhåliancle'a
allticl varit utomorcleniligt svåra, r:ch det var därför helt natur-ligt att man sökte viilare utb;,gga nyhetsförmedllingen genom
samarbete med den socialdemokratiska pressen i sverge o"h.- D*rr-
mark' Dessa {örsök har emellerticr altt hittitt* misslfckats. Närår 1914 vårlclskriget 

'tbröt. blev behovet av meddelanden uti_från så starkt, att man må,ste ftjreta åtgärder till des_q stiliancle.
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. - Har vi inte gett er rösträtt? Vad,bråkar ni då om?

(Liherator,)

Titl att avlöna egna korrespontlonter i cle curopeiska huvuclstä-

clerna saknadles pängar. Man måste nöja sig mecl att anstäIla
korr'espondenter i Stockholm och Köpenha'mn och i'ät dessa säncla

inte bara dlet svenska och clanska nyhetsmaterialet utan också de

viktigaste specialtelegtammen firån London, Paris, Berlin o. s. v.

till ile'borgerliga tidningarna i Stockholm och Köpenhamn. Ät-
gärden var inte särcleles tillfreclsstäilanrle men i alla fall battre
än ingenting. Den bestod också i sex år 

- 
tiil 1920.

Redan år 1919 försökte man upprätta en clirekt telefon{ör-
binilelse mellan Socialclemokratisk Pressekontor och en korres-
pondent i Berlin, men {örsöket må,ste av olika skäl uppges. }'örst
i början av år 1920 mottog Socialclemokratisk Pressekontor cle

första regelbunclna direkta, telegrafiska meclclelanclena lrån län-
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iler utanför Skairclinavien. Man i1'okaalcs närriijgen av telegral-
leclningon {å tillståncl att rippna en radiotelegra{isk förbintlelse
med }foskva {ör utr'äxlancle av prcsstelegram. Något senarc -can-
ma år träf facle Sociald emokratisk Prcssel<ontor t-:n cjvt-rrenskom-
melse med Daily Heralcl, enligt vilken dennes liuvuilreclaktör clag-
ligerr sliulle säncla telegram tiil Norge och lJailv Heralds kor-
respondenter i Rerlin och \Vien r,ar lijrpliktacle att skicha alla
{trr Daily Heralcl avseilila telegra,m ävel 1,ill oss. Senarc trii,{facles
samma iiverrenskommelse är'ern mercl clern engel-sha f,iclningens kor-
responclent i Rom. Socialc'lemolrr::ltisl< Pressekontor har clessutom
anhnntit b;.tesförbindelse pr post mecl clen kooperativa arbetar-
rcicgramlx.rårr lfecleratecl Press i Ncu' Yorh. mecl Kommunistischo
Pressedienst i Berlin ooh merl cir racl llosta-a,vclelningar. Från
Iraris crhåller vi en lroruesponclens pr månacl.

*

Albetarpr:es-serr i Norge har på så siitt l)'cliats att rnr-ckt,t
starkt organisera ilen nationella ir)'he1,sförn.reilLingen och likaså
ilen slranclinavisha samt ta cle första interniitiont_:lla stegen. lfill-
I'r'e,lsställatrr'le är rle1lu irrrarrgernarrg rlock rirrnrr på larrgl r.ägrr
ej. av clionomislra och tekni.qha slräl. Norges arbeta,rpross arbetar
näm1igr:n änuu alltjämt uncler sr.år.a ehonomisha lOrhållanden och
lran irrte olllra mr-c.ket på sina telegramlionl,i. LTtgiflcr"nn fiir ut-
lanclstelegramrncrl har varil (i hronor):

191.t
1917

t 9l9
1920

192 1

3.000
3.200
7.600

I 2.00(l
22.000

I dcn sista sumrnan (1921) tillhommer ulgillterna ltir tele-
grammer] {rårr }[oskva. f)rn man iretänker'. att eu enda amer.i-
hausk itaglig tidnirig han ha en årsutgilt av r/., million lör ut-
länclsha telegrani ooh korresponclenter. förstår man vilken fijr-
svinnanilc litert ntgift norska partipressen har på cletta konto.
Och clock lian clet nur,:rranrle arrangerilanget upprätthållas enclast
genom Dail1. Heralcls til1mötcsgåenile och c1e gr-nnsamma valnta-
{orhållandena. Fijr al,t åstaclhomma någotsåniir tillllecl-sställancle
internationclla iörbindelser åt norska partipressen florilras rninst
fcm gångcr clon fijr I921 nlbetalta srmmiru. Om svensh:r och



J-

l 921 40ir

c'lanska komrnunistpressen kuricle överta siu clel av utgiltelnir.
skulle utsilcterna naturliglr'is r-ara bättre. Men t. o. m. mecl ett
eventuellt ska,nclinavisht samarbcte han man inte lösa cletta pro-
l;lem tiliflec'lsställancle. Iitan internntiouell organi-ration blil eu

-*lutgiltig lijsning omiijlig.

Dct bästa alraugernariget skulle ularr tr-ir cl lirrir, um clen

lrommunistiska pressen ijver hela värlclen kuncle skapa en själv-
stänclig interrrationeil n;'hetsf örmedling till avlösning av cletr

ciesorganisation. clet kaos och clen planlöshet, som ftir uärvar:ancle
råclcr. Hur ligger oxernpelvis {ör'hållnnclena på rletta ornråclr lijr
ntilvala,uclc i BerLin? \ri har l(omniunistische Pre-.st-.clienst (1iorn-
lnunistiska partiets pressb;.rå), el avcleluirig av Rosta-telegram-
Lr5'rå1, en avclelning årv ilnelihansl<a It'ecleratecl Pless. Daill' ltc-
raLcl-horre-cporiclent och sannolikt korlesponclenter ltir t:n hei rail
alclra socialistiska tiiliringar. Ett särcleles ul,vecklat sarrrarbetc
rncllan dessa institutionel och horresponilenter är -rlock så r,it1,
jag vet iche etablerat. Att -qåilana omstäncligheter måste lecla till
slöseri mccl'atbetskrallt och pängzir. iir själr'kl:Lr:t, och så är fltlr-
hå.llandena inte bara i Perlin utan oclcså j hela, clcn iivriga, r'ärl-
11ern.

Nal,urligtvis är den socialistiska presserls utvechlingsnivå
olika i oliha 1äncler, Lrehovet a,v nyhsfsmalcrial r.arieranc'le och
c'[e ekouomiska {ijrutsättningarna. oltast srnå. I)och s; nes tidcn
vara mogcrr liör ctt sarnarbete rnellan c1e soc,ialistisha tclegram-
byråerna och ticlningarna i sr-lte att sliapa cn självstänclig s..rria-
iistish nl.iretsl'örmeclliug åt a,rbel.arpressen. I)arflol Lrorcle man till
l.,ehanclling av clenna sah och anclra aktuella prcss{r'ågor sna,rasl;
möiligt inkalla en i nt e r u at i on el 1 pl: e s s lio nI'e-
re ll s. Iiommunistiska Intcrnationalen borcle ta, initi:rtivct till.
en såclarr kon{ereirs. Eller man kunile också tillsätta en a r b e 1, s-

hommitl,6 mecl uppclrag att sä1.ta sig i fii;rbinclelse mecl den
socialistisl<a presscn i otika larrd och ijveralll, ulrlcrsiika ltehor,et
iiv en interna,tioncll tolegramltr.rå .'rmt fcirmågan att finansiela
tlerr.

I Rr-ssla rrrl Iiirola ll,.r rr1'lre{sliilmerilitrgerr rt rlln l<,nrmrrrris-
tiska pressen r'ara glänsancle organiseracl genon Rosta-telegram-
b1-råerna. Men i \räst-Europa saknas fullstäncligt en olganisa-
tiorr. bort,qetl; fråri rrågra separata fiirstik. FOljclen härav är J'rir

clet:fiir-qta. att clet telegrammatelial. man får lrårr Rr.ssla.ncl. jnte
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han distribueras så {ort. e{Iektivt och pra,ktiskt _*om önskvärt
'oLe 

med hä's'n till cless bet;'clelsc. så ati \.ast-Bo.opa* 
"a.buture

får den I'rästa ii'nshap om .Hri*tåncl.t i Råds-Ryssiand. vicr.remå-qte man ocl<så, tä'k., på. att den europeiska pressen inte kanetalrlera någo' regerb''crerr r;,hetsförmeclring med amerika, dåcle transatlantisl<a telegramtaxorr" ,, .a"iu;,';;; å,1"",r0* ,"gen socialistisk telegramb'rå eiler tici'i'g ensam torde hun'abära dem. Om r.i hacle cn kommunistisk nyhel,scentral i L o n_cl o ', sk'lle crerna k'''a törmecrla c1e ame"'.ans*a teiegrammentill \räst-Europa och nlushvr n.h .u_ti.ligt förse den ameril<an_slia arbetarpresser mec'r teregram från R1-s.srancl o"t tia.l-troropogcnom en kommunistish telegrambl-rå. u.._p.lri, ;--){'J*, V o, f..fltgifterna måste man förcrela 1.,å clerr socialistisria pi:essen i c1eIäncler. som är intresseracle i iiörmecllingeu.
För clen sociaiistiska presse' i skandinavie' vore det mestprahtiskt att få motta sitt 

';'hel,srnaterial från Förenta sta-tern., Englan'cr och I'rankrike över L o n cl . n. Förbi'deisen meclT1-skland borcle uplträtthåilas medels telefon ,;rr., K O p n ,r-h a nr n. En komnrurrislisl< 0,."=.no,,, rrl-, ä"r,1" ,nä.,"'io*,,*",,kun'a stå i tele{on1'orbindeise mecr w.", ;öu,ä'ul'i ur..,,,i -qtå'cl att samra a'ila 
'r.heter ar. intressc från T1-srrra'd. öster:_rikc" Ihger'. Tjecrrosiovariien. Schx,eiz o. s. \,. och expeiliera crcrnvicl^re till Kr)pe'hamr. sorrl i si't'r åter måste stå i clagrig telc-{onl'örbi'c'lerse mecl Tiristiania o,,t sto.t t",,rrm. En såcla' terefo,-formedli'g av telegram. h'v*clsakli ge' r'1'sira. r)ver \\ri en-Berr i ir

-Kilpe'ham' skute *1an tr-ivel iurro .ig billigare ä' creu 
'*-'arande r:rcli otelegrafiska. Mosk.,n-sto. r.f,orr,' 

"ä''urri..._or,stia nia.
För'tsättni'g 1rör ett såcla't arrålrlgcmang måste 

'ara. attexempel'i-* p'essce'trarc'r i Lo,clon tirkleraclu. .rr r.pråtn,,tlör r1'skn' e' för amerika'srra. e' 1ör fra'srra, o. s. \r. arbetar-rlressen i omfå'g son visar sig .öc1igt. Fiir c,len srra'dina'isk,pressen sk'ile clet naturligtr-is vara o... .to" 1_ret1-crerse. om rl.llhaile medel att sår,iir vicr Irosta i n[o-qr..a 
"",r, ".0.u'"r0.ä-.,,"telegrambrrråer i Loncro' ocrr Berlin r*rr,. anstära en jour'a-li'st i1n6 *ä'neclorn om cre' s*a'clinavisira arbetarpressens 

'e-'or-' 
Me'äve'om':r1l i'te ciet fiirsta åre1, -qrrulre ha råd a1thå1la såilana pre-qsatl tr,hl,er t.,;" a"l,etarpressen. shulle clet docli

'ara ett betydnp6l. Iramsteg om rrr-hetsförmecllingen o"*orr*o.rades genom sjäivstäncliga socialistisiu'rr.....urrtraler.
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KOMMU NTSTPARTI ETS "I LLEGAI-A
ARBETE'' - TESER TILL DISKUSSION
Av ARDITO ROSSO

1. Får man, måsfe man "lala om illegalt arbete"?
Hittills har aldrig tydligt och noga talats om de kommunis-

tiska partiernas "illegala arbete". Man har hittills t. o. m. und-
vikit att tala öppet d.ärom,och det av tr'å skäl:

a) for att inte alarmera våra fiender, och
b) for att inte ge clem upplysningar om vårt "illegala ar-

bete".
Skalet a) ar löjligt, enär våra fiend.er i varje kommunistiskt

pa,rtis program kan l'äsa, att kommunistiska partiet har till mål
att organisera och le,cla "proleta,riatets väpnade kamp", och bara
genom det är borgarklassen reclan mycket mer alarmerad än några
kommunistiska partier förtjänar.

Skälet b) ar illusoriskt. Man må betänka, att varje armd och
varje flotta offentliggör sina strategiska och taktiska riktlinjer
i böcker. som vem som helst kan köpa. En arm6, en flotta sörjer
bara för att hemlighålla mobiliserings-, beväpnings- och bef'äst-
ningsplaner. Befälhavaren för en armd i a,ktion har inga samvets-
kval att låta trycka dlenna aktions riktlinjer i flera exemplar;
då han strängt hemlighåller tid, plats och anta.l använila trupper,
kan han lugnt presentera sin motståndare en skrift om sina ak-
ti on spi aner

I motsats till dessa två skäI, som föreburits emot att debat-
tera frågan om d,et "illegala arbetet", finns clet flera andra, som
tvingar oss att offentiigt gå in på detta tema:

a) att framställa, detta probiem för den offentliga proletära
meningen, att bekantgöra våra förberedelse- och aktionsmetod"er
för varje enskild- man i den proletära massan, armdn och flottan,
'vilka i aktionens ögonblick kommer att ansluta sig till oss utan
att de förut varit politiskt eller fackiigt organiserade;

b) att häva den förvirring. som råiler bland mecllemmarna i
ile kommunistiska partierna. ja. ofta bland leilarna. beträffande
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Lön'irririg är ,sliii-
fijrorsaliar kri-*ur'

clet "illegala allietet"; clcnria telcriska brist och
let till svåra {el , försummelser och mis-*tag. som
i leclningen och massorna.

rVan får och måstp alJtsLr 11'rilig1, och noga rlebatterra ilerrna
fr:iga, och för att börja, pre.i.rt och hlart måstc vi i sta[et 1'.,r
"illegalt arbetc"" s,m iir f iir 

'ml'atta,cle ,cir \:agt. sritia begreppet
"revolutionsteknisk lliillreledclse". r,at oss nu uuclersiilia. r.ilLir:n
piats rlen "relolutir.rnslelinislra 1i)rJrererlelsen" iutal i varic liorn-
mnnislj-slrl; partis arlrei e.

2. Ile lre grenarna inom vaiie kommunisliskt parlis verk$amhel.
a) Politisk orga'isatio'. tl. v. s. o'ga'isatio' av Particls mr:d-

1e'rmar, particts a,vgrärrs'irg. org-ariis:rtion av propa,g^,'clan. lio'-
trollen iiver plesse'. politiskt-teoretislit utarbetanile av proEr.rlr-
met på grunclr'a.l a' erfalenheteir och stuclier. Geuon sitt politislra
arbete striir-ar hommurListisha partiet att påskr-nc'la rcaliscrantlet
a' sitt progran) i fråga om e!{na rnecllemmars och den proletiira
massans interuationella och irationella politishn läge.

orgarr Iiir rlprlr ar'bero är' r.err'1,.al"rna. l'eileraliorrsl<onrrrril-
terlna och de politiska sel<tiouerna

b) Fackligt arbcte. rnom alla, i facr<liga grlrpper. o'ganise'^cler
*rbetar- och Jrorelemassor, i organisationer'a {ör inbörders hiatp,
i konsumtionsför'e'ir-rgarna och fabriksråilen måsic h'mm''is-
tiska partiet arbeta på att få cle fackliga organi-rationcrna orni:-
clelbart beroericlc a' partict. Till varje pris måste clet komnru-
nistiska partiet bcmijcla sig att 

'nc1aur5-cka de proletära ma,ssor.rlir
fr.in sociaiilemokratins inflvtancle och för'a in clem i eri klasskarnlr
a' utpräglad form. organ 1rör detta facrrliga arbete är: fackriga
kornmittdn r'ämte .c'tralen och ie.lerationerna. ile l<ornmunisti-clra
grupperna i perifcrir.

c) Revol'tionstek'ish lörbereclelse. Kommu'istiska partiet
måste förberecla sina mecllemmar och den proletära massan lör
re'olutionen, inte.bara anclligt. p.litisht .ta' också materiellt,
tek'iskt. Partiet måste äga en fuilständig orga'isatio'. i strincl
att i praktiken riverföra cless programs huvuclpunkt "proietariatet-s
väpnade kamp"' organ för cletta speciera arbete ka' r,arricu
rrra pari ie1 . ppnlraler',,JIel'lpilcralionerna och seliliurrorna. Jrr
mirclre de I'acirliga kommitt6er'a, och de kommunistisrra g'*p-
pernå. net måste så i centrum som i periferi' fi'nas speciella
Lrrsan för clenna spc,ciella uppgift.
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3. Erövringen av makten och slyrkeproblemef.

IJeträffancle sin verhsamhets tre grcnal måste varje kornnru-

nistiskt parti i llijrr'äg så iagga upp sin irrltctsplan. att r1e kirtr ut-

liiras parallellt.
I clen aktuella historiska pel.ioclel} mii-qtr: c1e 1re speciella \el.k-

samhetcrna placeras så irlvicl vArilllll' att tr) och b) tjänar tr)'

I)å maki.cns erör-ring ltetecknats som clet friim-cta och nost

trärigancle målet fiir, rlen hommutristiskn rörclsen. står valje lionr-

trlunistislit parti infr'ir clen oavr-iinclllar:a niiclr,åinclighc-ten iitt liisa

.1,i t kept ulrlern,'1.
Illusionen att vinna naktert pii r-a'ldenokratins väg ellt'l gr:-

rrorn frivilligt överlämiranclc rnå-ste betraklas -com ab-qolut {örlegail

rrch kan i varjc falt ej linnas i ett ]rornmuni-"tiskt pir,ltis lecler'.

I clel, aktuella historjska. tigonblicket är' tlcu inl,ernationella

Lourgeoisin politisht och mi.litilrt org:rniseracl. inte enclast l il l

i'irrsvar av sin maitt utan och-qå till arlgrellp rnot prol etariatet
r,'ch rlär'mec1 mot kommuuisi,isha partiet.

St1'rkcproblcmets liisning iir clärlllr inte llara en histolisk
uppgift, {örknippacl rnecl f iirr'erhligancle| av homrnunistiska, plrr'-

tiets program utan helt enhelt en trängzrl]cl: nöch.änclighet fiil'

liirsvaret av iless mecUemmar oc,h hcla proletariatet'
Detta är skälet till, att \rarje kommunistiskt parti måste 1äv,--

sii lipp sin arbetsplau så, att clen politisha orgaDisationeil och rleil

l'ackliga ahtiviteten stälies till ftirfoganrle åt r'lcn revolutionstt'k-
nisl<a lrirhereilelscu.

4. Brislande feknisk lörberedelse och lörvirring ltråga om den
kommunislisha rörelsens uppgilier.

En översiht cjver cle kommulristiska pari,iernas arbcte ilråga
orn clcn rcYolutionstekniska fijrbererlejsetr och särshiit c1å dctta

giiller n1-grundaclc komrnuuistpartier kan inte annat äir avslöja en

stor brist i clen teknisha fijrbercclelseil och en utomorclentlig lit;r-

r-irring i fråga om uppgifterna.
Såclana lrrister är orsak titl många kliser, vilka till clen re-

lolutionära aktionens skada visat sig hos en clcl kommunistisha
partier eller gruplter och som inte bar'a och inte så m1'cket iir

konsekvensen av poiitisli brist på bereclshap ellcr llrisi, på, revo-

lirtionära meclcl.

IlIånga leclare skulle. om cle haft cle [ticliga organisationerira

till fOrfogancle.()m cle vetat"hur" rle bort handla. uriclvikit flei-

.109
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avr-ikelser. {örsummelser. 1 st. f. att tillstå de tekniska bristerna
tar man ofta till ord.strider ocir alleha,nda prat.

Det finns f. n. kommunistiska partier. som arbetar tämligen
bra ifråga om clen politiska förberedelsen och det fackliga ar-
betet men fullständigt försummar ilen centralaliserade orga;risa-
tionen av de revolutionstel<niska förbered"elsen.

I några ar. våra centraler och i exekutivkommittderna finns
det ingen encla person lämpad for cletta förberedelsearhete. och 11

anclra sidan sörjs clet inte för att {å sådana personer ur massan.
Många nuvarancle ]rommunistisha ledares tekniska oerfaren-

het kommer därar-. att cle alla gått i shola i socialdemokratin, där
man inte känile någon annarl teknisk organisation än den för
valen. Dessa våra ledare kan genom studier och politiska erfa,ren-
heter ha {örr.ärvat sig ett l<ommunistiskt medvetande men någon.
revolutionsteknisk förmåga har cle inte kunnat skaffa sig.

Foljden a-,; clen tekniska erfa,renhetsbristen är förvirringen
i lråga om uppgifterna, som gått så långt, att man trott, att de
politiska sektionerna eller cle iommunistiska. grupperna kunile ut-
ö-'-a, någon ahtivitet i den revolutionsteknisl<a förberedelsen eller
aktionen. Det är tvärtom klart, att verksamhet av och anlag hos
c.n leilare för en politisk sektion inte har något att göra mecl verk-
samheten ar- och anlag hos en förberedare av och kommendant
rjr-er aktionsgrupper" och clet är logiskt att så hemiiga och far-
liga funktionel inte kan anförtros åt så ]att antraffbara organis-
mcr som partiets centralcr och sektionskommitteerna.

Inte heller cle kommunistiska gruppcrna får fört'äxia sig merl
aktionsgrupperna: ilen kommunisti-*ka gruppen är språkröret för
partiets politik och paroller ute bland arbetarmassorna. i lrars mitt
clet grunclats och verkar; deu består uteslutanile av meillemmar
av partiet eller ungdomsförbundet och kan clärfor ha som meillem
en gammal 60-åring eller en hr;ft1am 16-åring. människor alltså
-qom inte har något att göra rnecl aktionsgrupperna. speciella or-
ganismer ar' speciell {orm ocli för speciella funktioner.

5. Revolufionens feknisha problem.
Det är nödväniligt. att varje kommunistiskt parti. varje cen-

tral i sin arbetsplan sätter i främsta rummet revolutionens teh-
niska problem. Detta problem har en egen karaktär. och om det
ocliså år på clet intimaste förbundet med det politisha och fack-
liga revolutionsarbetel,. har clet sina utesluta,nde egna förutsätt-
ningar.
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Utnyttjand'et eller skapandet -av 
den revolutionära situatio-

nen. valet *., ogo"t'ii"L"i ro' handiingen är problem som måste

överlämnas åt clen t"iiiltit- partiorganisationens kompetens' Men

det teknisku {o'ttu'"du"det ai' elementen i d'en revolutionära hand-

lingen, rörelsens tta-tJu' är tekniska problem' som måste ör'er-

;;""; åt revolutionsteknikernas kompetens'

\rarje t o-*oniJti.t t parti 1x iöryll]{tat 
att klart lör srg upp-

stärla det tekniska nr"rri.å.a ocrr beÅoda sig att lösa det genom

speciella organ och speciella organlsatrollel"

Icke partietu "tii'utnt' 
ickJ fackföreningskommitteerna bör

och kan 1ösa det ttil"f-it''problemet' utan det måste bildas en

speciell teknisk kommitt6' Iedd av en politisk' av centralen tillsatt

{örtroendemu" *""'f'"tiaende av revolutionstekniker' Denna cen-

tralteknisku Lo"'*iiå"'å"uf som d"ess {örmeå1ande ooh -vttersta or-

gan måste "1ltid 
b;;;t ;; clen politiske förtroendemannen i

ln.a-." ""aer 
med'verkan äv revolutionsteknikerna'

Revolutione"t *"ft"ltftt problem har säkerligen hos olika folk

en särskild k"'aktä;' ;;;;;åt "" land'ets allmänna politiska läge

och arten "., 
d. "ap""åt"*iii'uta 

kra{ter' som står veclerbörancle

regering till förtogande' o l
t uit*aohet kan man dock PåPeka':

a) nödvändigh;;;" att hela fo'bu'ed'elttn planlägges ooh ut-

föres så, utt p'opugunclan för du:: 1nåt 
och huvudsakliga me-

tocler föres opput o"i-Jja"o-t *t" att-definitiva data' platser' per-

soner ooh ticler *iX#"ai*t hemlighålles' Denna nödr'ändighet

är inte mindre i rirå.r, da.-r skenbart ingen makt kan ställa sig

emot revolutibnen' där frihet synes råd'a'

b) fordelen av att c1e1a upp det teknj'ska problemet i två sär-

skiicla grenar' D"; ;;;t;^ '-ot'iu' 
med problemet- det egentliga och

verhliga .utoltttiloii"u t'igtt eller medborgarkriget' ound'gäng-

ligt för bib.halfu"dJ ut' p'J1"tu'iatets maht' {rå'gan om clen röda

arm6n' Denna sida av problemet l<an säkert inte lösas under bor-

gerlig regim, o"tJi då""u riktning kan intet annat göras än

förbered'a studier och viclta allm'änna åtgärder {ör övergången till

å.i prolutara välilet'
En andra *"t" ut' nämncla tekniska problem sl sslar däremot

meå erövr:ingen ut 
-*utttttt' 

den första levolutionsrörelsen eller

bättre sagt resningen. För denna specierla uppgift kan^och måste

fijrberedelse, goå. också under re':a borgawardet. och iust på

cletta områcl" *å.t. den revolutionära förberedelsens teknislia or-
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gan utveckl:r aktivitet. just detta är' clet r.iiserrlliga tciinislia pro-
lrlemet som mäsle lösas.

\ricl clet problemets lösning bor Ioljautle principer lcda oss:
1. - Nödvändighetcn att shapa ett enhetligt {atrbereclolsesl,stem

fitl hela rationen. Finna rormer för en enhetlig taktik. som
pr:incipiellt måste antas ar. -ramtliga organisationer..

2. Samtlign orgzrrrisationcrs full-qtäncliga fiorbinclclse. Firr'-
binclclseproltlemel; rrlrtstr, anspq som hrigeligcn viktigt och {iir irrte
f iirsummas. (lm marl vill sirapa sig en f iirbinclelser'äg obcroencle av
c1e vanliga, statliga: post. teleglaf. telelon. ('IItt primitivt mcn
säkerl, sJ's1ern är breyclur,ror.)

3. IIan bör sörja ltir lörbinclel-"cn rnellan sarntliga organisa-
tioner. som bildar ett I ancls kornmuui stislia parti. och cle hos
grann{ollien. en {cirbinclelse inte bara merllarr centralerna uttrn
ncl<så r.rel]an peri I'pril)s ur.gänisrl i,rrrer..

Slut Iigcn l-riir Iöl' rl"t tokni.l<a revoluliul-1rroLrl"nrr.1s liisrrirr{
ligga till gruncl ett organisht svstcm. orn möjligt anr'änclbart ilte
bara på nationellt ornråc]e.utan är-en på iuter'atio'ellt. Det rrecla'
debatteracle torclc i sina huvucldrag mot-sr-ara behovet.

6. Systemei med röda slormgrupper och soldatråd.
I {örväg må iltrmärka-{. att elementen liir eri väpnacl pro-

L,rtär' ,rga'isation. lör rer.olutions. 1'ör upprors fijrbereilancle och
utflrir:ancle kan fås från två håil: a) från arbetar.- och bo'clepro-
letariatet och b) {rån arm6n och flottan.

Såväl bland arbctar'- or.h borrclcproletariatet sorn i arm6n och
1'lottan linns clet starka broilclar till beslutsamt revolutiolzila
clement. irv vilka kan ernås en clisciplinerail och bcslutsam revo-
lutionär gäruing. om rlt, olganiselas. t'ölLincles och lcCles Iiörnuftigt.

En annan fijranmärkiiing: T varie massalction lljnns clet sä-
iiert oberäkneliga element, vars värcle uncler hänclelsernas lop1.r

antar oförutsedcla proportioner. På sådana elemelt hair ma n
cnclii,st fciga räkna, när clct gäller att förbereda massaktiorr:n
genom små men i hanclling absolut pålitliga grlrpper.

Mecl utgångspunkt från clessa båc1a ftjraumärkningar kau marr
i de röcla stormgrupperna och solclatråclen organisera och clirigera
de mcst pålitliga element. som finns i proletariatet. arm6n oeh
ll ottan. det kan bilclas ctt ailmänt al<tioiisstslem, som är såker
och cljärvl'. ett sr.stem som kan llrammana och utnrtttia alla oJle-
räiineliga element i massan.
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Fiir- detta S)'stem är clet nriclliincligt att bilcla en teknisk cen-

tral.somclelarjrrdetriatiorrellaonrråcleticlistrilrtotlhsör,il-r
fcir att röcla stonrgrupper (gluppcr lljr clen proletära aktionen)

bilclas i aila, viktiga åå"ttu t'ii' clet prolctara livet och sä1'1e-* i

fiirllind.else mecl r,ararrrr. På sirra egnir om,råclen }leforclrar cle rijclir

stormgrupperna bilclanclet ar' (hemliga) solclat- och matrosråii'

Cerrtrir]erna.Somgenomsinaclistrilrts-lijrtroenclernärrcliri-
grrar cle lokaln {c;rtroeirilemännen. c}irigerar alltså samticligt {or-

beleclanclet av clc ri)cla stormgrupperna och soiclal- och matrosråclen

i;r111 därigenom rlcr:r. aliliorr. .sal,r_

I)et ovan uämncla s)'stenlet utbl-gges på cnhlaste org-a'rr

ris'lia sätt, mccl så få hemligheter som mirjligt och som kan be-

varas automatiskt. försåvitt i clistrikts- och gruppsl'stemen vari'

lörtloe[cleman inte behör'er känna' ens clata ifråga om granndi-

strihtet ellel granngluppen och cläriiir inte beri)ra-q a\r dessas ('YerI-

lueila klickande.
Ile1a sltstemcl, ilv röila -s1'orrngru'ppel tlch solclal'riicl gruuclar'

sig på, att man har till lirrfogaucle alla' rlet kommuuistiska par-

.tiets lcrafter. d. v. s' cless schtic'ner ooh grupler samt också ung-

clorlsförbuuclets grupper och slutligen c1e åten'ända krigsfångar-

r',,.Lrproletäratii,l,o"'f'r'ilketliarilänrriaelementtillaktions-
grrlppertlas undervisning och inövning samt liommanclot iiver clem"

Absolut princip tö' tJ"-ttttttt: strängt bcroencle av partiets poli-

tiska åtg"är,l.r. di.til"iin på militiirt sätt' Storrntaktili'

7. De röda sformgrupperna (proletära attionsgr[pper)'

Orgarr-i-ta1;ionell a\: llrolctära' ;il1fi61-rgrupper' cle -"' k' röc1a

stolrngrupllerna. {år inte lorvaxla"-t mecl ber'älnirrgcp n1- proleta-

riatelsmassol'.rleduppställancletavrticlagarclet'avröda2111rltL'
et1, f cnornetr som l iil je. p^ 

'"sttiugerls 
för-sta segr:rrilia saulniili-

ilrablr[ing. I)e rijcla'.toi-gr,r1r1rcma konstitueras unclerr: clet ]<ri-

teriet. att de iir clc rljärva't"' at mest cliscipliueracle i clcn proletära

massAlt. clc som är llesjälacle av ulrpo{fringenslrnc1a' och cle-t-tzr

ges err {ullstänclig bcraining _qainticligt mccl illning och clisciplin

av rnilitär 11'P'

1)erijclastor.mgrrrpl.l.''',.6å-rterrppställrrsir'iirjel-iftfig{r.elr-
tlumfijr clet plolet'äru'Ii..,,t mecl rlct liliterict att rnan uteslutancle

ta,r häns1,n till i1'rågar:araDcle elements li\Ialilet. cj ,cleras hraltitet.

I)e måste politiskt leclas av cn förtroeilrletrran 1'ör clen iokala or-

gatrisationen. ttrl<tislit av eu skiclrii'^ ocir p"'1ig lirurr':rt'



414 1921

I de röc1a stormgrupperna kan inte bara mecllemmar av urlg-

domsförbuncl och parti clelta, utan också cle {ackligt organiseracle

och cle sympatiserancle, förutsatt att c-[e är sähra element. IIte-

slutet är, att här upptas mecllemmar av trasproletariatet, men clet

måste sörjas fc;r att i aktionsögonblicke.l, delar ar. detta kan s1.op-

1:ras in i aktionsgrupperna.

De röda stormgruppernas uplställning mecltör tre problem:

a) beväpning, Lr) tivning, c) aktion.

a) Beväpningen sker på cle politisha och ckonomishtr organi-

sationer,rras bekostnacl. kan rlstaclkommas av solclaterlla och matro-

s"r'rra och "rekvireras'' ur miliiärmaq;rsirterr' l') ()r'rrirlgen linn

ske efter clet s)'stt-'m Iör sportsgrupper) sorn iir 1ärnpiigt iilr
r-erlerbörancle politisl<a eller ekonomiska kommunistorganisatiou.

Si-,nclagsutfll,kter crbjucler clet - bästa tillfalle till övniug'

c) Aktionsprobiemet är förbunclel, med platsen c1är cle riicla

stormgrupperna bildas; arrtingen anknytes till arbetsplats eller

platsen for politisk och ekonomisk organisation eller bostacl. Yan-

iigtvis är det bäst. om gruppens organisation ankn;r{ss tili arbets-

platsen, särskilt i de stora företagen. De är clen bästa marken så-

väl 1ör aktionens {örberedancle som också till clennas utgångs-

punkt och språngbräcle.

Under clen tid, då arbetarrra inte är i företagen, är varjc or-

ganisation att före,clra som är anknuten till bostaden. Bilclanclet

av röda stormgrupper på den plats clär den politiska och ekono-

miska organisatiönen finnes är oförclelaktig, då clessa 1ätt kan

upptäckas och angripas.

I jorclbrukstrakter åter är organisationen på arbetsplatsen

svårare och bör föredras clen på clen politiska oganisationens plats.

Vail typen för aktion beträ{far, bör clessa proletärgrupper an-

r,änila stormningstruppernas taktik, aktioner av små grupper' pa-

tr.uller o. s. v. De måste anses som de framskjutna avantgarilena

liiir varje defensiv och olfensiv rörelse av proletärmassorna'

Ett av huvuclmåIen för de rö'cla stormgrupperna måste vara

att sätta sig i besittning av \rapen och ammunition för att kunna

fördela dem åt proletärmassorna och så utöka antalet beväpnacle

proletärer.
En särskilcl uppgift fOr de röd.a stormgrupperna är slutligen

upprältandet av solclat- och matrosråd, förbindelsen meil clsssa och

spouandet till aktion.
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8. Soldat- och rnafrosråden'

Arm6nochflottaninomvarjekapitalistisknationmåstearr-
ses som clen gynnsammaste marken för revolutionens tekniska

förbereclande. För arm6n och flottan måste varje kommunistiskt

parti eller, battre uttrl'ckt. cless tekniska orgal1 lösa två uppgifter:

u) aun revolutionära propaganclan. b) uppräl'tandet av soldat- och

matros rå il.
I fråga om a) må anmärkas, att propagandan meclels bro-

schl,,rer. flygbiacl och ticlningar måste ilriYas så. att clen hålier

uppe solclat- och matrosproletärerna,s revolutionära ancla ooh eg-

g-ur aurtr till försvar fc;r froletariatets aktion emot angreppen- från'

cle vita gardena och bourgeoisins o{ficerare. I }änder med "demo-

kratisk" regim måste propagandan utn-vttja påståendet' att armön

är upprättacl ti1] försvar för folkmajoritetens intressen' Enär pro-

tetatiut.t utgör folkets majoritet. bör soltlaterna försvara clenna

majoritet, inte det förtr;-ckanile och exploaterancle borgardömet'

som är minoritet. Slutligen måste propagan'clan orclnas så, att aila

proletärer, soldater och matroser får möjlighet att upprätta råc1 i
alla kasarr.er, på alla båtar och i alla hamnar, på clet de i aktions-

ögonblicket må kunna kämpa for cle proletära massorna' Denna

propugarrdu måste vara allmän och föras så, att den också når fram

titt a" solclater och matroser med vilka partiet ej kan fiå någon

känning. I fråga om b) må anmätkas, att upprättanclet av solclat-

och matrosråd sker i syfte att organisera, d.isciplinera och lecla cle

starka grupper av revolutionärt proletariat som finns i armön

oeh,flottan.
Impulsen till clessa organisationer måste komma uti{rån' från

förtroenclemännen for de proletära aktionsgrupperna' Ti1l elessa

förtroenclemän måste kommunistiska ungclomsförbunclets sektioner

uppge namn och adress på de unga kamrater, som fullgör värn-

piif.t. på grunclval av clessa uppgi{ter bör förtroendemännen sätta

,ig i fotbittdelse mecl ka'mraterna i vapenrocken, på varje plats

där det finns en beväpnad avdelning samla kring sig dle kommu-

nistiska och revolutionära soldaterna och'matroserna och organi-

sera dlem i ett hemiigt råd. Med detta råd ska åe proletära sol-

ila,terna i varje kasärn, i varje hamn, på varje krigsskepp sältas i
förbinclelse, en leilare ska väljas och en hommittd upprättas, vari

om möjligt en man för varje avdelning i kasärnen eller varje av-

delning i hamnen eller på krigsskeppet deltar. såväl i valet av

leclare som av kommittd måste kommunisterna försöka välia på-
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iitiiga disciplineracle l<amrater ur hommunistislra partiet. och i d.ct
1a1l att bland cle re\iolutir)nära solclaterna hommunisterna är i mi-
noritet gentcmot s1-uclikalister och anarkister och inte kan få cle

leda'cle platsernn. rnåste c1e stanna k'ar i råc1et men sinsemellair
koustitriera en l<ommittd för sig och välia sig en egen ledar.e.
Soldat- och matrosråclet väljer sig dessutom en militär förtroencle-
rru1n. som har till uppgift att upprätthålla förbindelsen mecl ytter-
r'ärlclen och speciellt mecl {örtroenclemannen för clen röila storm-
gruppen. \rarje cippen forbincleise 'mcllan solclater och rcbelliska
orga,nisationer måste al'rsolut unclvikas. förvaranclet av revoiutio-'nära 

skrifter. i kasärnerna likaså. Ä anclra -siclarr måste ett säker,t
{örbindelsesystem upprättas mellan kasät-nels inlc,' resp. hamncn
och hrigsskeppet och J'tterr'ärlden. Problemet, s.m är mychet lätt
för en kasärn, tLå man ju har Jlö'ster och mur.r. är m-vcket svårt
i fråga om krigsskeppen. som filrlägger sin uppehåilsort än hair,

än c1är. r cletta fail 
'pprätthålles 

fcjrbinclelse' på {ötia.c1e sätt:
lörtroendemanllen fijr den hamn. skeppet lämnar. underrättar ce'-
trale' om cless avf'ärcl och anger clen hamn. clil, riet 1ar. så att cen-
tralen själv är i stånci a,tt unclerrätta förtroenclemannen i den liam,
dit slceppet far. ce'tralen upprätthåller frirbintlelse' mecl råde'
gerlorn samma förtroend.emän för cle proletära aktionsgrupperra,
så att clen samticligt leilc'r bägges Iörbereriancle och alrtion.

Matros- och solclatr:iclen har fciljande s1-{teu:
a) I normala ticler a.tt göra propagancla blancl trupperna.

1änrna rinclerrättelser om uppställningen av armcins .ch frottans
militära, hra{ter samt om möitigt shaffa vapcn till clo proletärir
aktionsgruppernas beväpnanc1e.

b) Om militära grupper anr.änrles mot proletar.ia1e1.. *ha marr
fiirsijka att till varje pris sabotera cletta. Härvid måste man ägnri
sliilsta uppmärksamhel åt vapen- och ammunitionsi:[epåer samt
1,ra1ikmecle1.

c) I hanclelse a\/ en revolutionär rörclse görcs clen största au-
strängning att stä1la ar.ilelningar a' arm6n och flottan 1,irl riirer-
sens förfogande. T cletta fall ör'ertar lcilningen {or solclat- och ma-
trosråclet kommanclot iiver cle militära avclelriingarna. .ch cle en-
skiicla l<ommittdmedlemmarna liommer att a'{öra cle unclero.-d-
lacle ar,.clelningarna. Just clärför rnåstc man i -qolclat- och ma,tros-
r'åcls-kommittdn ha om möjligt erl man för varje avclelning.

Yicl varje slag av aktion från soldat- och matrosråd mås1 e

nrau komma ihåg. att de sr'årligen fullbordas spo'ta't i liasär-
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ncns. resp. fartygets inre. I\[an måste därfrtr ge impulsen utifrån.
från icke-militära element: c1e proietära ahtionssruplrerna.

Problemet upprättandet ari solclat- och matrosråd l<an ha olika
karaktär. Men inom en och samma nation är clet i sina huvuddrag
lika. Mest bet;''clande är skillnaclen m,ellan stater mecl obligatorisk
militartjanst (Italien, Frankrihe o. s. r'.) och sådana med frivillig
militartjanst eller folkvärn (Österrike och Tyskland).

I motsats tili vacl man huncle tycka vid flörsta anblicken
lfvnnas upprättanclet av råcl i stater mecl obligatorisk militartjänst
och strängt militart reaktionärt srl,.'stem av det faktr:rm, att tvång
och svår tjänst höjer truppernas revolutionära anda.

I stater mecl folkvårn och ilar det råcler skenbar frihet i
fråga om organisation bland. solc'laterna, måste man också upprätt-
hålla ett hemiigt system i fråga om sold,at- och matrosråds-orga-
nisationcrna. I cle stater åter. clär lagligt honstituerade soldatråd
{inns, måste man likaledes grrndlägga hemliga råd. fc;r revolutio-
nära syften, då de legala råc1en absolut in1.e kan komma i be-
traktande för clen revolutioirära organisationen.

9. De kommunlsliska ungdomslörbundens funhfion.
I systemet uncler kapitel VI. \rII och VIII samt i allmänhet

i heJa arbetet på den revolutionstekniska förbereclelsen har c1e

kommunistisha ungdomsförbunden en uppgift av första rang. I
clet aktuella historiska ögonblicket l<an man t. o. m. påstå. att cle

l;ommunistiska ungdomsförbunclens funhtion egentligen är clen

att lämna elementen till den revolutionstekniska förberedelsen.
I dle proletära aktionsgruppernas organisationer är det i sjal-

va yerket ungilomsorganisationerna. som lämnar de cljärvaste och
nLod.igaste elemenlen. Varje ungdomsför'bunrl oeh varje sektiorr
sha sörja Iör att öva unga, kamrater genom att titl detta's1'Ite
bilda sportföreningar och sportgrupper. r-ill<a måste clriva ör'nirr-
gar av militärt slag.

Ungclomsorganisationerna 1ämnar som sagt grundvalarna för
bilclandet a'(' solclat- och matrosråcl: varje ungclomsorganisation
uppger namn och aclress på i militärtjänst stående kamrater från
platsen, var de tjänstgör o. s. v. Sedan sektionerna erhållit dessa

meddelanclen, överlämnar cle alem till fortroendemannen för clen

lokala röda slormgruppen.
De kommunistiska ungdomsförbunclen måste unclvika att i

fråga om clen revolutionstekniska förbereclelsen ärbeta på'egon

tt7
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harrcl, ty clet l<uncle föra till clubbelt arbete och beklagligri, {el1,ag.

Ärbetet måstc ut{ör'as gcmcnsamt uncler leclnilrg av clet kommu-
nistiska partiet; i cie viktigaste organen fr;r cLcn rer,olutionstek-
nislia {örbereileisen måste allti'cl cn reprcseniant tliir rlen kommu-
n i s ti ska, un gclomsorgzrnisntionen ha pl at-s.

10. lDen revolulionstehnisha lörbenedelsen och aktionen.
Den revolutionstekniska förbercclelsen utvecklar sig på cen-

traliserat sätt gcriom de teknisha elementcns arbete, huvuclsali-
ligen sådarra som cleltagit i kriget, undel kontloll av kommurrj---
tisha partiets politiska {örtroenclcmän.

Igångsättandct av cleu rer-olutionstehniska organisationett
tillhör uteslutancLe kommunistisha partiets exekutivorgan. I all-
rnänhet bör en clylik aktion unclvihas i clet iigonblich, c1å ilet inte
riicler någon stor ekonomish eller politisk hris blaucl massornrr.
I)rll revolutionstekuiska organisationens aktiorr skzi inynpas i
varje större aktion av allmäl haraktär, som äger rum blancl pro-
lctnriatets massor. Hela, clet uncler lrl. \rII och \rIII behandladr:
slrsl.emet måste ifråga om nlassans aktion betraktas på samma siitt
som en dynamitpatron i en massa explosivsto{fl. Utan ciJ'namitpri-
tronens stöt cxploderar: stoflet inte. liksom å antlra siclan ensanrt
pa,tronens expiosion nbsolut -qkulle salina varje betl'd.else.

Jln organisation av detta slag är ilen ounclgängliga förutsä1t-
lirrgcn liör varjc al<tion. Dock får mir,n å andra siclan inte tro, a,tt

en -*ådan {örbere'clelse måstc vara lul lständig och perfekt i alla
sina cletaljer för att man skuile kunna, företa någon aktion. Dct
rätrl<cr tvärtom tr,tt brodden till d.essa organisationer förefinnes l'tir
att i givet ögonblick företa aktionen. Just genom hancllingen
samla,r man cle nöcliga erllarenheterna, och jus1, clärigenorn kom-
me.r kärnan att {uliständigas och {örstoras.

Denna art av organisation kan ocli måste leberaktigt förbe-
reclas av varje kommunistisht parti. T cletta det mcst avgörande
ögorr'blicket av klasskampen. av medborgarkriget kan, om också
svårigheterna och farorna kan vara stora i enskilda lancl, intet
liommunistiskt parti unrlandra sig uppfl'llanclet av denna plikt, på
vilket uppfylfan6ls clet revolutionära proietariatet väntar. Par-
tierna i ile lånder, r1är arbetet ännu är lätt att utföra, får inte
försumma erl alag att fuiifolja det revolutioiräfa förljeredelsear-
betot, ty här clen reaktionära vågen välti:ar över clem komrner rle

:rlt bittert söria ilen l'örlorade l iderr.
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trtårc]i. förr-iirr.a.dc egeuskalrers ii,rftiighet. utr-eckling. tlet ondas problern,
shaw,s egen ut'ecklin,g i fråga om biologisk insikt ni. rn. Det år olilart
r-art han vill rnecl det långa talandet. men kontentali t-ycks r.ara rler.
att utan r,eligion inppn konst, folk r-ill ha en r,cligiol. r-ill ha m.rrs1 ili.
l.egender. jält.ar' ,etc. Och det b.elior.et söker för{. nu fvlla genom ntt gc
niinniskoroa. sin r,eligion, d'en skapande utr-ecklingens. och ti11 cless |ro-
paganila .iliktn fem Jantastiska teirterpjåser. Han rsä,ger s,ej inle anse rlcrn
fullt lyckade, n-ren hoppa,s pii att -u*ngre krafter sln liunna skripu uva
bättre. och i dcn förhoppning,en rlrar han ,sri opp ridån.

Det fiir-sta st;'gLut het,er I beg_1'nnelserr och spcla'i lr.tlcrrs
lustgåril samt nirgrir hundla iir senare. efter' fatlet. ,{geranrle är .i\clarn.
som represclrterar clet lu,gla lrniilrrukurrlt' lrr,b,ctet. I(ain relrr,escntalt för
r':ålclet. jakten. iilentvret, olmen som för vishet,err-c 1.a1ilri ocjr llva solr
företräiler skapantlet gcnt'cmot ilet ilasktlina förs1röranclet. I'{enirrgerr merl
detta styckc är dunk,el, ,crlellertid peka. Er-a rned niigr.:r ord on livets
otillråcklighet yii r-rrtl som sedan blir rlet centralil i -(hal's pentater.k: r.[eu
frin \xetsjnikoff ärvdrr ic16n om att det rnänskliga lir.et sådant rl,et nt leles
aidrig hinner bii så långt som det lian och att r.i neil ett förluftigl, ler-
rraclssätt skrille kunnn utsträckn clet arser-ärt. Shal' sätt.er rnr i stäl1et
för str',mjölli o. d. som enrlir och tillräcklig:r medel I'ar vilja.

Det blir klart redan i niista pjä,s: Bröcl erra R:rlnaba-q'e\.i.rlr-
gelirim. Nutid. 'lr-å bröder conrad och Franiilyn Barn.öa,s har liist
iånglelnadens gåta. Det år inget elixir. intet ytire neilel a1ls. Det är
:r1ltså bnra att vil.ia. orn narr vill ouL slia|ar sej Jr,elror.et ar. att Jelr
300 år. sti lever nrrn 300 :1,r:l linkelt och flärdlöstl rr.å framståent1e
politici. Bu.ge o,,rh Lubin - i r-ilka 1ätt ig,errkärr'es Lloytle George och
A,squith -. infinler sej för att åt ,sina particr fånga in för vrrlrör'elsen
cle högt anseclilrr bröderr:ra Ramal:as. nc miites mecl att ilen enrla frågan
'av vikt är ltin,glevna,ctren och titlfrågas sjä.lva. orn cie r-iii tLr till r.alparoll:
Tiilbaka 1.i11 flelrrsalerl! Lubin r.ägrar nen den smarttrr.e Rurge går' irr
därpå. Ör-riga ageraircle ilr Irranklyn Barnabas, clotter Savr-v. ett iltelti-
genl' y11';1"t i r-anlig ilnlosarisli korleclistil. irerrncs lärstmarr cn ung lra-rtor
Ila.slam samt en tjiil,st'eflicka. som r.isar ett förbluffanrle intresse för sina
huslrönders r-qklift on 30{J,årslcr.ei'net.

Spclct gtir: vidrre. Saken hiind,er - år'21?0 clter Kristus.
Burge-Lubin. en iittling till tle förut lämlda politiliernir. är Ilugianrls poli-
tiske ledarc. ITrirttleis'efijrloppet hiir iir eldast. rlt rirkeJrjsl,op Ilasliun rr'-
slöjas - jiirnle tjän,steflic.lian frå,n förrri pjåisen - ha levalr sedan flelir
hnndra rir (hon gär på sitt 37ö:e). I -.iri tlo. a1t han htrr r.arit tlen cnclc
sonl hröileririr Lirlrrrlrrs'loori omsrlli pir. lrrr.Hlsl:rm llör:ilt sliplr;r rnö-
lrrrrlc slridiglrelor'. {irrgertl s.iJl\.motJ Ilerr eang.or'or.lr lrör.irl nnr l-r..rrr
ibörjan 

- huirnil, r'ara ärkebiskop trc gånger, gcnerai en och presirlent .eir

gting. Har gifter sej rneil f. t]. tjär*xteflickan. lu innehar-arinna ar- en lii;g
statsanställning. r clenna pjäs satirisera,s en del över Englaril och r.äster-
låindsir kultur. Så 'har eng,elsmännen och europ6ernir övclhur.utl förslaD-
prile ,sliippt alla stat,qangelä.genheter och låter clem skö1as al rregr,er eller
liitleser. av vilket -qistnåmnda folkslag en iitlel repriesentrlrrt Cotfucius iil
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s1.åtsministelns s€kreter':r'o oLh sarnhiiliets r-ärklige leclare. Han har ett
.lreskrir'ligt förakt för cle .,-itir golf-spclarrcle tarrklösa barbarer.'a.

830 år senare - år 3.000. En äiclle geritlemans trager[i.
Lontion åir rru l.,ara on ruinltcig. Fr'åu engelska imperiets hur.urlstacl l3agtttrrl
kommer en äldre gerrtlemau, senare ättri'g ar- Bu'ge-Lubirr. Iör trtt be-
skåtla Irltrnd, ber'ömt för sitt folks rent absrLlclir nationclla lrih,etskrrrr..
Dc'u *u-," håirrn sittc'r' Pii eu kaj Iii ir'1äudslin kuslc'rr. lar err skötcrslitr
- han är err stacktrls "kortlir-trt1", och nurncla ler-er {ojli här alltid :j0t)iil' Darldtll. e1I söt lrr'g flicka pa ,r(i ir'. talar ]ned hol]orn om lir.et t,clr
lrlolrlemerL och hon iil ytteriigt rör.aktfull not de, brr.uslige rcsenärcu.
Slutet aY tietta sl,yclie uirptits trr. en s|c'-rartatl, irolisli serrrrce i ett r-år.ils-
l.,erijmt orakel }ii .l.11and. clä-r' err Lerla.rirle engJelsh politilier rtitllr'agrrr. sej oru
de l<omlllltrcle r-a]en. litt --\-irtet: ''G;r [c1r. stlcliitrs tIirrc.!,. oc]r scrla1 för._jiulskrr dct 1i1l att tlupelir r-alboskap,orr. I )err iiltiro gi:11,lerna11e1 r)rnliq,u-
iter' örrikliger i.lör en rniirrlantle blick rt' oraklet,s gurli'ra.

rSlutpjäsel för r-rss hcla, 30,000 iir. frarrr i 1.iclerr. änrla till iir :.]1g2u. S rilir,ngt ta'kcn kirn nå. yicl clerirr;r tirl iir rår kult'r.sii bortgrömrl. at1.nul b]nndtrr ihop 'Iahve oc]r Yoltlire! Llan 1er-er niistiur o].1egrärisarl ti(l. B0l]a' och 'rer'. J{en marr föcls rätt Ju[fjäc1rad. *r stor.:r ägg. E' ar. 1rjä,serrspels'oner'år'en n1'föt1cl Jlicka. sorn har utseendc-'i1\.e1' sjlttorrtiring oc1 lir-liglr deltar i clellatten om ctre miinskliga 1ir-spr.olrlr.trreu. ..Rrn.l?.. 
"ege, 

l,,n
för'trytsamt. "Jag iir err rrel h'irr1; gamnail', Ji' fy,rtrari'g u.g clirn slirr
ui,l' sin l;ärjckslör'birrtlerso rne,l on rvirirrig yrrgrirq. rr,,rL L,ri hriiir tor s,1;i-
1i-sq o1, iilska endast fysiskt och tr-iiår.i'gerr har tör,rnycket köttsligtrlidelser! Restcn trr- pjäse' ii. ett grulf 

',ella'konstnärer. tilrs e'ir\- dem.lt'vgmalion, slår rekorcr mecl :rtt skapa tr-å rer-.ncle nii'niskor. r{en rlerrc.a, en li'in'tr, är så häftig att ho. lriter ihjäl -qin sl<.pare. .l.r.iL.800_
;iri.gar fin'er kroppe'och det f;'sisk. rrålfi-r en b,ör,tr.a. en i1.g kommer r-iatt bli 'barn' tarrliar'. \ii ka. ju lei.. nla's'ans, r,a.för sliulle r-i i'te kurr-na le'a utan hur-'c1? och så går rle ngerarrtre siri r.äg, err elter en, ot:lr
si-ct rippträaler iin;"6 Acla,n. Er-a. Kai', orme. och urr-arelsen r,i1it rnerllåg.a mystiskri orcl om människans ,benä,ge'het att ör.er.gti llrir' kött lill
r crr idö.

shä '''s rr,v, lny5tiska trrlrrr;r1ik ä r' sorrr s'n'.s r{llirppirrr slr.rlr;rr ,rr.lr
lirrlppast clrnnrrrtisk. Bn rrär-narl irr. bisarra .r.rangema'g rnerl hiir och r;l'
blixtrand,e infall. llen i stort b,cklärnmnc,le rnatt.

FI. G. \v'ells år inte d'nmtrtik.er'. I{an.s Jr,ok om K.rture',s ötrer;rg-
gelse år en samling före,clrtrg och artiklar om märiskligh,etens förbättring
och framtitl. om sharv förkl.arrade. att ',det fi'ns i.gen r.äg *t genom skol-
mästaren". oc.h fruktade för dennes fördärr-liga infl-vtirricle. ,så säger \\iells:
uppfostan är al]t, och har' ,en riktig kolartro på r'acl sl<ollärarna i r,ärclen
netl lite av iclealister.na pår-ärkatl gorl r,ilja ska i<nrrna gör.a.

tr\iells skrir.er för sintr likar. de hederligtr pacifistiska "intellektuellr,,
och den något tårrkaucle clelen ar- rnetlciklassen. I r,r.e1:,siillsl<apet h1r harr

'arit mcil på kriget. äntiigen r'etrgelat rnot c1et. gtitt igerrom desillusion pii,
desill'usion. slåppt \trrilson - \-,r.s ,,ör-ergiic'cie storhet,. Iirr. cn släng .-
släpp'er n* Ntrtioner'a.s För'b'ntl. Detta (N. r'.) iir i alrtr lalr 1:ät1r.eii'i'ee'ti'g. sägcr man. Nej. rvr'r<er'rveils opp scj: ,'i)et är sä,mre iirr
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ingenting." Ocli så ger han ett urycket br.a och välment pr.ogram för. hr-rr

'vi skr-r (odr m,åst'e) b,e.frii'r oss.[rln det nationel]a och lrli en värrlsstat. bli
miinniskor. rätt och s1ätt människor. Han in,ser, att en gemensam int,er-
ltrliotiell ledning oc,h d:o polilik är d,et c,entra_la för oss. Och ban beskri-
r-e.- fuil av tro sin lyckostat. Ing,en kurrg. ingen viirdsltresiclent ens. llen
titsliiliiga internationclla minrsterier. Harr gå.r i d,etalj jn pri skolr'äscndet
nu cch i framtiden. Där är ,han speciali,st .och har ttmärkl,a synpunkter.,
exerrpelvis kra.r'et pii. erihetlig inteluetionell skollctlning oclr uppfostran
olli:r vär'd.sstntssynpunkter. II;il n'rii bara tilläg,gas. ntt tlet .gorla. hos \\'cll;r
liksom tlei qoah i;rll borqelliq rrlrlrfoslr;rn rorlan iillr.rr.,rt,rgils or.h irr.rrk-
tiskt tillämpa,s i Sovict-Ryssland.

\\iells har så en ,stor ic16. sorn är tvndpunkten i hans bok. Han vill
anslå 50 milliartler ilollars till utgivande av en Kulturens bibel. i ,stil m,ed
,clen gamla ,bjuiLande människans kunskap om iivets uppkomst, ,historia, h;-
.gi,en, litteratur, framtidsutsikter. En lustig it16, tagen friin cn iböhmisk hu-
manist på 1600-talet. Komensk)'. elev till Bacon och r'än till Milton.

Och livet ler trots allt rnot H. G. \1-,e11,s och han skrirrer heskälltigt
denna,sin 44:e bok och har som sa.gt, en giad icleolog kolartro pä möj-
ligheten att f,örvärkliga ,allt det vackra han 'i11. Men r. r ska det för-
r'ärklipia,s? Kors, det går,så bra. ',I vnnlig or,clning: fönst it16n...,, Vi
r'ärkliga idealister börjar i smått och så r'äxer rörelsen. D,et gäll,er bara
att pre,clika "h'e1a ,sanningen"l Betänk rbara: I'i har ju tidningspräss,en,
det är andra vap.en. clet. än åiltlre tiilers id,eeIia, röreIs,er had,e . . .

Ja. tirlningsprässen...! Men hakar t1,et inte opp sej r,erlan här."? Drog
int,e månne en rlel åhöra.re på mun. när den gorle mr 1\reils talade om
prässen ooh sanning,en - i A,m,erika. där förerh:aget hölls oc,li r1är priissen
rner än någon annanstans rblivit ett korruptionen,s och otreilerlipghetens va-
p,en. er köp'esvara och en piska att håIla ,massorna i styr?

Och de'n avrlölning i Kultur,ens hib,el, dår framticlsutsiktor.na ska ven-
til,era,s! Den delen b'ör. enligt förf.. skrivas i form av lttalantlen ar. le-
dancle politiker. Tr.or nu trVells. att Lio-vcle George kan ,skril'a ner plan,en
för sin politik? llller Briand? trl1er Harding? Det fins en ,grupp poli-
tiker. som kan rlet och reclan är i full fär,cl nlerl skrifter och uttala.n.ilen
fyllda av i116. av perspektiv - öoisjer.iker.na! X'Ien cle har ocksir ett
system i sin .gärning, en fil'osofi. ,en livssvn. m,e,alan den boreellign och
högersocialistiska lrolitiken är en båt som tlrirrer r,oder'lös pti tidens I'rig-
.svall.

Varför blir det bara pannkakii av alla ideella l-rumanistiskrr uppslag?
Var-för får inte mr'I\''ells sin skola förr'ärkligad. sin kulturbirbel, sil ny:r
månsklighet? Av en mycket enkel anledning. Den, att ,så fort vi av en
k)'rkoställma, ett landstil"g. ett parlament )legär ,ilen första skärven till
hans nya ,skola. hans bibei. hans förbättrnde, uppfostratle mänsklighct, så
sitter tlär .en kompakt antikultulell majoritet och vägr.ar pängama. I)e
ber'övs bättre till liulsprutor'. rerophn octr l,a.nsarbåtar, som skjuter ner
al1,a som vågar i handling ,göra något för id'eerna. \tr',eI]s ideella uppslag
slinter rerlan från första början ojälptigt på av honom så lielt förbisedila
frå.gor som ekonomi, kllsser. klas-.kanrp! Saker som man kan
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und.vika i böcker och i salonger. nlen inre när man värl<ligen vill göra
något fö.r rättfärilig,treten här i r'ärclen.

rHumani,smen talar så vack,ert om ,mämriskornas föräclling, .om ska
"ske genom ,ilen enskildes fostran. fostran, fo,stran! Ekonomiska ting unil-
viker 'en humanist alltid. hur skulle han annars å mod till ,sina utopier?
och lÄr'ells talar på sina 1gB siclor kriappast ett oril om ekonomi! Jo. på
siil. 196 gör han d,et. ioch dår avslöjar han fullstänrli.gt sin småibor,gerliga
i'ileologi. Iran rnet, såi,ger han, att, når han så här fäst€r al1 vikt vid upp-
fostran, kommer han a'' mång.a läsarre att anse,s försu,mm,a ,cle jupgåenrl,e
ras-. sociala och 'ekonomiska konfiikter som alltjämt fortgår. ,,Ja, iag gör
rlet. Jag tror, att vi alclrig ska kunna komma någonstans med rnänsklig-
hetens affärer, förrän 'i ignorerar rlem.', Iran ibryr sej inte alls .om, r,ad
parti folk tar i fråga om Frankrike-'rysklancl. sinn Fein och engelska
regeringen eller .i klasskampen! ,,Alla sådana konflikter är så irr,ationella
och ilestruktiva. att clet är ornö,jligt för en klok fränniska: som vill tjäna
värden. att identifiera si'g meil 'endera sidan i någon av dem.,' rngendera
-siilan i klasskampen han ge oss ,clen värklighet vi ibehöver. Ing,endera
sidan är ,annat än hat och anfall. och mr \\r,e11s ger till sist en e'kel
Iättfattlig ibild av vårdskampen me11an kapital och arbete: två ,clruckna
män i mörclancle ka,mp, en kamp som upphrör när cle två skils åt .ooh sättes
uniler en kall drrsch.

Lätt och lekander Mr tr\ielis håll,er förrrodligen iluschen färdig. l,{en
har han sjäIv kraften att skitja cle två åt? Eller har harr någori annan
starkare makt än kapital och arbete? Eller itrar han inte alls tänkt sålångt
ritan ,bara låtit hakan ,gå?

Bilden är löjligt kälkborgerlig. stride' i r,ärden är ,ej ,ett ,slagsmåli ett hörn mella.n två fyllerister medan ci,en övriga mänskligh,eten står och
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tittar på för att vicl Jrehorr ta cl,em under cluscherr. Den är. en itelir. miirrsk-
ligheten omfattande och sönderdelande jättekamp mellan mänsklighetens
tr.fl tlelar: det gamla borgerliga sarrhällets representanter, kapit.alismen-
bourgeoisin, som vill ha kr.ar en orättJärdig och fråmför allt oäncla.måls-
enlig siump-hushållning. och det nyå kommunistiska samJrållets r.epresen-
tanter, den revolutionår'a. arbetarklassen, som siåss för en ordnad, förnuftig
hushållning åt oss alla. I den ka,mper_ls akti\rår, sk.ede fins ingen neutralitet.

W,ells är fullstån'rligt utanJör det centrala i tirlen. i den r.äIdiga tid
vi genoml.ever: hushiillningsmaskineriet i hela dess vidd. I)årför ,sitter
han ooh skriver såcla.n gallimatia.s. \[en båc1e htrn och Shary är karaktär'is-
tiska för vår ticl g,enom sin lecla vicl ilen l:orgerliga slunpkuiturrln, sådår]
de al1tför väl känner den. och tör sin längtan till plan, til1 svstem. De
karr måla, hur clet hela är på toh. f{en når de komner till det positi\-a.
tiil praktiska åtgårder. då går de bet! Jälplöst. Både med Iånglevnacl,och
uppfostran genorn kulturbiblar'.

Jag kan inte sluta denna duhb,ellecension utan Lrtt citera ,slutoldeu i
,en ännån om sålmtna böcker av en arner:ikansk recensent Michael Golcl i
vtilt broderorgan Libelator. De är skalpa. hans ord, bittra. clef ilitivtr.
tr{en de brinner av err äkta harrn och en klarögil vrede. G. tecknar nit-
tonile sekiets profeter. ett retligt. os,ocialt och egoistiskt följe. De r-trr
för stolta att tilihöra några irartier. ren r-ad d,e tänlitc var stu1e1, rtil
partiernas program, från ar,enorla clä.r tanke hamracles til1 gärnilg.

"Där är", skriver Gold, "något järtlöst ,och förfiirligt i cless.r, nittonde-
seklets-intellektuellas få,fä,rrgtr.! T,ångl,evnad och neo-lamarckianisrn son
botemedel för klasskriget, biblar och ätl,elt tänhande sorl panac6 för ar-
b,etslösh,et och militarisml Sharr och lVells år de ,ojäipliga proclukter-
na &v al€n romantiska in'dividualismens tidsåld€r, ooh r.'i iir produliterntl
nr- solclatinskrivningarnås. den vet,ensliapliga revolutionens och massaktio-
nens tiil, och där ä.r ett mörkt och oör.eristigligt svalg rnellan oss. De Jör'-
står inte o,ss. och vi kan inte lä,ngre fijrstå dem. \ii ar. den n.\ra g.erlera,
tjonen år inte för stolta att först ta itr-r med mag-problemet, vi är villiga
att släppa all fröjden å\- :rtt koustluera enr-ar sitt speciella. Utopia. Yi
enal.oss i ett smutsigt och nödvändigt arbete, i en r'årklig r.ärcl. där uto-
pierna år lika r'är,ilefuila som rosor och näktergalar för en märniskn sorn
slåss mecl en tiger. Låt oss ära och .glörnrna dessa profeter från cn älclre
tid. De jord,e en del n;rttigt arbete i sina dar, och nu är cl,e gamla. Liit
dem prata på sitt fåfänga och lättfärcliga sätt om Lir-skraft och clen mo-
tlärna bibeln. De är inte för mycket i r-ägen, och om ite vi1l missbruka,
oss. låt dom njuta ar' det privilegiet.

Vi har tänkt på evi,ghet. vi också, inte minilre klart än \\'elts och
Shaw. Vi har tänkt på ibiblar ,och kultur och vi så€ier. att ,ile är ingen-
ting om inte människans lir- organisera,s och räcldas från att ,sjunka till-
balia till ursl'e nrnet. Detta år vår uppgift och vi har kraften att möta
rlen. Vi ör ingen 1y'xtillvaro i Iltopias och ctre fina drömmarnas lugnir
vrår. Shaw och Wells föraktar oss: \-i l.e\-er i l<ällaren. Sharr r-isar oss.
att vi är irreligiösa, och fTell,s ått \-i är hopplö,st okultir-eracle.

,Ia ja, vi medger ailt rletta. och nu tillbaka till arbetet!"
T. N.
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C. N. Carleson: Arbe{els räfi.
D'en ,svenska sociariseringsritteratur'en är tiir,s crato skä.tigerr xla,ger.så rnycket mer glå.jande är cl,en r'ra skrift Arb,et,ets rätt rrv c. N.carleeon, som nu sett dtrgen. Det är inget detaljerat omfatta,cre arl:eteutan best'år 'egentligen a' 

'ågra korta alrmånna. uppsatser. r,iika dock mcdförf:s förrnåga att koncist frarriägga en ta'kegång ger en utmärkt g,e-.proll ö\-erbl'ck. Rei'rn i in'Ictrning.e, pre,.isc*s "krriL 
".r i"g,.r., ,rpn r.ör_sta stora gr'ndsatse' för e'tt ortlnat samhäIre: ve.r.,,rag ooh l;ryggrret sr-a-rande mot arbetsplikt. och i en enda sats ges ett iångt p,er:spektir- ör.ersocialiseringen hän emot framticren: ,,I bå<le inilirri,do's i.,,i.grr"t och i d.nekonomiska solidaritet. .sorn ensam kan aistr., ny' och högre ,soci'ra clrifter.,ligger ,enbart, underpanten för clen högstr tänkbara hÅanifet. som nte_sluter sirr,äl skråanrla. nationeil avs'.ör1ng, barbari,sk j,stis som ii'en creskenf öreteelser ev humanitet. virka f örrorat f otiästet i .orrrr*tll.r,,u. o.:r,,miinniskornas existenskamp och nya iivsbetingelser.,,

r uppsatsen socialisering kraras opp gånge. av .arnhållets omila'i.g.illed kraft batonas vacl alch'ig kan för *ya..t betonas: nö.civäncli,ghete'a,v
pla':nässig organisatio,. uppsatsen prorluktionsregreri'g Iör tankeg:ingenr-idare och inpräntar, att tingen rnåste skricra tram titt en planma,ssigvär'd'sekonomi med sa.mmanfattancle ocrr ör-erbrickaurle internation,eilaorgall' llot 'lindustriell demokrati" och rurtlra rlvli.ka sr.indelm,ecle] \,arrraskraftigt. En r'är'ktig sociarisering är enda meclret att för altticr göra srutpå -såväl motsättningen me[an lrroclucent ocrr ko rsument som clen rnelra'I:rntl och statl' merlan jordbruk och incru,stri - bägge inotsättningarna cn-cast n'speglingar av pianlösh,eten i det a.arkiek.ononiska kapitalistiska
s:rmhället. Ärtikrarna, Arbetet härre örrer sig själr,t och Linjer för ör.er-gångstiden samt Ergatokrati (e' ör,rersikt .a* brörlernzr Eden oc,h oetiarPauls förut i Zimmemralcl behanclla'cre märkliga skrift creati're R,e'orution)a'sl*tar carlesons framstäilning. Tilr d;a rrar förf. f ogat ders e']ä'gre, instruktiv recrogörels.e för] soc.iariseringssträr-andena, i Norge. _[-ysr<-land' England. österrik'e oc.h Ryssra'ii,-ders r-rirt eget s'renska p,irti* i ;.antagna sociaiiseringsprogråm och Norrbotte'-konferensens ar- 1g19 utta-lande' -{llt gott som rnateriar. uraraget ur crispiens i;; ;" ioå o"r-hängigas partiilag 1g19 innehålrer cläremot knappast tillräckligt av intresseför att 

_förs'ara si' plats i boken. nn a'nan riten rtrettrljanmarkning titler-entuell ny uppraga är cren mot ,bruket av term,en arbetsgir-are. rliirt ri r t språkbruk rned rätta krär-er arb,etsköp:rle.
Efter carl'eson"s Är;betets rätt, .om i stora crrag rulrlr opp sociari-seringsprobl'emet. r'ille man gärna vä.nta ar. samrmå kompetenta hanrl ettstort utförligt arbete beiysaacle cret 

'i1;a.ra 
probremet teoretiskt och prak-

1 isk t.

T. N.

Oscar Almgren: Svenska Iolkets äldsta öden.
Vilken skillnacr på gängs,e historisk forskning och cl,en arkeologiska

- diir denna ,senare är' mer ån cl,etaij,samiar,ens rärcra mötla! Fornforska-ren t'inga-q reefan a' sitt arbetsmateriar: anonymt husgerfr,rl. cl:o gra'ar,
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och vapen ta sin vetenskap på eti br'ett rnateriellt socialt pltu. meilan his-
torikern fången i sin ,borgerliga miljtis individualism ,och sitt material a'
ensidiga skriftliga urkunder ofta,st gör landet€ hstoria till cless kurrgars.
IIur känner man inte. när man ar. en tidningsupps*ts ,eller en ark,eologi.sk
,bok återför,es tili en ungdoms fornstu,clier. att vi ,står varandra nära, ar-
keologerna rsom arbetar i tidernas b'örjan och r-i kommunister, som arb,etar
i 'dess ytter,sta 'd.agar. Folkets öd'e är det geilr'ensamma intre.sset, gerlene
mans materiella liv som det grundläggancle för kulturerr.

Fast den arkeologiska f,orskningen i Svärge länge stått i allra frä,m-
sta ledet inom hela tlen internationella .fornforskningen - det räcker att
nämna namnet Orscar Ä{ontelius -, är dess resultat sor,gligt okänd.a för
den 'stora måssan. Deh'is r'äl därför att lerlande folkbii,ilare själva varit
okunniga i ärnnet och sr'ärrnat antikdyrkan i Grekland. präktiga populära
skrifter har funnits .av sår'äl x[onl,elius som prof'ossor oscar :\lmgrerr.
Kanske har de dock 'varit för utförliga. Lså fall har vi nu i dagarna
fått den råtta folkskriften i ämnet i och rnecl Almgrens sv,enska f o1-
k ete äl dsta ,ö d,en, ett par inletlningskapitel till r'år historia. förlag
Akademiska Bokliandeln. Uppsala, 2 kr. A:s skrift är inte rr,er än 40,sidor
i kvart men ger på detta lilla utryanm,e en ,allcleles utomortlenflig ör,er-
,sikt över sr'ärg'es rbebyggelse från tiden för 15.000 år seda.n, clå människor
för,st sökte sej hit opp. ner genom de stora ste'gravarnas slutperiorl av
stenältiern - fram iili 4,000 J. Kr. -. öv'er bronsålderns halvtannat tir-
tusencle och fram till f,olkvandrings- och vikinga,tid. Allt enligt rien lir-
aktiga fornvetenskap,ens .allr.a sista resultat.

En skrift som d€ lnå. skriven m,ed profe,ssor Almgr,ens vatttenklara
stil och ovanliga ör.elskårllighet .samt {örsecld .nr,ecl ett 30-tal r,älvaldtr
bilcler av fornfyncl. bortle kunna intressera varje tänkanrle arbetare. Den
bör finna.s i var.i,e aribetarbiibliotek .och stardiecirkel. Så m;,cket som ilen
inn'ehåller i 'sitt ämne borde var människ.a känna av sitt folks förhistoria.
För ilen. som vill Så jupar,e i det yiktiga ämnet. jins tillfogad en rätt
omfattantle litteraturanvisning.

T. N.
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RFKRSDT T S EVY

Den infernafionella klasshampens nya laser
bedörnes I r'årt striclbara och väIre,clig'erade öst'errikiska broderorgan

K,ornun i snu s i tr'å på varanclra följande ]edanile artiklar. I d'en eilii
ges en total'bild åv dlen nurraranile krisperioclen inom clen kaliitalistiska
hushållningen, hur kriseu bOrjaile i Japan, 'sedan gick ör'er Amerika, l)ng-
land och det övriga Eur,opa. till ,sist omfattan'de nåstan hela cien kapita-
listi,skn världs,ekonomien. Massornas köpkraft hade sjunkit, de 'ör'erfvll-
rla varulagren tvang till prisu.edsättningar. produkti.onen inskränhtes. mil-
joner arb,otare kastades på gatan. I'Ia,ssornas missnöj'e och förtvivlan tili-
tar, Under denna yta ,söker emellertid kapitalismen konsolridera sig. de

stora kapitaliste rna roff ar åt sig rol'et från massor 'n1' lnmlnfls -små.

Kapitalets centralisationsprocess har ,skridit oerhört lramåt. De natio-
nella skrankorna är för 1änge sedan övcrskridna, X{an syftar alltmer'
tydf igt till err enhetlig kontinentai 'europeisk kapitalistpolitik. F{;ir

sky,mtar nya möjJigheter till tlen kapitalistiska produktionens utveckling
virlare, allra helst som nu ir'ela den bongerliga ,statsapparåt€n ohö1jt trått
i den nya kapitalism,ens tjänst. Olika ,småborgerldga och proletära orga-
nisationer har clessutom rned hela ,sin stora makt ställt sig 'i de få 'här-
sk'and.e storkapitalisterrras tjänst. lJe,ssa organisationer ,ser 's'in uppgilil
inte i någ.on som hel'st kamp errrot tlet nner än någonsin utsuganile ha-

pitalet utan i kamp'en m'ot arbetarklassens revolutionära förtrrrpp. Letlar'-

na Jör dessa organisationer har med ,sitt vetandle, sin teori, sitt partita-
gand,e, Jrån cle forna knarltrnde kritikerna förvancllats tili apoiog'eter för
tl.et kapitalistiska system'et.

I alla land är ,eller blir på nytt inom snar framtid ar;lletarnu irr-

lecklade ri stora kla,sstrider. Kapitalisterna rustar till ,ett sista stort al-
grepp på de genom försämrade iöner. föriängd arbetstid och öka'd arbels-
löshet ,tlemor.aliserade arbetarna. \'{en som kloka taktiher förstår tle rud-
vika en -qtor samlarl clraibbning, i partiella stricler slår c1e d'e ,olika arbetar-
avd.elningarna undan för un'dan. Ur nlet allmännrr kåos dyker jättekon-

cerner upp, rrten m,ellan dessa koncerner förberedes och har tleh'is recli'rrt

börjat kampen på liv ooh döil om marknaderna. D,e nationella hushtill-
ningsonnrådenas. hushållningskontinentens ,ekonomiska liy befinler sig irt1.e

på länge ännu i "normal" jämvikt utan vederbörande områclen anåst'e fi-lrst
genomgå en iång smärtsam hrisperiod, så att förhåi1anc1et legleras [ri1n

marknad till markna,il, så att den ekonomi,ska prooess,en fullföljes i alll'
högr,e ekouomiska forrnationer, i oar'rbruten ström' Ännu råder på vär)ds-
marknaden clet valuta.r.irrvarr, som stör den kapitalistiska liushållniugens

"normålå" gång men sorn inte är nå,got annat än en särskilcl uttrycks{orm
för det aiimänna ekonomiska l<aos. ännu r'äntar pir rlet poliliska omriidct
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err l.rd utoll1old,Lrutligt \-ikti-qa frågor sin iDom det kalritalistisktr samlliillet
omöjlig.r 1ösniirg.

I l'nelika h:rr lialritalet slagit arbetaruir. liliasti i nu,giancl. r.o'
diilrr' Iöljer endast att tle rrn större ut.sugningsmöjlighetelna plral-vserr-.
:rr minclre kiipkraft flrin massornas sida. sarn1, att inom natiorrer.lh klass-
k*rnpen konmer att skiirpirs och att på r-ärldsnark.a,tlerr kampcn or,
nrarknadernir kommc.r' irtt utr-cckla,s i nllt rn,el gigrrntiskl f ormer., l"1a
klig. rr.va htlrjrririgar.

Sin rlclra ,intt'ossrtntu letlantle lrtikel ör-er rleu intcr.rrittiolella lilass-
kirmpens rrya fa,ser i'Iecler Komrnunismus mecl ett citat a'Trotskij frän
iuternatiolella kvinnokoneressen: "Kapitalismcn sökel återställu slrr för'-
lornile jämvikt och b'efästa s,in ställning. lhn kan inte rn.ed 1iärrna i
hnrrcl räknl ut. huiulitln tletta kommer att l,vckns inon nåil,mas1e ticlen
el1cr cj. .linda-ct tlet hrrrr mrrr sägr: om lärdomirrnir av liriget samt ar.
t'er-olutionen i R;rssllnd 9ch {err halr.a rer-o]ltiotrel i Trrsklaurl och ös-
terrike hal r-arit förgärres. om alh dessa rle sjri sista årerrs liirclomar
r.rrit Iåfiilgrr. om pr-oletariatet iiter 11'cligt 1ar pa sig bourgeoisins ok,
då kornmer bourgcoisin atl, åter- fullt ocl'r he11, utör'tr sitt. hclrar-ålcle or:h
1ii11ä,gga cless t.vngldpulkt till -\mcrika, ,\flil<rr och ,\si,crr."

lletl utgångspunkt fr'ån clessa or.c1 oclt niigra i sirrnr]rrr ta1 .fiillcla. att
"r-i har begrar.t urgi'a illusioner ifrågtr.on ett allt{ör ha-qt,igt ternpo hos
r iir'l'ilsrer-olutioncu". samt den i enlighel; härned inriktade ny:r sovj,et-
r1.ska hushållning.spolitiken. fortsättel r-årt hrodor.organ: l{en 1ö1jer in1,e
hiirirr' or:listi. att ii.r-en Iiommlristiska Intcrnatiorralen mirste slå in på en
likunnde taktjk i sin intcrnationella politik? Och i så Jall. står inte
clenna i rnot,sättning til1 ,'offensivtaktiken',. till ',aktions,,-polil.iken'? -rir
dct alltså inte högstn iid. rrtl Korlmunistiska lnternnt,ionalen blir lika
"Iörriuftig" som Lenin blir-it ctret enligt hapitalisternas och tleras social-
demokratiska hantlirngar,e,s åsikt. att den i enligliet clärnetl tar kalrita-
listnens stärkanrle sorn ett pJivet faktum och för alltirl gör ett slul, pir r.e-
r- ol ut i onsr orn irntik en i'

Vad är det -sotl skcr'? En tendeus hos,boulgeoisil rrtt:it,crställa
rlen rubbrrrle jämvikten och befästa, sin rnakt. I)etta r-isar -qig oc,kså i att
dcn nationellir" icleologin rtrensas. att allt ar-1ägsna.s son skul1'e kunntr
hinclra uppkom,sten av en interrrationell knpitalistisk front. iitminstonc
err europ e ish soliclaritet. Och tlenna,euroireiska solidaritet mcl-
lanrl Englan.rl. Irrankrike och 'l'yskland är engclska. {rtin.sktr och t;rska ka-
pitalets soliclalitet i ,gem'ensam kamp moi, clet europeiska ploletariatet.
}löjligt är nu - sird-trlt visar historien - irtt b,ourgeoisin llrckas för
en ticl frarnåt prässa nerl ,cle arbetancle måssornits ievnarlsnivå till en rent
rij ulisk, Men tletta lyekirs encllst så ltinge clet ej utlöser någon .aktion
fr'ån clessa massor. lllir de åter medrnetna och r.eagerrrr', drl är de.t metl
ens slut mecl clen ar- sooialile nokraterna. så frankt som trossats pretlikarle
"sanningen". att kapitalisanen. m'ed tristorisk nödväntligirel; mtiste åter.-
ställtr,s. T)å lppstår. err racl klasstrider. som hindr.ar. järnviktens åter-
stiillande sår-ä1 politiskt .som eliouomiskt.

Trotskijs uttalancle "orn tle sista sju irrens liirilomar r-trit, 1'å{änga,
orn proletari:rtet åter ly'rligt tar på sig ltourr,qeoisirrs ok" beivdllr alil.så,
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att frå,garr orn tlen ideologi-"ka rnognaclen för proletlri;rtet år' cn Iråga ,-rtlt

vara eller icke lara (långsam undergång). I)e sistrr sju irrc,trs lärtlomar
r.ar inte tirfäng:r men de var inte tydli,ga log för trtt ör'crt.l-gl ett ideo-

logi'skt delvis iinnu omoget. ileh'is av socialf örråclare r.ilsef ört lrroleta-
riat om viirlclsr,er.olutionens ounclvikliga nödr-i.inilighet. lle kornmuuis-
tiska ekor omi-t'eoretikerna Iade ledan länge riktigt f attat kapitalis-
men-q t,endens. men engelskr och är.en tysk;-t pr:oletariatet hatle ännu iute

1-rii sin ,egen kropp erfarit cles,s r-erkningar i den 'grad som fallet ko,nt-

mer a.tt bli u.ntler klas,skanpens följanile period. Om r.i så n'red största
mate,natiska- säkerh,et kuncie bevisa, att proietariatet hal att r'ä,lja mcl-
lan r.ernoiutiorr och tndergång. så kommer proletariatet själr't att. trä{frr
r.a1,et först när ilet faktiskt genom åsktldningsunilerr-isnirrg blir.i1, ör'elt-t'-
gat om det oundvikliga anting'en-el1er. '\tt göra clenna åskådningsutt-
d.ervisning irnr'änilbar för r.evoiutionel. clet år' clet liomlnuuistiska. palticts
uppgift och hela liemligheten i aktionens politik, i offensir-taktiken.
I'tren r.i kommer int,e a1t r.änta tills clen åskådningsu.nderr-isning. bour-
geoisin ger prol'etarial,et. nirtt en sådan ,grad .av klarhet^ atl t. o. tn, so-

ciald'emokratelnn inte längre kan betvir'h. clen: tiils ploletaliatct är full-
stäntligt undertryckt. Vill Irroletariiitet lörsvara ,sig, ,mirst,e ilet sörjas
1ör,att det för.svarar sig mecl ilet encla verksamma. vitpen soill finns: tlen
rerrolut.ionåra karnpeus vapeu. \trenrlctta rnåste bibringas tless rnedle-
tancle. Och aktionernas roll J-restår i. att de på,sk1.nii:rr tlenna med-
vetantl'csproce,ss och mot ilen icleologiska fatalismen. r'ilk,el uppftrttar pro-
letaria.tets uppnirencle ar. medr-etande, proletarialeLs mognatl som ,en lika
mckariisk procc-qs ,sotr clet kapitalistislia "tillf rishnnndets" ekonomiska
process. å,stadkomma clerurn rnogrulrl -com re\-olutionär kampbeledskap ,ge-

norrr klm1,en.

Lenin till de lyska kornmunisferna.
Till clcn i slttet av augusti samlade t\rslia komrnunistiska prrrtikorr-

glessen hal T,eniu författat'ett längre öppet brer- atlgåencle situatiorrerr
i r.ärlc1,en och siir,skilt i 'I'--vsklantl. ur vilket Zimmerri-ald anför lö1jr-lnde

inl Iessirlilr .r'trlttttrklor.
Inlednirtgsr.is lioristale rls cl,et tyska liom'mutlistpartiets utomordent-

ligt -.r'år'n liige. dels på gruntl av bourge,oisin-s stnrhtr klassrustningar me-

clan :irbetarna i sirr revolutlonä,r':r oerf arenhet låt drivi sig til} f örtidiga
uppror. dels på gruncl ar. sptittringen inom ,clen iroimmunistiskir rör'elsert.

i Konmunistische Arb,eiterpartei till r'ånster orn \r. K. I']. D. (Vereinigtc
Komm. Partei Deutschlantls) och Levi'SruPpen till höger'. Så, 1ängc tle't

inte Jimrs några befästa. erlarna och inflytelscriktr komnrunlstpartier irt-
rninrstone i de storii länderna. måste vi på våra internationella kongresser
ånnu tåla cleltaganrlet av de halvanarkistisLa elementen och dettir är til]
en viss grad till och mecl Sörtlelaktigt. De .gagnar oss så till r.'ida, 'som

dcssa element utgör ett konkret "avskräckand,e'€xempel" för de oerfania
kommunisterna ooh är.en så til] vida rsorn de sjäh'a lian 1ära något. I
hdla r.ärlitren sönrlerfaller anarkismen - och inte för-st frål i cla.g utan
sedan clet i np,erialistiska kriget 19{4-1918 - i tvir rikttringar: ,p6t *61:jets
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och mot so\ijets, för pr,oletariatets dikatur och mot prol,etariatets rliktatur.
l{an måst'e låta denna motsatsproross i deu anarkistiska rör,el,sen r'äxa och
mogna. själ'vklart måste oc.h får man bara till en vi.ss grail tåla Jralvanar-
lii.stiska 'element. I Tysklancl l'ar 'i tålt dem mycket länge. Kom,rnu-
nistiska Internationalens tredj,e kongness stältd.e dem ett ultimatum meil
frist. Och går de, så mycket bättre!

Lenin förklarar clårefter, att rsiiväl den hah'anarkistiska riktnirrgen
som Letis centerorienterade 'bä.st b,ekäinpas m,ecl att ej ågntrs fö,r rnycken
rppmärksamhet. klargör sin p,ersonliga hållning till Levi-frå"gan och fort-
sätter: De tyska kommunisterna måstc till varje pris.slutl. cle inr.e stri-
cLgheterna, ar-söndra de striclslvstnzr elernenten Irån btlgge sidor, glömma
I'aul Levi och K. -A.. P.:disterna och örrergå till positivt arnbete. Arbete
finns det tillräckligt. Komrnunistiska Internationnlens tr,ed je kongress'
ttrktiska,och organisatoriska res,oiutioner visar ett r'äldigt st,eg framåt.
tr{an måste spänna alla krafter för :rtt ornsätta .desstr resolutioner i r.,erk-
lighet. Det är sr,-årt men rlet kan ocr måste gör.as.

Att börja m,eil måste kommunisterna i .hela r'ärklerr utropl sina pril-
ciper. Det ske,ilile på första kongre.ssen och var första steget. Konr,mu-
nistiska Internationalens organisatorisk.a uppbygge och utarbetanalet av
upptagningsvillkoren för Kommunisti.ska Internationalen, r'iiktl betyder
rlen faktiska skilsmässan fråii centrum, från bourgeoisin,s ilirekta och in-
drrekta agenter inom ar:betarröreIsen. det var andra steget. D,et togs på
:rndra kongressen. Tr'e'dje kongressen måste börja.en positiv verk-
.s a rn h e t. I),en måste på grundrral a\' ale pråktisk.a erfarelheterna från den
letlan påbörjad'e kommunistiska ka,mpen konkret b'estämmn p å r' i I k e t
's ått d'e taktiska och organisatoriska arbetena skuile föras vidare. Detta
treilj,e steg har vi nu tagit. Vi har en ko,mmunistisk arm6 i hela värlilen.
l)en är ånnu illa utbildad. illa organiserad. l)en ,strörsta skada för hela
sak,en v.ot'e, om vi ,gl,ömrle denna sanning el1el vore rådda att erkånna den.
l)elna armd måste utbilda,s, organisera,s, prölras i de mest olikarta,ile rör,el-
ser 'och ,stritler, i anfalls- och återtågsoperationer, ilärvid man mecl ,största
lörsikti,ghet och .stränghet rnåste stucl'era ,sig slälv och den egna rör'elsens
erfarenheter. Utan rlenn.a långvariga och hårda skola kan E€gerr icke vin-
nas. "Haken" i den internationella kommunistiska rörels,ens läge rsommaren
1921 var den trnrstäncligh,eten, att några :r,v Kommuni,stiska International.els
bä.sta och inflylelserikaste d,elar inte riktigt fattat ctrenna uppgift. en liten
.smula överdrivit kampen m,ed centern, en liten rsmula överskridit gränsen
där denna k,amp iörvandlar ,sig till sp'ort, ilår den re'r-olutionära marxismens
komprornetterande börjar. Detta trar tre.clj,e kongies,s,ens,hak,e. ör'erdriften
är inte ,stor men dess faror är oerhörda. Karirpen emot den var svår,
därför att d,enna överdrift utgick från de verkligt trästa och offervilligaste
el,etnenten, utan vilka kansk'e 'en kommunistisk international .aldrig kom-
mit till ,ståntl. 'Om man ej ,b,ekåmpat d'enna ör'erdri{t, ,skulle den ovillkor-
ligen fördärvat Korrlmunistiska Intern.ationa.len. Ingen kal jrindr:a k.ommu-
nisterhås ,seger 'ör"er .andra, och 2lirinternationalern.a, orn ,ej komrnunisterna
s.jälva hindrar ilen. Och överdrift'en. om än så liten, är ingenting annat
ärr e11 hindrande av segern. -{tt öv,er.driva. kamp.en metl ccnlern är rlel-
-såilnnlä rsofn att rädrtla eentern. .ctärka iless po,sition. d,es.s inflvtantle på ar-
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betarkltrssen. När vi insett r'åra tel i kampen, ät vi oör'ervinrreliga, ty
utan uncl,er.stöcl av proletariatet sjä1vt (genom kapitalets agent,er frå'r
anclra ooh 21/z-internationalen) ,kan den europeisktr och amerikanska bour-
geoisin inte håvila sin makt.

En tlen ,sorgfälli,gaste, grundliga.ste förbereilels,e ar. tle n;ra alltjärnt
urer avgöraniLie sår'äI anfalls- soru försvarsstriderna. - det är det rnest
gruncliäggande och viktiga, i tredje kongresserr,s beslut. Så, låt,er de vik-
tignste ståillena ur kongress,ens taktikr,e,solutiorr:

". . . Kommunisrnen blir en ma.sskrarft i Ita.lien, riär Italienska KomLmu-
nistparti'et, oavblutet. oböjligt, kärnpande mot Serrati-riktnin.gens opportu-
rti.stiska politik. samtidigt ,blir i sttlnrl att 1iörena sig rncd proletrriatets
nlssor, i fackföre,ningarnr, i strejkerna, i stricler.na mot fnsci,slernns kon-
trarevolutiortära organisatiorier'. s:rmnlansrnäita sina röre1ser, förr.arrdla sirrrr
sporrtana aktioner i sorgfälligt förberedda strid,er'. . . Tysklands Förenade
Kommunistparti kommer att de,sto framgångsrikare kunna genomföra sina,
nassaktioner. om det i framtid'en båttre anpassar isinil kampparoller efter
clc v,erkliga situationerna, med stör.sta onsorg ,stud,erar situationerna oclr
geno,mför aktionerna på tle.t mest enhetliga sätt."

-{tt ,erövra proletariatets flertal, ciet år ,clen I'i.ktigaste uppgiften.
Dock ej på så sätt sorn .andra och 2l/z-internatiorralella fattar begrepp.et
l,ertal. När i juli 1921 kommunisterna lyckarles 'samla arbe'tarna, är'en rle

relorrnistiska. i Rom ,emot Jascist'erna. så r-ar ilet erör'r'ingen av flertal'et
inom ar'betarklassen för vår sak. Det r,.ar visserlig'en bala en parti.ell se-
ger'. en övergtiende erör'ring. llen på ilet sätt,et ska vi i hela värlilen
ta lednin,gen och rusta oss för att göra ,tlet. Yi får inte låta någon
alh'arlig situation gå outnyttjacl förbi, där bourgeoi,sin driver proletariat,et
till ,strid. Vi måste låra oss riktigt upp.skatta ,ilet ögonblick då proieta-
riatet rnåst.e uppta kampen ,gemensarnf rned os,s. Då är vår seger säker.,
irur sr-ära än de enstaka n,e'clerlagen och tle enstak,a ,etapperna i vårt stora
tälltåg må r'ara.

Våra takti,ska, ooh strategiska åtgärder står ännu (internationellt,sett)
tillbaka för bourgeoisins glänsancle str,ate,gi, bourgeoisin som lärt ar" itre

ryska erfar'enheterna .ocir inte kommer att .låta överrumpla sig. NIen i
kraft är vi ojämförligt rikar.e, ooh taktikens och strategins konst 1är vi
oss. Erfarenheterna från marsaktionen 1921 har hjälpt oss att föra clenna
"r'etenskap" ,ett stort steg fram. Vi kommer att fullstäntligt hemästra
denna vetenskap. Våra partier 'är i de fl.e,sta lä,nderna ännu iångt från
{rån ett riktigt kommunistp.artis' r'.äsen, ,ett riktigt avantgard,e för en verk-
iigt revoJutionär ,och ,ensamt r,evolutionär kla,ss, ,ilär alla medlemrnar ifltill
sista man deltar i kampen, i arbetet för d'et dagliga livets behor'. Men
vi erkänner r-åra brister. Vi har ,sär,skilt tydligt påvi.sat ilem i t'eserna
om partiårbbtets m,etoder och innehåll. Och vi ko,mmer att avhjälpa ile,ssa
brister.
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