Set Perssons tal pci 16_:e kongressen
"Till forsvar for kommunismen."
Forord
Sveriges Kommunistiska Arbetarjorbund har
ansett det vara dess plikt, alt i tryck utge /ramlidne /orbundsord/oranden kamrat Set Perssons
tal vid Sveriges Kommunistiska Partis 16:e kongress samt hans /orord och e/terskri/t. Detta mate·
rial !tar tuligare endast varit tillgiingligt i stencilerad form. Den biista losningen har be/unnits vara
att l<lta det ing<l i ett av tidskri/ten REVOLT:s
nwnmer - for att nci icke blott a/la pci /orhand
intresserade, utan iiven a/la dern, sorn e/ter en
/orsta eller /omyad kontakt med detta iinnu aktuella brandtal - "Till Forsvar For Kommunismen"
- kommer alt /iingslas och entusiasmeras av budsl.:apet /ran en av Sveriges /riimste arbetarledare.
i·ars stiirnma mi for alltid och i /ortid har tystnat.

genorn att de i talet uppdragna /ramgangslinjerna
ej beaktats. Pa det /ackliga omr&det borjar i allt
storre utstriickning medvetna, radikala arbetare
rnotsiitla sig den sjiilvutplch1ingens politik som
partiledningen /oretriider. Det raserade fortroendet
for kommunisterna i /ack/oreningarna iir erneller·
thl inte liitt alt citervinna och avsaknaden av en
central ledning verkar hiimrnande.

iiven om /orluillandena iindrats under de cir soni
f or/lutit sedan talet hOlls, overraskas man av hur
enast<iende skarpt , det avslo jar den /ramviixande
opportunismen inom ledningen /or Sveriges Kommunistiska Parti. I mcinga stycken ar det Lika
aktuellt som om det vore skrivet i dag.

iiven i ovriga delar av talet, sasorn i /ragan om
1 maj, enheten inom arbetarklassen och den kommunistiska agitationens betydelse kan man /inna
den I.Zara marxistiska analys och det hoga idei11nehcill, vilka gor talet till ett dokument med
bibehcillen aktualitet och o/oriindrat varde. Ty niir
den opportunisrnens period, vari svensk arbetarrorelse /. n. be/inner sig, avloses av de revolutioniira stromningar, som skall fora ocks(i vcirt land
in pct socialismens viig, dci lean den kamp mot
opportunismen, som Set Persson Jorde, vara till
hjiilp for att hindra ett upprepande av nedg<ingsperioden.

Trots all partiledningen temporart i vissa styc1.·en, pa grund av medlemmarnas missnoje med
den Jorda politiken, av opportunistiska skal tvingals ge avkall pa sina allt djiirvare planer om "samverkan utan overenskomrnelse", kvarstar dock de
miss/orhcillanden, sorn ar 1953 kritiserades. Stora
skador har till/ogats partiet och arbetarklassen,

Ute i viirlden /irar det Socialistiska samhallssystemet stiindiga triumfer over den ru.Unande kapitalismen. Set Perssons tal och artiklar ar en
vapenarsenal i striden mot re/ormism och opportunism. Ma de /inna viigen till varje arbetare och
bli en /ackla som lyser dem i segerrik kamp mot
morker och reaktion, for /riltet och socialism!

Sveriges Kornmunistiska Arbetar/orbund
Verkstii/lande Utskollel

Till forsvar for kommunismen
Kamrat!
Under tiden efter april manad i ar har manga av
partiets grundorganisationer och ett stort antal enskilda
partimedlemmar viint sig till mig och begiirt att fa ta
del av de tal jag holl pa kommunistiska partiets 16:e
kongress. Hittills har jag rekommenderat de som fram·
stiillt denna begiiran att viinda sig till partiledningen
fOr alt genom dess fOrsorg fa ta del av talen. En clel
partiorganisationer och partimedlemmar har fOljt detta
rad, men de har fatt blankt avslag pa denna begiiran.
Samtidigt som partiledningen viigrat alt delge med·
lemmarna innehallet i talen har den i Ny Dag och i tid·
skriften Vart Arbete liimnat "redogorelser" av sAdant
slag, alt de ger liisarna en alldeles oriktig fOrestiillning
om vad jag i verkligheten sagt. Delta har tydligen skett
fOr alt kunna framstiilla mig som den ofOrbiiuerlige
"sekteristen" som rent av gjort uppriitthallandet av
splittringen i arbetarleden till en principiell fraga. Pit
saviil kong ressen som senare vid Centralkommittens
sammantriide i september och vid de partimoten, diir
rapporter liimnals fran CK-sammantriidet, har inledar·
na dragit Jikhetstecken mellan mig och de internatio·
nellt mest kiinda forriidarna mot den kommunistiska
rorelsen (Tito, Slansky, Beria) . .Man har fOrsiikrat par·
timedlemmarna att jag skulle komma att ga over till
klassfiendernas lager och lopsedlar for Ny Dag har fOr·
kunnat for Sveriges arbetare att jag iir en partifiencle.
Diiremellan har man forklarat att orsaken till min oppo·
sition iir att soka i nervsjukdom. Allt detta och mer
diirtill av samma slag har man cliskuterat, samtidigt
som man viigrat stiilla vad jag verkligen sagt till sal<lig
diskussion. Material till vinterns studiearbete har diir·
efter utarbetats av partiledningen, med den fOrvansk·
ning och vantolkning av vad undertecknad sagt och
velat som bakgrund.

Om jag efter 35 ars verksamhet och kamp i den
kommunisliska rorelsen skulle ha utvecklats diir·
hiin, att jag i ett ta! pa en partikongress skulle ha
vant mig mot vad kommunisterna stiindigt maste
striiva efter, emedan det iir en fOrutsiittning fOr
kapitalismens stortande, niimligen mot skapandet
av arbetarklassens enhet pc1 de gemensamma aktio·
nernas och kampens grundval, da skulle viii biista
siittet att eliminera elt befarat skadligt inflytande
fran min sida bland partimedlemmarna ha bestatl
i, alt man delgivit medlemmarna innehallet i mina
ta!. I verkligheten iir det emellertid sa, vilket envar
som sjiilv tar de! av mina tal kan overtyga sig om,
att jag pa kongressen endast velat fiista uppmiirksamheten vid att kommunisternas enhetsarbete
maste ske jiimsides med en o/orsonlig ideologisk
kamp mot sadana socialdemokrater och re/ormis·
ter, som genom sin 1:erksamhet splittrar arbetar·
klassens kampenhet. I <let srftet ,-iinde ja~ mig mot
en rad foreteelser pa de taktiska fragornas omrade,
diir det enligt min mening iir o/rcin~omligen nodviindigt au kommunisti.ska partiets medlemmar in·
griper for att /ramtvinga en annan politik iin den,
som anbe/aUes av partiets ledning och som denrza
nzt med lock och pock soker vidareutveckla och
genomdriva.
Eniir partiledningen vagrar au delge medlenunarna
vad jag sagt pa kongressen har jag nu. efter begiiran
fran manga partimedlemmar. beslutat mig for alt sjalv,
i den man delta iir mojligt, delge partimedlemmar innehallet i mina ta!. Talen, som utgor avskrift av yttrancleprotokoll vid kongressen .foljer hiir nedan. Att inne·
hallet overensstiimmer med vad jag sagt kan kontrolle·
ras hos partiet, eniir yttranden pa kongressen finns upp·
tagna pa diktafon.

Tai vid SKP:s 16:e kongress.
(4/4-53. Talare: Set Persson.)
Partiets ordforande har tecknat den situation som
rader saviil i vart land som i viirlden i ovrigt. Utan all
inga pa detta liige viii jag endast konstatera : Det kom·
mer att stiillas stora krav pa Sveriges Kommunistiska
Parti. Det iir diirfor nodviindigt att skapa ett storre och
miiktigare parti, biittre fOrankrat bland arbetarna, iin
<let vi har i dag, det iir nodviindigt att ha ett parti med
mer medvetna, aktiva och fOr offensiv kamp instiillda
medlemmar, om partiet pa ett gott siitt skall kunna fylla
de uppgifter som fOrestar.
Vi har det inte sA viii bestiillt i dessa hiinseenden nu.
Kommunistiska partiets medlemsantal utgor nu blott
omkring halften av vad <let var fOr nagra ar sedan.
Vart kommunistiska ungdomsfOrbund har vi sjiilva ut·
planat - <let finns kvar endast pa papperet - i syfte
alt i stiillet bygga upp ett partilost ungdomsforbund,
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sammanhallet av ungdomens gemensamma intressen
omkring gemensamma fragor. Detta nya ungdomsfor·
bund har inte kunnat byggas upp ens i samma takt som
vi sjiilva avskaffat det gamla, vilket inte verkar sa lovande fOr hastig tillviixt av det nya forbundet och inte
heller for partiet, som genom nedliiggandet av verksamheten inom kommunistiska ungdomsforbundet gatt mis·
te om sAviil den direkta kommunistiska skolan fOr ung·
domen som den rekryteringskiilla fOr partiet, som Kom·
munistiska Ungdomsforbundet tidigare utgjort,

Pa det fackliga omrltdet iir det sa att inga utliigg·
ningar omkring riktigheten i den nya taktik vid fackliga val, som nu tilliimpas, kan dolja det faktum att vi
j ar gall tillbaka i fraga om inflytande pa sa manga
viktiga arbetsplatser; att jag kan inte se att framgangar
som finns att uppvisa kan uppviiga forlusterna.
Efter uppsvinget i frilga om aktivitetcn bland med-

lemmarna, som skedde i valrorelsens elfte timme i september i Ijol, dt1 vi gick till offensiv mot den fOrenade
hogersocialdemokratiska-borgerliga frouten, har ett
alerfall till passivitet skett, om vilket man klagar
mycket.
Kort sagt, det finns all anledning att granska vad
som ar orsaken till uteblivna framgAngar och passivitet
bland Sveriges kommunister i en Lid, niir liiget ute i
v~irlden, pt1 satt som kamrat Stalin sa masterligt tecknat, visserligen varslar om harda tider, men ocksl1 om
socialistiska och kommunistiska scgrar. Vilket ju horde
utgora en k~illa till en sadan kampgliidje och arbetslu$l

aven bland Sveriges kommunister, att framgangar inte
kunde utebli.
Jag tror all det Jinns all anleclning att granska tilllampningen i praktiken av varl partis taktiska huvudlin je i en del fall £Or att se om vi inte vid denna tillampning handlar sa alt vi dampar den kamplust, som vara
medlemmar maste vara besjalade av i denna harda tic!,
minskar partiets attraktionskraft och minskar respekten for cletsammu bland arbetarna och bereder marken
for en opportunism, som kan bli en framtida olycka
for Sveriges Kommunistiska Parti.

Taktiken vid de fackliga valen.
Jag viii ange det resultat jag fOr min de! kommit till
vid en Sadan granskning, Och borjar da med YUi' ll)'a
taktik vid de fackliga valen.
Tidigare har vi i samband med de fackliga mien
sagt till vara mcdlemmar: "Betrakta inte en socialdemokratisk arbetare som forlorad fOr klas::kampen. Ilan
utgor en naturlig bundsfOrvant till kommunisterna i
viirnandet av fackliga intressefragor. I den man han
upptriider emot den fackliga politik kommunisterna
foretrad er beror det pa att han iir missledd a\' sina
ledare. Forsvara inte att vinna honom for kampen genom alt upptriida okamratligt mot honom for den sakens skull." Vi har vidare stallt parollen: .. \"alj de biis·
ta fackforeningsmannen, oavsett deras partitillh orighet."
Detta var klara, enkla och riktiga syupunkter och
paroller, som inte kunde missfOrstas av nagon . .Xu stiilles parollen: " Bort med valen e fter partilinjer i fackfOreningarna."
Den parollen iir inte vare sig enkel eller klar. och de
kommentarer och anvisningar som den hittills atfOljts
av fran de ledande partiinstanserna har inte gjort den
enklare eller klarare, utan tvart om. Vilket ocksa visar
sig i det praktiska handlandc som vara kamrater i skilda fackfOreningar ti!lampat nar de sokt forYerkJi ga denna paroll och som aven visat sig i de rapporter om de
fackliga valen, som distriktsledarna sant till AU infOr
kongressen. Della handlande och dessa rapporter visar
sannerligen, for att anvanda en distriktsledares ord, en
mycket "rorlig taktik".
I Transports avd. 5 i Stockholm, diir vi tidigare haft
ett relativt gott inflytande och iinnu har en partikamrat
med i avdelningsstyrelsen och en ombudsmannaplats,
underlat \"i alt framfora nagra kandidater ,·id rnlet av
kongressombud. " Det diir med Transport i Stockholm'',
\'ill man kanske saga, " det var hara ctt olycksfall i arbetet." Jag kan lyviirr inte overtygas om att sa iir fall et,
ty det firm s fl er sadana exempel enbart i Stockholm.
I rorarbetarfackforeningen har vi till arsskiftet i Ar
haft hela styrelsen. Nu skulle val ske av tre styrelsemedlemmar. Vid delta val nominerade vi endast tdi kandidater. samtidigt som vi vid val av representantcr till
FCO och andra organisationer av ombud fran fackfOreningen endast nominerade halva antalet kandidater.
Detta skedde efter att socialdemokraterna avvisat enhetsinviter fra n vart hall och trots att den socialdemokratiska fackklubben nominerat fullt antal kanclidater
till styrelsen. Den socialdemokratiska fackklubben s
representanter Iorklarade pa fackfOreningsmote alt de
inte ville ha nagot samarbete med kommunisterna inom
avdelningen. De ansag att en avdelningsstyrelse sammansatt av representanter !Or de bada riktningarna
skulle vara arhetsocluglig och forklarnde, alt om de kom

in i en sadan styrelse skulle de reservera sig i alla
fragor.
Den socinldemokrat vi ville bereda plats i styrelsen
ar ledamot i fOrbundsstyrelsen, varfor kommunisterna
sade, att det var riktigt att han tillhorde avdelningssty·
relsen och dar fi ck ta sitt ansvar. Men - denne man iir
samtidigt den mest hatske antikommunisten i avdelningen, han iir en trogen h ogersocialdemokrat som ut·
for hela sin fackliga giirning i fOrbundsstyrelsen och i
fackfOreningcn i denna anda.
Efter att i enhetsstriivandenas namn ha liimnat en
plats oppen fOr honom gick man till val av avdelningsstyrelse. Socialdemokraterna med sedlar, pa vilka endast deras kandidater fanns, vi med stryksedlar, sa alt
medlemmarna maste sitta med penna och stryka namn
fore rostningsproceduren - vilket vi av nagon outgrundlig anledning fatt for oss skulle betyda ett steg
narmare facklig enhet.
Men sedan kunde vi lasa i det agitationsmaterial till
valet, vilket som vanligt var infort i Ny Dag: " I ett
Iackligt val bor medlemmarna i fOrsta hand ta hansyn
till kandidaternas insatser och duglighet i fackliga angeliigenheter." Hur skulle medlemmarna kunna gora delta
niir vi inte framfOrt sadana kandidater till fullt antal
och nar vi sjiilva rekommenderade en utpraglad hogersocialdemokrat till styrelseledamot?
Det kan tillaggas, att kamrater fran saviil partiets
fackliga avdelning som fran kommunstyrelsen i Stockholm sokt fOrma kamraterna i rorarbetarfackforeningen
att liimna samlliga poster i avdelningsstyrelsen, till vilka nyval skulle ske, till socialdemokraterna, vilket emellertid motte sAdant motstand bland kommunisterna i
avdelningen, alt man kompromissade pa satt som
niimnts.
Detta ar ju - fOrlat uttrycket - rena nippran. Enhetsanhiingarna fOrlorade naturligtvis valet. Vi minskade fran 773 roster i fjol till 501 i ar, socialdemokraterna okade fran 673 i fjol till 852 i ar. Det visade sig att
de radikala medlemmar som rostat hade fordelat sina
roster pa de tre socialdemokratiska kandidaterna, sedan
de rostat pa vAra tva kandidater, ty tre skulle ju valjas
Detta medfOrde naturligtvis en kraftig rostokning fOr
socialdemokraterna och siikrade valet av deras samtliga
kandidater.
Det praktiska resultatet blev vad kamrater fran partiets fackliga avdelning och fran kommunstyrelsen onskat, niimligen tre platser for hogersocialdemokratiska
foretradare i avdelningsstyrelsen.
Var taktik innebiir faktiskt att vi medverkar till att
sadana man skall fa foretrada arbetarnas fackliga intressen som med hansyn till innehallet i vara fackliga
stravanden omojligen kan sagas tillhora gruppen "de
biista fackIOreningsmiinnen". De flu· sina mandat, inle

for sina fackliga halifikationers skull, utan diir/or alt
de iir socialdemokrater, iiven om de som sadana foretrader, inte en facklig enhetslinje, utan en hogersocialdemokratisk-reformistisk politik, till tjiinst for stor·
finansen. Vi avstar fran att prova de socialdemokratiska kandidaternas kvalifikationer, det overlater vi at
regerings. och reformisttrogna korpraler i den socialdemokratiska fackklubben . DA har vi emellertid fran·
gatt kravet om att de biista fackforeningsmiinnen skall
valjas i fackforeningarnas styrelser. Vilka ar det da,
som godkanner val efter partipolitiska linjer? Det iir vi.
Det ar hara det, att vi avstar fran forsoken att fa de
basta fackforeningsmiinnen valda, vi inbjuder andra alt
ta plats i deras stalle endast darfor atl de iir socialdemokrater. Det betyder samtidigt att vi avstar fran
att utnyttja de fackliga valen for alt ag itera for den
fackliga politik, som vi fOretriider, och for den enhetsgrundval, som tid igare i varje fall varit den vi rekom·
mender at.
" Det finns goda fackforeningsman aven bland de
arbetare, .som stodjer den socialdemokratiska rege·
ringen", sade kamrat Hagberg. Pastaendet kan knappast var riktigt, sa vitt de stodjer den fackliga politik,
som LO-ledningen genomfor pa regeringens uppdrag.
Alltsa den LO-ledningens politik, om vilken Hagberg
sjalv sade att "den styres av regeringen".
Man kan saga sahiir: "Det £inns goda fackfOreningsmiin bland socialdemokratiska arbetare, som inte i allt
stoder vad kommunistiska partiet viii." Men god fack·
foreningsman enligt var mening kan inte en socialdemokrat vara med mindre han kampar emot den lonepolitik
som regeringen och LO-ledningen for niirvarande genomfor i samforstand med storfinansen. Om vilket vi
till och med i vart programforslag skrivit in foljande:
"Samarbetet mellan regeringen, den reformistiska fackforeningsledningen och storfinansen har £1\tt allt fastare
former!" Jag finner kamral Hagbergs utliiggning pA
denna punkt ologisk.
Jag maste ge ytterligare exempel pa var taktik vid
fackliga val.
F ran 6 rebrodistriktet rapporteras: "Vi har tilliimpat
en r orlig taktik, diir vi i vissa fall avslatt Iran att nominera kandidater." Som exempel pa delta niimnes sedan
Metalls avd. 76 i Karlskoga, diir vi for fOrsta gangen
pa liinge avstod fran att nominera kandidater. Det sags
i rapporten att taktiken endast motte motstand fran en
del kommunister, som har en mycket extrem instiillning
mot socialdemokratiska arbetare och alt vid avdelningens Arsmote gjorde en kommunist en mycket enhetsmiissig deklaration och forklarade varfOr kommu·
nisterna inte stiillde upp nagra kandidater. Vad han
sade niimnes inte i rapporten.
Det iir att marka, att i Karlskoga hade vi, om jag
inte minns fel, iinda till 1949 sadan anslutning till de
fackliga striivanden kommunistiska partiet foretriider,
att vi innehade om inte alla sa i varje fall flertalet av
styrelseposterna.
J ag skulle bra garna vilja vela, om laget i Karlskoga
i ar var sadant, alt den kommunist, som gav den enhetsmiissiga deklarationen, kunde saga ungefar foljande:
" Vi stiiller inte upp motkandidater till de fran socialdemokratiskt hall fOreslagna diirfor alt dessa iir i alla
fall de biista fackfOreningsmannen, vilket de visat i ord
och gaming niir det giillt att utan hiinsyn till storfinansens - ibland av agenter inom arbetarrorelsen fOretradda - onskemiil kiimpa fOr alla arbetares pa arbets·
platsen gemensamma intressen."
Kunde han ge en sadan deklaration, da har jag ingenting att inviinda mot taktiken. Men valde vi socialdemo-
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krater av typen Bommersvikselever eller av den typ av
socialdemokrater i Karlskoga som vi liirde kanna vicl
provokationshistorien i Bo fors, dA sympatiserar jag helt
och fullL med de kamrater som motsatte sig fullfolja n·
det av kapitulationslinjen. Och jag betraktar det som
oriktigt niir man niimner dessa kamraters motstand mot
distriktsslyrelsens linje som bevis fOr alt de har en
extrem installning till socialdemokratiska arbetare over
huvud taget. T y det iir iinda sa alt det ar onskan alt
tjana var klass, alltsa omtanke om iiven de socialdemo·
kratiska arbetarna, som dikterar var kampinstallning
mot hogersocialdemokratin och dess fOretriidare inom
fackforeningsrorelsen saval centralt som lokalt. Och
dessa socialdemokrater isolerar vi inte genom att sjiilva
medverka till deras ml som arbetarnas ledare.
Den taktik jag patalat Iran var sida iir egentligen
hara en variant av en taktik vi tidigar«f energiskt he·
kiimpat nar for fullgorandet av elt fackligt fOrtroendeuppdrag dugliga partikamrater, efter att ha trottnat pa
ett manga ganger otacksamt arbele i en fackfOrenings
ledning, sagt: "Lat nu socialdemokraterna ta hand om
styrelsen och visa rnd dom <luger till."
Distriktsledaren i Gadeborgs Ian klagar i anslutning
till ett val i Triiindustris avd. i Hud iksvall och sager, att
"<let ar inte liitt att O\"ertyga \'art folk i sadana fackfOreningar diir Yi har majoritet om fordelarna av all
lata 'minoriteten' l d. ,·.s. socialclemokraterna) fa bli
representerad i styreben"". Han tilliigger alt "det anser
man sig kunna viinta med tills ,~j jiih·a kommil i minoritet, da anses elt sadant kra,· som riittvist".
Jag kritiserar inte enhets\·alet i a\·d. 122, diirfor all
jag vet inte vad slags socialdemokrater man valde in.
Men jag maste saga: :\iir blev det en fraga att avgora
pa grundval av riittvise;;kiil huru,·ida en socialdemo·
krat eller en kommunist eller en partilos ,,kall inv~iljas
i en fackfOreningsst) relse? D..l har man ,·arit Yiildigt
oriittvis exempelvis i Gro,· och hos .\lurarna i Stockholm vid de mest uppmuntrande bland de fa ljuspunkterna for oss i ar niir clet gallt att 'id fa ckliga ,·al hiivda
de synpunkter vi fOrctriider i den fackJiga politiken,
ljuspunkter som iir fa i \·arje fall i de storre och betydelsefullaste fackforeningarna.
Sager vi att den socialdemokrati::!..a fackklubben eller
arbetarkommunen i ratl\ isam namn ska II !!:e till falle
alt placera troget partifolk. efter atl de lokala socialdemokratiska ledarna. men inte \i. bedomt deras kvalifikationer, da har ,.j diirmed ocksa godkant val efter
partilinjer i fackfOreningen och da bar v i gjort avsteg
fran linjen att valja de biiEta fackforeningsmiinnen.
En annan sak iir ei,·et,·is om medlemmarna i den
socialdemokratiska fa~ckklubben enats med arbetsplatsens ovriga arbetare om att med gemensamma krafter
genomfOra vissa uppgifter rorande samtliga arbetares
intressefragor, varfor rnl kan ske i enhetens tecken pt1
grunclval av en bedomning av kandidaternas fackliga
kvalifikationer, oavsett deras partitillhorighet.
Fran Goteborg klagar den fackliga ledningen over
att viira kamrater over huvud taget stallde upp kandidater i elektrikernas avdelning, ty "vi demonstrerade
cliirvid endast var litenhet", sager man. Av 235 avliimnade roster fick vi 57, aJltsa 25 O/o. Jag fOrstar inte anmiirkningen.
Fran manga hall sager man att "i ar har vi genomfort enhetsval, ty partilistor har inte kommit till anviindning utan endast fackfOreningens officiella valsedel".
Jag medger garna alt delta kan vara att anse som ett
framsteg, om <let innebiir att vi lyckats fOrmA iiven
socialdemokraterna alt avsta fran detta. Men inte har

man kommit bort Iran valens karaktar av rostning efter
partipolitisk uppfattning med alt socialdemokrater a
ena sidan och kommunister och anhangare av facklig
cnhet i verklig mening a andra sidan uppfOres pi\ en
gemensam lista.
Jag har velat ge denna provkarta pa tillampningen av
parollen "bort Iran val efter partilinjer", for alt sedan
saga, att parollen ar till sitt inneHll i och fOr sig riktig. Ty allt vart arbete i fackforeningarna och arbetsplatserna, hela var stravan, gar ju ut pa att ena arbetarna pa klasskampens grund val. Diirfor bekiimpar vi
klassamarbetets fOretriidare, clet ar de som iir de fack·
liga splittrarna.
Samtidigt vet vi att en socialclemokratisk medlemsbok i fickan pa en arbetare behover inte betyda att han
gatt forlorad for klasskampen. Han har kanske gatt forlorad som kampkamrat £Or dagen, diirfor att han temporart forletts av de hogersocialdcmokratiska ledarnas
klassamal"betsforkunnelser och stodjer deras kandidater, som iir beredda alt i det fackliga arbetet foretriida
storfinansens-regeringens-LO-ledningens gemensamma
ekonomiska och fackliga politik.
Var enhetspolitik maste bestii i, att vi gAr samman
med de socialdemokratiska arbetarna, hur liten den bit
av viigen an ar, som de genom sina egna erfarenheter
om clet egna partiets oriktiga politik eller genom var
upplysning och agitation blivit beredd att rnndra \'id
var sida. Men var enhetspolitik Iltr inte innebara att
vi gar med de socialdemokratiska arbetarna i den man
de vandrar pa en oriktig viig enclast for alt installsamt
visa, att vi viii vara deras viinner. Ty detta kan inte
leda de socialdemokratiska arbetarna in pa riitt viig,
men val oss sjiilva ner i opportunismens triisk. Kampen
mot socialdemokratismen och dess foretriidare maste
foras stiindigt och oforsonligt i sak, fastiin givetvis i
kamratlig ton vid diskussionerna med de socialdemokratiska arbetarna.
Som parollen mot val efter partilinjer i fackforeningarna uppfattats kan den liven leda till alt vi borjar bortse Iran alt det ar ert ofrankomlig uppgift for
kommunistiska partiet att spela en ledande roll i det
/ackliga arbetet. Och nar den parollen sedan kompletteras med maningar om att vi i fackfOreningarna skall
skjuta fram fragor, om vilka det rader enhet. j forgrunden, och Mila tillbaka det som inte enar. sa kan vi med
detta skapa forestiillningen hos saval vara medlemmar
som anclra arbetare alt vi viii gora fackforeningarna
till neutrala iakttagare av vad som forsiggiir pli politikens och klasskampens ovriga omraden ulO\'Cr de rent
fackliga. Vi forsvarar for oss sjiilva och uppfostrar vart
folk till att inte fora fram fragor i fackforeningarna,
som arbetarna i allmiinhet inte betraktar som rent fack1iga fragor. Exempelvis alt engagera fackforeningarna
i rustnings· och fredsfragor, i kravet om frihet at politiska rn.ngar o.s.v. Det har for (?vrigt redan skett i en
fackfOrening i Stockholm, diir vi har ett mycket stort
in fl\ tande. dar man beslutat att icke framfora kravet
om. frihet at paret Rosenberg, diidor att clet ar partiskiljande.
Vi forlorade valet av styrelse i gruvarbetarnas fockforening i Kiruna. Della betraktar jag som ett hart slag
for bade kommunistiska partiet och Sveriges arbetarklass. diirfor alt arbetarnas installning pa just denna
arbetsplats har en mycket stor betydelse. Den iir i
fraga om vikt annu betydelsefullare an Karlskoga, ty
om Bofors ar den direkta leverantoren av verktyg till
det imperialistiska krigsblocket, sl1 utgor malmfalten i
norr den direkta le,·erantoren av ravaror till dodsverktyg som framstiillas i manga vapensmerljor i Atlant-

blockets lander. Och jag tror inte den dag ar langt avliigsen nar det internationella proletariatet och andra
fredsanhiingare ute i viirlden staller fragan till Sveriges
arbetare i allmiinhet och till Sveriges gruvarbetare i
synnerhet: Vad iir det ni gor? Hur kan ni tillAta alt
resultaten av edra handers dagliga arbete far tjana krigets krafter, vilket j u betyder att ni arbetar till tjiinst
At en dod och fOrintelse, som ho tar er sj a Iva? Varfor
tar ni inte upp kampen for att resultaten av edert arbete
i stiillet skall tjana freden och det fredliga uppbygget?
Jag viii sjiilvkritiskt saga, att vi horde nog sjalva
reclan ha stiillt den friigan infOr sa viii gruvarbetarna
som infor andra arbetare i vArt land. Det blir svarare
att stiilla den nu, i varje fall infor .gruvarbetarna och
andrn arbetare i Kiruna, efter att fOretriidare for hogersocialdemokratin triingt in i ledningen for gruvarbetarnas fackl iga organisation och efter att de erovrat ledningen for Kiruna FCO. Sag inte sedan att innehavet
av fackliga mandat inte hal" nagon betydelse i en situation, nar vi pa alla omraden kan Sta infOr Stora upp·
g ifter, som inte minst kriiver r iktig ledning av fackfOreningarna.
Hur gick det till niir vi forlor ade Gruv i Kiruna ?·
agon har sagt : "Det berodde pa att det blev partival
i Kiruna." Nonsens.
Mark att de praktiska resultaten av Arets fackl iga
val i Karlskoga och Kiruna blev desamma - socialdemokraterna placerade det folk de onskade i bAda
fallen. I Karlskoga fick de mandaten utan motstand,
till skiinks, i Kiruna genom alt de vann understod frlin
majoriteten av de rostande. Tror nagon att det genom
detta blir ett mer viinskapligt fOrhilllande mellan socialdemokratiska och kommunistiska arbetare i Karlskoga
an i Kiruna?
BAda fallen kriiver emellertid en sjalvkritisk granskning fran var sida. I fraga om Kiruna sages i en rapport, jag citerar: "Socialdemokratiska ombudsman
hade placerats veckor i forviig £Or arbete friimst vid
valen i K iruna, Malmberget" o.s.v.
Hogersocialdemokraterna fOrstod betydelsen av att
borja erovra den fackliga ledningen i Ki runa. Men fOrstod vi vikten av att behalla den? Kan man dela mandaten pa en plats utan niigon enhetsplattforqi som underlag, sa kan man viii ocksA gora det pa en annan
plats, miiste ju radikala arbetare tanka, i den man dessa
underliga kommunistiska forkunnelser triingt ut till
dem.
Om vi fOrstod vikten av all behf1lla den fackliga ledningen i Kiruna, hur kunde da partiets fackliga ledning och distriktsstyrelsen i Norrbotten under veckor
ase hur socialdemokraternas fackliga arbete i Kiruna
forstiirktes med socialdemokratiska ombudsman, utan
alt se till att liven kommunisterna fOrstiirkte sina krafter fOr ledningen av det enhetsarbete som bestAr i 'att
vinna anslutning fran fackforeningens medlemmar
kring den politik, som vi fOretrader? Det kan vara helt
logiskt att soka svaret pi\ denna fraga i det fOrhiillandet ,att de friimst ansvarigt i partiet och distriktsstyrelsen inte ville engagera sig siirskilt i vad som kallas
"parti val".
Kamrat H agberg namnde i sitt tal ingenting om siiclana fOreteelser, som jag niimnt. De blir inte foremal
fOr kritik. Den som bedriver sadan kritik avfiirdas och
isoleras ofta genom att paklistras etikelterna "sekterist"
och "vansterelement". Att vad som haller pa att ske
kan komma att bereda viigen for spridandet av opportunismens dodande g ift inom partiet, det tycks inte bekymra manga.
Hilding Hagbergs tal i fragan var en enda lovsltng

s

till taktikcn och en fOrsakran om att "linjen maste genomfOras iinnu djiirvare och beslutsammare". Det diir
"annu djiirvare och beslutsammare" tycker jag later rent
otiickt. Ty det betyder da att vi skall bli annu djiirvare
i fraga om att avsta fran att slass emot, att hogersocialdemokratiskt instiillda fackforeningsmiin viiljas till ar·
betarnas lokala ledare i den fackliga kampen iiven i de
fall, diir enhetsanhangare, dugliga for uppgiiten, finns
att fOra fram. l ntrycket av detta blir annu kusligare,
nar jag i en annan rapport frltn en distriktsleclare laser
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Jag har gett exempel pll Yad som tolereras som utslag av partilinjen . .Ar det sadant som motspiinstiga
partikamrater i fortsiittn i ngen ska II kommenderas till?

Jiimtlands och Kristianstads Ian.

Partiets taktik vid omvalen i J iimtlands och Kristianstads Ian i decemher i fj ol Jigger i linje med den taktik
vid cle fackliga valen, som sedan tilliimpats.
J ag iir overens om att det mycket val kan uppsta
situationer, da vi iiven i det hiir landet med fOrdel kan
uppmana arbetarna i vissa distrikt, i vissa situationer
kanske i hela landet, att rosta med socialdemokratiska
partiet. Nu giiller emellertid frAgan att vi handlade sa
i den politiska situation som radde i december Iorra
aret, vilken var densamma som vid valet i september
i fjol och som fortfarande iir densamma.
Jag anser av foljande skiil alt det var oriktigt att i
december i fjol uppmana de over 3.000 kommunistiska
valjarna i Jiimtlands och Kristianstads Ian att rosta pa
representanll.:r for hogersocialdemokratisk politik i riks·
dagen.
Hogersocialdemokraterna spelar i vart land rollen
spm imperialisternas direkta agenter inom arbetarrorelsen, samtidigt som de i regeringsstallning bakom Ialskt
tal om alliansfrihet effektuerar amerikanska order om
atgarder, riktade mot freden och demokratin, och order
fran svenska storfinansen, riktade mot det arbetande
folkets ekonomiska intressen. Allt pa satt vi sa riktigt
tecknade j september fOrra aret, da vi gick till offensiv
mot de s. k. Ctemokratiska partiernas slutna front, i vilken hOgersocialdemokraterna spelade den ledande rollen i angreppen mot oss och den politik vi forelriider,
och da vi pavisade infor viilj arna alt det finns endast
ett alternativ till regeringens och storfinansens politik
i folkets avgorande livsfragor, och detta enda alternativ det ar vad kommunisterna fOretrader.
Sedan den ordinarie valdagen i september till december i fjol hade socialdemokraterna utokat sitt syndaregister. Foljderna av deras for arbetarna skadliga politik framtradcle iinnu klarare, bl. a. i lonesankningskrav
Iran arbetsgivarna, masspermitteringar o.s.v. I den
situationen drog vi i tva distrikt, diir proportionella val
till riksdagen skulle fOrrattas, tillbaka vara kandidater
och uppmanade saval de kommunistiska valjarna som
andra viiljare fran det arbetande folket att rosta pa
socialdemokratiska partiets kandidater. Uppmaningen
skedde i fOljande formulering: "Ge rosterna at de
socialdemokratiska kandidater, som ni foreclrar framfOr andra partiers kandidater." Uppmaningen gallde
samma kandidater, som vi formatt dessa viiljare att
r ata tva och en halv manad tidigare, och de foretraclde
samma politiska alternativ, som vi tidigare fOrdomde.
Vi undandrog med vart beslut mojligheterna fOr vara
viiljare att med sin rost ge sitt stod
ett annat politislct
alternativ, an vad som forelrades av de s. k. demokra·
tiska partierna med hogersocialdemokraterna i spetsen.
Det hjalper inte alt kamrat Hagberg i sitt ta! pa kongressen upprepar var deklaration om att vi med detta
inte ville stodja regeringen. Det skedde i alla fall i
praktiken.

at

fOljandc: "Jag tror att det blir nodvandigt i fortsi.ilt·
ningen alt gent emot de motstriiviga kamraterna 'dekretera' hur det bor vara i det ena eller andra Iackliga
valet. Det kan inte liingre fa fOrekomma, alt man av
hiinsyn till vissa kamrater tolererar att partilinjen inte
genomfOres."

Huvudargumentet for ,·ar ta kt ik var att vi ville "starka kiinslan fOr nod\·andigheten av gemensam kamp".
Da uppstiiller sig fragan: Hur kunde var manover komma att sliirka kiinslan for nod,·andigheten av gemensam
kamp ? Kunde den bid raga till skapandet av det slag av
enhet, som vi viii astadkomma? l:tforde vi detta i valarbetel da vi kravde av kommunisterna alt de skulle ga
ut i arbetet for inval a,· hozersocialdemokrater? Kunde
detta utgora ett forbereda;de arbete for att mobilisera
socialdemokratiska arbetare till kamp mot - for att
tala med Malenkov - de hoecrsocialdemokratiska ledarnas smutsiga giirningar. nar ,.i i nurnrande liige,
med den roll de spelar nu i dc:tta land. stodde valet av
manniskor som inte tagit a' · t.md fran en enda detalj
i denna smutsiga politik? r >rJra.5 det verkligen inte
nagon konsekvens i fraga om \ 3cl ,-i sager och gor fran
den ena dagen till den anclra. Iara 'i i de fragor de.t
galler sager: "det hiir ar taktik". Kommer de socialdemokratiska arbetarna alt bli sa fortjusta i oss for
detta vart rantande, au de sedan kommer och sager till
oss: " J ag fick upp ogonen fur al! den socialdemokratiska politiken iir oriktig gen m alt ni rostade med oss
vid omvalet. Sa att nu ska ' i zemen;;amt slass mot den
politik som Erlander och de ri>sda;sman Yi ,·aide fOretriider."
Vi kan inte samtidigt gora dd rihiga konstaterandet,
att de som nu behiirskar det ;;. d al<lemokrati5ka partiet
ar de farligaste av alla nar dc:t !:::Hier arbetarna samling, men samtidigt fOrorda taktiken att rosta pil detta
partis foretradare utan att dc:tta ka n ske for alt stodja
nagon opposition inom sociaJdemokratin som onskar
astadkomma arbetarenhet och en annan politik, uta11 alt
detta infOr arbetarna m1\ste framsta som en pataglig
inkonsekvens.
Andra av vara argument fOr mano,·ern var, att "vi
har inga mojligheter alt eroua mandat i dessa distrikt",
att "vi viii inte dra pa oss an:!\'aret for en hoger-folkparti-bondefOrbundsmaj oritet i andra kammaren" och
att "vi skulle ha kommit bort i omvalet".
Att vi "inte har moj lighet all fa mandat" ar ett av
socialdemokraternas framsta argument mot oss vid varje val. Vi sanktionerade pa silt satt cleras resonemang
om "bortkastade roster·· genom alt nu sjiilva anviinda
argumentet.
Vi sager: Yid val omfattande hela Iandet maste vi
deltaga for alt fa en matare pa partiets inflytande.
Skall vi saga det ocksa vid landstingsmannavalet nasta
ar, nar vi deltar i de miinga kretsar d ar vi iir svaga
och diirigenom iiventyrar den socialdemokratiska majoriteten i forsta kammaren? Eller skall vi saga att vi
deltar i valet for att ge arbetarviiljarna ett politiskt
alternativ, vars forverkligande de friimjar vare sig vi
far mandat i all a kretsar eller i nte? Skall vi dartill fort·
satta att beteckna oss sjiilva som ansvariga for den
eventuelln uppkomsten av en majoritet av oppet bor-

gerliga partier i riksdagen, da blir fOljderna av var
argumenlering vid omvalet annu svarare for oss sjalva
i framtiden. Jag har eljest fOrestiillt mig att de ansvariga for de socialdemokratiska mandatforlusterna iir de
ledare. som !Or en sadan politik som den vi kritiserar.
En politik som ger mojlighet for de borgerliga att fOra
en demagogisk kritik fran viinster, och som diirigenom
tar roster fran socialdemokraterna, diirtill biir de genom sin lognaktiga hets mot Sovjetunionen och kommunisterna ansvaret fOr att arbetarrepresentationen
minskar. Om riktigheten av detta slag av ansvarsfOrdelning har vi att overtyga de socialdemokratiska arbetarna, i stallet !Or att beteckna oss sjiilva som ansvariga
for socialdemokraternas valnederlag gent emot de oppet borgerliga partierna.
Regeringsfragan hanger !Or ovrigt inte pa om en
mer iin hiilften av 230 riksdagsmiin i andra kammaren
iir socialdemokrater. Att pasta detta ar uttryck fOr en
parlamentarisk overtro, som inte horde odlas j kommunistiska partiet.
Vi skulle ha utnyttjat omvalet for en ,·iilbehovlig
kampanj bland Skanes arbetare och bland JiimtJands
skogsarbetare och smlibonder. Att \'i iir relati\1 srnga
i dessa distrikt gjorde hara en sadan kampanj desto
nodvandigare. Vi skulle inte frivilligt ha 8\"Statt fran
att pa nylt fa utnyttja radion for upplysning och fOr
alt pavisa hur redan under december ut\·ecklingen frAn

september gett oss ratt. Vi skulle aven da ha sokt tala
ett sprak, som de socialdemokratiska arbetarna kan fOrsta, om fred, om de illusioner om "full sysselsiittning"
som redan da borjat grusas o.s.v. Vi skulle utan en allt
for pafrestande koncentrering av vara krafter ha lyckats i en sadan kampan j. Att anta att vi skulle ha " kommit bort" vid valet, det iir en siidan overskattning av
vara motstlmdares styrka och en sadan underskattning
av styrkan i var egen politik, som vi med riitta kritiserade oss sjiilva for efter valet i september.
De synpunkter jag hiir anfort betriiffande omvalet
har jag tidigare anfort i CK, givetvis utan att <let refererats i vAr press, vilket jag inte heller kan begiira diir·
for att synpunkterna blivit underkiinda av CK. Men
jag tycker att underkannandet av de anfOrda argumen·
ten iindock kunnat kompletterats med ett sakligt bemotande. Det har inte skett, utan det enda som forekommit iir au jag sjiilv vid CK-sammantriidet till mina
synpunkter anfOrt foljande: " J ag hyser en viss fruktan
for att detta beslut utgor ett forsta s. k. d j iirvt stiillningstagande, som kanske kan komma att efterfOljas
av iinnu "djarvare stallningstaganden" pa andra omraden, utan att det kommer att leda till att partiet upp·
nar avsedda syften." Pa detta svarade partiets ordforancle pa CK :s sammantriide endast: "Tviirt emot Set
Persson hoppas jag i fortsattningen pA flera sadana
d jiirva stiillningstaganden."

Fackliga anslag till socialdemokratisk press.
Det iir viii den djiirvheten som kommer till ullryck
nu vid de fackliga valen i de exempel jag gett. Och
det iir viii samma djiirvhet som tog sig uttr~-ck i kamrat Hagbergs forslag om vad vi skall gora niir den
socialdemokratiska partiledningen nu salter i gang en
kampanj for att ytterligare plundra fackorganisationerna pa pengar for ekonomiseringen a\' sin sovjelhetsande och mot kommunisterna kiimpande press, omkring
vilken det, for att tala med kamrat Hagberg. star en
moth j udande stank av kapitalistisk fOrruttnelse. Men
samme kamrat Hagberg anser att da skall vi inga en
kohandel, sa att pengarna skall delas mellan den kommunistiska pressen och den av kapitali ti:.;k forruttnelse
stinkande socialdemokratiska pressen.
Kan vi gora var uppfattning om socialdemokratins
skadliga roll till en kramarvara? Sa far det inte vara.
Jag betraktar detta forslag som en ny gren pa den
opportunistiska planta, som jag tycker borjar frodas i

Sveriges Kommunistiska Parti. Det iir mot delta jag
reagerar.
Jag anser alt vi inte heller skall gora denna £raga
till en "riitl visefraga", utan till en politisk fraga, diir vi
pavisar det skadliga i alt stiirka den press som foretra·
der den svenska hogersocialdemokratins och storfinansens gemensamma inrikes- och utrikespolitik. Att, som
Hagberg sager, " yrka pa alt anslagen fordelas Sa att
hela den s. k. arbetarpressen stodjes'', <let ar liktydigt
med ett bidrag for alt hos arbetarna bibehlilla forestiillningen om att den socialdemokratiska pressen i alla
fall utgor kamporgan for arbetarnas klassintressen, och
nasta steg i den taktik Hagberg rekommenderar kan
bli att vart folk pa nytt skall upptriida som prenumerantsamlare pa socialdemokratiska tidningar, vilket pa
sin tid skedde i en tidigare A-presskampanj, da innehallslost allmiint prat om enheten, utan angivande av
pa vilken grund enheten maste byggas, hacle grumlat till
begreppen i partiet.

Forsta
Vi har en annan, varje Ar aterkommande fraga, diir
vara meningar i AU alltid gar isar. Det giiller 1 maj.
Jag faster uppmiirksamheten vid formuleringen av
de anvisningar, som AU i ar gett i frAgan. Dar sages:
"Darest vi inte lyckas astadkomma enhetsde·
monstrationer och moten i fackforeningarnas regi,
bor \'ara organisationer sjiilv organisera moten och
demonstrationer. De fackforeningar och andra
massorganisationer, vars stora majoritet sluter upp
bakom vArt partis paroller, bor inbjudas att delta
i vara moten och demonstrationer. Fragan om
fackfOreningsfanor och standar bor stiillas med
hansynstagande till de lokala fOrhallandena och
vad som kan anses gagneligt for alt befordra en-

heten bland arbetarna och deras uppslutning vid
arets forstama j -mani festationer."
Det torde val inte kunna pastas, att de dar riktlinjerna ar sa synnerligen klara. I de fackforeningar diir
den stora majoriteten sluter upp bakom kommunistiska
partiets paroller, dar skall vi inbjuda fackforeningen
och darmed samtliga medlemmar till vara moten och
demonslralioner. Men hur skall vi gora med de fackforeningar diir vi inte har sci stor majoritet eller dar
det, som ofta iir fallet, viiger ratt jamt mellan anhiingarna av en radikal politik och anhiingarna av hogersocialdemokraternas politik? Hur ska11 det var a i fackforeningar diir vi inte gor anstriingningar att fa dem med
i vara demonstrationer, trots att kanske upp emot hrilf-
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gerliga partier i riksdagen, da blir fOljderna av var
argumenlering vid omvalet annu svarare for oss sjalva
i framtiden. Jag har eljest fOrestiillt mig att de ansvariga for de socialdemokratiska mandatforlusterna iir de
ledare. som !Or en sadan politik som den vi kritiserar.
En politik som ger mojlighet for de borgerliga att fOra
en demagogisk kritik fran viinster, och som diirigenom
tar roster fran socialdemokraterna, diirtill biir de genom sin lognaktiga hets mot Sovjetunionen och kommunisterna ansvaret fOr att arbetarrepresentationen
minskar. Om riktigheten av detta slag av ansvarsfOrdelning har vi att overtyga de socialdemokratiska arbetarna, i stallet !Or att beteckna oss sjiilva som ansvariga
for socialdemokraternas valnederlag gent emot de oppet borgerliga partierna.
Regeringsfragan hanger !Or ovrigt inte pa om en
mer iin hiilften av 230 riksdagsmiin i andra kammaren
iir socialdemokrater. Att pasta detta ar uttryck fOr en
parlamentarisk overtro, som inte horde odlas j kommunistiska partiet.
Vi skulle ha utnyttjat omvalet for en ,·iilbehovlig
kampanj bland Skanes arbetare och bland JiimtJands
skogsarbetare och smlibonder. Att \'i iir relati\1 srnga
i dessa distrikt gjorde hara en sadan kampanj desto
nodvandigare. Vi skulle inte frivilligt ha 8\"Statt fran
att pa nylt fa utnyttja radion for upplysning och fOr
alt pavisa hur redan under december ut\·ecklingen frAn

september gett oss ratt. Vi skulle aven da ha sokt tala
ett sprak, som de socialdemokratiska arbetarna kan fOrsta, om fred, om de illusioner om "full sysselsiittning"
som redan da borjat grusas o.s.v. Vi skulle utan en allt
for pafrestande koncentrering av vara krafter ha lyckats i en sadan kampan j. Att anta att vi skulle ha " kommit bort" vid valet, det iir en siidan overskattning av
vara motstlmdares styrka och en sadan underskattning
av styrkan i var egen politik, som vi med riitta kritiserade oss sjiilva for efter valet i september.
De synpunkter jag hiir anfort betriiffande omvalet
har jag tidigare anfort i CK, givetvis utan att <let refererats i vAr press, vilket jag inte heller kan begiira diir·
for att synpunkterna blivit underkiinda av CK. Men
jag tycker att underkannandet av de anfOrda argumen·
ten iindock kunnat kompletterats med ett sakligt bemotande. Det har inte skett, utan det enda som forekommit iir au jag sjiilv vid CK-sammantriidet till mina
synpunkter anfOrt foljande: " J ag hyser en viss fruktan
for att detta beslut utgor ett forsta s. k. d j iirvt stiillningstagande, som kanske kan komma att efterfOljas
av iinnu "djarvare stallningstaganden" pa andra omraden, utan att det kommer att leda till att partiet upp·
nar avsedda syften." Pa detta svarade partiets ordforancle pa CK :s sammantriide endast: "Tviirt emot Set
Persson hoppas jag i fortsattningen pA flera sadana
d jiirva stiillningstaganden."

Fackliga anslag till socialdemokratisk press.
Det iir viii den djiirvheten som kommer till ullryck
nu vid de fackliga valen i de exempel jag gett. Och
det iir viii samma djiirvhet som tog sig uttr~-ck i kamrat Hagbergs forslag om vad vi skall gora niir den
socialdemokratiska partiledningen nu salter i gang en
kampanj for att ytterligare plundra fackorganisationerna pa pengar for ekonomiseringen a\' sin sovjelhetsande och mot kommunisterna kiimpande press, omkring
vilken det, for att tala med kamrat Hagberg. star en
moth j udande stank av kapitalistisk fOrruttnelse. Men
samme kamrat Hagberg anser att da skall vi inga en
kohandel, sa att pengarna skall delas mellan den kommunistiska pressen och den av kapitali ti:.;k forruttnelse
stinkande socialdemokratiska pressen.
Kan vi gora var uppfattning om socialdemokratins
skadliga roll till en kramarvara? Sa far det inte vara.
Jag betraktar detta forslag som en ny gren pa den
opportunistiska planta, som jag tycker borjar frodas i

Sveriges Kommunistiska Parti. Det iir mot delta jag
reagerar.
Jag anser alt vi inte heller skall gora denna £raga
till en "riitl visefraga", utan till en politisk fraga, diir vi
pavisar det skadliga i alt stiirka den press som foretra·
der den svenska hogersocialdemokratins och storfinansens gemensamma inrikes- och utrikespolitik. Att, som
Hagberg sager, " yrka pa alt anslagen fordelas Sa att
hela den s. k. arbetarpressen stodjes'', <let ar liktydigt
med ett bidrag for alt hos arbetarna bibehlilla forestiillningen om att den socialdemokratiska pressen i alla
fall utgor kamporgan for arbetarnas klassintressen, och
nasta steg i den taktik Hagberg rekommenderar kan
bli att vart folk pa nytt skall upptriida som prenumerantsamlare pa socialdemokratiska tidningar, vilket pa
sin tid skedde i en tidigare A-presskampanj, da innehallslost allmiint prat om enheten, utan angivande av
pa vilken grund enheten maste byggas, hacle grumlat till
begreppen i partiet.

Forsta
Vi har en annan, varje Ar aterkommande fraga, diir
vara meningar i AU alltid gar isar. Det giiller 1 maj.
Jag faster uppmiirksamheten vid formuleringen av
de anvisningar, som AU i ar gett i frAgan. Dar sages:
"Darest vi inte lyckas astadkomma enhetsde·
monstrationer och moten i fackforeningarnas regi,
bor \'ara organisationer sjiilv organisera moten och
demonstrationer. De fackforeningar och andra
massorganisationer, vars stora majoritet sluter upp
bakom vArt partis paroller, bor inbjudas att delta
i vara moten och demonstrationer. Fragan om
fackfOreningsfanor och standar bor stiillas med
hansynstagande till de lokala fOrhallandena och
vad som kan anses gagneligt for alt befordra en-

heten bland arbetarna och deras uppslutning vid
arets forstama j -mani festationer."
Det torde val inte kunna pastas, att de dar riktlinjerna ar sa synnerligen klara. I de fackforeningar diir
den stora majoriteten sluter upp bakom kommunistiska
partiets paroller, dar skall vi inbjuda fackforeningen
och darmed samtliga medlemmar till vara moten och
demonslralioner. Men hur skall vi gora med de fackforeningar diir vi inte har sci stor majoritet eller dar
det, som ofta iir fallet, viiger ratt jamt mellan anhiingarna av en radikal politik och anhiingarna av hogersocialdemokraternas politik? Hur ska11 det var a i fackforeningar diir vi inte gor anstriingningar att fa dem med
i vara demonstrationer, trots att kanske upp emot hrilf-
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ten av medlemmarna iir anhiingare av var politik? Betraktas det som en plikt for dessa sistniimnda radikala
medlemmar att traska med i socialdemokratiska demonstrationer, efter att vi inte motsatt oss att deras
fackforenin gar beslutar om att deltaga i slldana? Varfor skall vi i sa fall soka form! radikala arbctare att
deltaga i demonstrationer for hogersocialdemokratiska
paroller pa platser, diir vi inte ordnar nagot mote, niir
vi pa andra platser demonstrerar mot hogersocialdemokraternas politik genom alt vi demonstrerar for fredspolitik och for en klasskampsbelonad inrikespolitik?
Lat oss da i stiillet se till att vi organiserar atminstone
ett mote pa varje plats, diir socialdemokratiska demonstrationer fOrekommer.
Formuleringen av anvisningarna till 1 maj kan saga
en uppmiirksam liisare nagot, fastiin inte allt, om vilka
diskussioner som forekommit i arbetsutskottet i fragan .
Majoriteten av kamraterna i AU resonerar, eller godkiinner i varje fall ett resonemang, cliir man anslar
sentimentala toner och sager, att "vi skall inte slita i
fackforeningarnas roda fanor infOr 1 maj", i slrid om
i vilken demonstration de skall foras. (Det unclgar vi
ju iinda inte heller i de fackforeningar diir vi har den
stora majoriteten.) Man sager emellerticl ytterligare, att
niir en fackfOrening beslutat ga med i de av socialdemokratiska organisationer anorclnade demonstrationerna,
dt1 horde kommunisterna i dessa fackfOreningar lojalt
ga med i ledet. Egentligen horde ocksa de fackforeningar, som vi behiirskar, exempelvis Grov och Mu-

rarna i Stockholm, ga med i FCO :s och socialdemokraternas gemensamma demonstration. Det finns hara ett
hinder fOr oss alt ge sadana anvisningar som niimnts,
och det iir alt vart partis mecllemmar inte annu ar
mogna for detta.
Sa langt de resonemang, som forekommer. J ag anser
detta oriktigt och jag bekiimpar de planer som Jigger
bakom sadant tal om atL iiYen om den politiska situationen i vart land iir oforiinclrad och socialdemokraterna fortsiitter att spela samma roll som nu, sa skall vara
medlemmar och sympatisorer. niir medlemmarna blir
"mogna" for delta, kommencleras in i de demonstrationer for hogersocialdemokraternas in- och utrikespolitik och !or de mot Sovjelunionen och socialismen fientliga paroller, som ofta framforas i dessa demonstrationer och alltid framforas av de hogersocialdemokratiska
talarna vid motena.
Den "brist pa mognad". alltsa ..efterbli,·enhet" hos
vara medlemmar, som man fruktar utgora ett hinder
for fullfOljandet av dessa planer, anser jag i stiillet ut·
gora en sund uppfattning. ett mol£tand som jag hoppas, att ingen skall kunna O\ en·inna hos medlemmarna i SKP, sa liinge hogersocialdemokratin spelar den
roll i vart land, som \'ad nu iir fallet. Ty vi har inte r ad
att lata bli alt utnyttja 1 maj;; maktiga. traditionsmiittacle stiimning bland Sveriges arbetare !Or alt med den
kommunistiska agitationen;; 5larpa rnpen effektivt befasla kommunistiska parti e~ iorbindelse med massorna.

Den kommunistiska agitationens betydelse.
Darmed nagra orcl om den politiska upplysningens
och agitationens betydelse i elt land, diir den polit i~ka
nivan inom arbetarklassen iir sadan som i Sverige.
Detta liige karaktiiriseras av att massornas politish
medvetande icke natt en sadan niva, alt det under den
gangna kongressperioden varit mojligt for kommunisterna alt i niimnviird grad leda dem till aklioner. Niir
vi i var organisationstidskrift ger exempel pa aktioner,
sa har vi inte kunnat niimna annal an alt ytteromradenas befolkning i Stockholm, oavsett partiaskadning, viii
aka billigare pa buss och sparvagn och att folket pa
Alnon enstiimmigt gett uttryck for att de hellre viii gli
pa en bro an aka pa en farja, som diirtill allt emellanat
strejkar.
MissfOrsta mig nu inle - jag underskaLtar inte betydelsen av sadana initiativ - vad som skett betraffande enhetstaxan iir det biista som blivit gjort for alt
komplettera den kommunalpolitik som fores i stadshuset med kommunalpolitik bland massorna utanfOr
detsamma. Men samtidigt visar <let forhallandet att den
hogsta form i vilken vi under den gAngna kongressperioden kunnat mobilisera massorna bestar i att de
med sina namnteckningar och genom motesuttalanden
deklarerat vad de onskar i sadana fragor. Att vi inte
kommit liingre karakliiriserar den niva dit massorna i
vart land kommit, det karaktiiriserar den brist pa medvetande bland folket, som blivit en Joljd av det starka
inflytande som hogersocialdemokratin har i detta land.
Forekomsten av detta hogersocialdemokratiska inflytande i just vart land har ocksa sina bestiimda orsaker,
vilket jag emellertid av tidsskiil inte kan ga in pa.
Vi befinner oss alltsa i en sadan situation, som sekreteraren fOr Kinas Kommunistiska Partis CK, kamrat
Liu Chao-chi skildrar, niir han i en artikel, som varje
svensk kommunist horde gora till si n egcndom, skriver:
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"For oss lir alhini be· ~o •,. a' fvlt.et• melhetande o<'h
egen verksamhet och he - ~me. dara' . Diirutover kan
vi ingenting gora. <>eh -'•'°3 '"'1'3 an•triingningar iir fOrgaves.
Niir massorna icke iir f..!ii me.hetca ar clet en plikt
fOr kommunisterna. -om .. , i r·rur l'en fOr folkets massor,
a lt i allt s itt arbete u1•• ..,, kla -n~-~ rna- med•etaude mecl
verk•amma och 'al an,~--... e ... eir.oer. Della iir rlet
forsta steget i vart arbete. o..b le: ,....!.,.te utforas 'iii. utan
hansyn till bur S\art drt bn '~• eller bur !Ang rid det
kan ta.
Forst niir detta for-~ -te~ '-~t- k:in 'i ta na•!a ste:r.
Med andra orcl, nar ma --om~- me i>E:tande natt drn nod·
viiudiga nivan sa aligger c!et (' -• a.1 le.la elem till han1lling, alt leda elem rill • r;?::D1<Hion {>Ch kamp. ?liir detta
astadkomrnits kan 1 i ytlerlg:ue Ull ed;Ja cleras mech eta111lt'
just genom deras aktirn~r. :-.i leder ,j ma~•orna framlit
s teg £Or steg i kamp fOr fr.lke:s ,irundHil!'.gande kra v.
dana de fvrmulerat- a' par1ie1. Della iir det mesta vi
kommuni~ter och alla ut,ecklade och framtriidande element bland mas..::orna kan gora fiir folkets sa k."
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Sa Iangt sekreteraren i f.:inas Kommunistiska Parli.
Om den politiska agitationens betydelse i kampen for
att hoja massornas medrntande till en hogre niva viii
jag ha folj ande sagt.
- Ett effektivt medel fOr alt befiista de kommunist iska partiernas forbindelser med massorna, att
Jostra massorna och mobilisera elem till kamp fOr
fred och frihet ar den politiska agitationen.
Lenin sade att den allsidiga politiska agitationen iir den brannpunkt, i vilken den proletiira politiska fostrans livsintressen smiilter samman med
hela den samhiilleliga utvecklingens och hela folkets, d.v.s. alla cless demokratiska elements livsi ntressen.
Den internationella arbetarrorelscns historia liir
oss alt det iir omojligt att utan daglig, slridbar politisk agitation mobilisera och ena de arbetamlc

massorna till kamp mot reaktionen, for folkels livsintressen, alt konkret och konsekvent siikra partiels ledning av massorna.
Lenin och Stalin har iignat den politiska agitationen oavlatlig uppmiirksamhet.
De framtriidande tecknen pA den bolsjevikiska
agitationen iir dess hoga ideinnehall, dess sanningskiirlek och klarhet, dess malmedvetenhet, konkreta
utformning och enkelhet, dess kiimpande. offensiva karaktiir. -

Vad jag hiir an fort om den poIiti ska agitationens betydelse for att fostra massorna och hoja dem till en
hogre politisk niva iir inte mina egna ord. Jag har citerat dem ur kommunistiska och arbetarpartiernas informationsbyras tidning, ur en artikel rubricerad "Den
politiska agitationen iir ett miiktigt vapen i de kommunistiska partiernas hander". Jag har talat om agitationens betydelse for alt med detta som bakgrund stiilla
friigan om den hets mot Sovjetunionen, som bedrives i
detla land, och verkningarna av densamma.

Skiirpt kamp mot soviethetsarna.
Redan i partidiskussionen fore fOrra kongressen foreslog jag i en artikel, alt partiet skulle stiilla fragan om
kampen mot sovjethetsarna i centrum for vart partis
verksamhet. Teoretiker inom partiet mobiliserades mot
mitt fOrslag. Man sa att det iir framfor allt svenska
angeliigenheter vi skall syssla med. och att man ansag
alt den som inte ville forneka alt det fanns nagonting
som kunde betecknas som sovjetfientlighet bland arbetarmassorna, den hade mist tron pa sin egen klass.
Idag iir jag emellertid iinnu mer O\'ertygad om alt det
vapen som agitationen utgor pa ell mycket mer malmedvetet, organiserat och uthalligt salt maste komma till
anviindning i kampen mot sovjethetsen och dess verkningar. Jag understryker att jag med delta inte viii anklaga partiet for att inte fora sadan kamp. men jag
viii att kommunisterna i sovjethetsens resultat skall se
nodviindigheten av alt koncentrera mera a\• partiets
kraft mot sovjethetsarna.
Sovjetunionen ar den internationella arbetarklassens
storsta landvinning. Utan alt knyta an till Sovjetunioen i kampen fOr fred kan inte heller Sveriges fol k undga krigets olycka. Utan att utnyttja So,·jetunionens liirdomar och i fraga om principerna folja Stalins och
sovjetfolkets viig kan Sveriges arbetare aldrig na den
ekonomiska och sociala standard och den demokratiska
frihet, som endast socialismen kan skiinka. Dessa faktiska fOrhallanden till trots har det lyckats for hogersocialdemokraterna och storfinansen i forening att infOr Sveriges arbetande folk framstiilla So,·jetunionen pa
ett si\dant siitt, att iiven det stora flertalet svenska arbetare ser i den socialistiska staten en fara for Sveriges
nationella frihet, fOr freden och for demokratin. Och
kommunisternas natudiga solidaritet med Sovjetunionen tolkas som beredskap till landsfOrriidiskt handlande mot eget folk.
Niir vi fOrlorade det fackliga valet i Kiruna \'ar det
siikerligen inte pa grund av att vara kamrater utfort ett
daligt arbete i fackfOrcningsstyrelsen eller som forhandlare. ty molsatsen iir fallet. lnte heller diirfor alt. som
nagon sagt, " det blev ett partival". Utan det var siikerligen diirfOr att det lyckats for de borgerliga och hogersocialdemokraterna i Norrbotten att framstiilla Sovjetunionen som en £ara av sadant slag, som jag tidigare
niimnt och man anser till foljd diirav, att kommunisterna. som deklarerat sin solidaritet med Sovjetunionen,
som inte palitliga i andra svenska folkets livsfragor. Sa
har det tragiska intriiffat, att arbetarnas majoritet av
okunnighet gripits av radsla for vad som i verkligheten
iir deras friimsta tillgang.
J ag protesterar i forviig mot varje forsok att framstiillningen av delta faktiska sakforhallande fran min
sida skulle hero pa bristande tilltro till min egen klass,
bero pa l\'ivel om alt den framcleles i alla fall kommer
alt genomfora sin historiska uppgift. Jag vill tviirt om
med en travestering av Hilding Haghergs ord siiga, att

vi kan inte segra vare sig mot eller utan de socialdemokratiska arbetarna, inte utan de arbetare som nu i tron
alt det saknas nagot annat godtagbart alternativ stodjer
de hogersocialdemokratiska ledarna, vi kan inte segra
utan alt vi raserar vad som friimst hindrar dem fran
att i var politik se ett godtagbart alternativ.
Att den riidsla de faktiskt hyser for Sovjetunionen
och alt det ofta racker for vara motstandare att hara
kalla oss for "ryssagenter" for att fa forslag avslagna,
som ta r sikte pa IOsandet av intressefragor for samma
arbetare som avslar forslagen, alt det iir sa vet varje i
praktiskt arbete verksam kommunist. Att detta tillstand
iir tidsbetonat och att lognerna om Sovjetunio'nen inte
i liingden kommer alt kunna avhalla socialdemokratiska
och partilosa arbetare fran att kampa for sina klassintressen och for socialismen iir ett annat sakforhAllande, vars riktighet ingen kommunist bestrider. Men viii
vi paskynda en utveckling i denna riktning, da har vi
alt utga ifrlin vad som idag iir ett faktum. Och da far
vi inte vid utformningen av var taktik i fackforeningarna, vid stiillningstagandet till vilka paroller vi skall
rikta till Sveriges arbetande folk och vid vart framtrii·
dande over huvud taget inte i sa stor utstriickning som
skett lata oss ledas av foljande resonemang fran partikamrater i partiets ledning: " Vl1ra motstandare vill
framstalla vart parti som ett r yskt parti. Vi mf1ste be·
visa att vi iir ett svenskt parti genom att stiilla svenska
arbetares intressefragor friimst pa dagordningen. Sovjetunionen forsvarar sig nog sjiilv."
Om man sedan kompletterar cletta med att trycka
hart pa att vi skall sWlla allt det som kan ena arbetarna
i fOrgrunden, det som kan vara enande oavsett partiaskadning, da foljer av sig sjiilvt alt detta inte innebiir
nagon stimulans till att i exempelvis fackforeningarna
med sanningen som vapen ta upp kampen mot sovjethetsarna. Samtidigt har vi bortsett fran den ofrankomliga nodviindigheten av alt framstiilla en viinskaplig instiillning till Sov jetun.ionen som en de svenska arbetarna-s i11tresse/raga av /orsta ordnin.gen. For oss maste
delta vara en fraga alt i intensiv upplysnings- och a"'itationsverksamhet stiilla i centrum fOr var verksamh~t.
att stiilla infor arbetarna pa arbetsplatserna och i fack:
foreningarna alldeles oavsett att den for dagen faktiskt
iir partiskiljande. Denna partiskiljande linje uppriitthalles av hogersocialdemokratiska element, eniir sovjet·
hetsen iir hogersocialdemokratins kraftkiilla i dess kamp
for storfinansen.
Sovjethetsen iir dt1 en fraga att mota framst med
hj iilp av den politiska agitationens sanna, klara och
offensiva vapen, en fri1ga att stiilla fullt jiimsides med
sadana intressefragor som skenbart verkar mer ren·
odlat svenska diirfOr att de inte direkt beror arbetarnas
stiillning till den proletiira internationalismen.
Varje arbetare som vinnes som sovjetviin kan ocksa
vinna!< som sympatisor till kommunisterna och som
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medkampe i kampen fOr andra intressefr!1gor, gemensamma fOr alla arbetare. A andra sidan, sA lange arbetarklassens och socialismens fiender hos en arbetare kan
vidmakthalla fruktan och en kansla av fiendskap mot
Sovjetunionen, sa lange ar ocksa denne arbetares kampkraft forlamad niir det gliller att i samarbete med kommunisterna deltaga i vlirnandet av andra klassintressen,
hur "svenska" dessa an m! vara till sin karaktlir.
P a grund av alt detta iir min uppfattning har jag
onskat att kongressen, vid sidan av det fOreslagna uppropet till Sveriges arbetare om alt skapa trygghet for
arbetslon och anstallning, aven skulle appellera till
arbetarna om solidaritet med Sovjetunionen och folkclemokratierna, vilket upprop da horde fa samma mass-

spridning och behandling i fackfOrcningarna ocb bland
massorna i ovrigt, som man avser att del £0rstniimnda
uppropet skall fa. Detta forslag avslogs av AU med hlinvisning till att frilgan om So,·jetunionen behandlas i
vart program. Del gor fragorna om arbete och Ion ocksa. Man bar vidare sagt all vi kan inte anla sa manga
dokument fran kongressen. Det iir fragornas vikt och
inte dokumentens antal som bort Ia avgora den saken.
Mitt forslag om att stiilla fragorna om kampen mot
sovjethetsarna i centrum och fOras aven till fackforeningarna avser gi,·et,·is inte alt vi skall ta upp denna
frAga exempelvis i fackforeningarna, som man brukar
saga, " i tid och otid". \fen - det giiller alt fragan skall
foras fram med tillracklig kraft medan det ar tid.

Forslag i frcigor rorande taktiken.
Jag har gett de niimnda exemplen pa tilllimpningen
av vad som kallas "partiets taktiska huvudlinje" niir
det giiller de fackliga valen, omvalet till riksdagen 1952
och fOrsta maj av foljande skat.
All min erfarenhet fran niira 20 ars arbete i direkt
kontakt med arbetare och diirefter over 20 ars erfarenhet som ledamot i partiels CK och AU sager mig, alt
partiet for att fa respekt maste framtrada konsekvent.
Det gar inte att karaktarisera hogersocialdemokralerna
som borgarklassens agenter inom arbetarrorelsen och
sarntidigt saga till de radikala arbetarna, till de socialdemokraliska arbetare som narmat sig oss och till de
kommunisliska medlemmarna: valj anhangare av den
hogersocialdemokratiska fackliga politiken till edra lokala fackliga ledare, rosta pa hogersocialdemokrater
vid riksdagsmannaval, demonstrera atminstone formellt
for den socialdemokratiska regeringspolitiken och lyssna till hogersocialdemokraternas lovtal over sin politik
och till deras smutskastning av Sovjetunionen och kommunisterna 1 maj, utan att delta nedslitter kommunistiska partiets anseende i de socialdemokratiska arbelarnas ogon, utan alt det verkar avtrubbande pa de radikala arbetarnas entusiasm och kampvilja och utan att
det pa ett farligt siitt uppammar en passivitetens och
opportunismens anda bland kommunistiska partiets
medlemmar, som kan leda till alt likvidationsslamningar uppstar inom kommunistiska partiet.
Denna fara iir desto storre enar vad som hittills skett
i fraga om minst sagt diskutabla atgarder, pa vilket jag
gett exempel, stiindigt ackompanjeras av sjiilvbelatna
och glada rop fran kamrater i partiledningen: "Med
det hiir skall vi fortsiitta och vi skall bli iinnu djarvare."
Om man vill saga att de exempel jag niimnt fri\n de
fackliga valen endast utgor "Olycksfall i arbetet'', sa
svarar jag: Varfor bar da ingenting av vacl jag niimnt
korrigerals eller kritiserats? Och inga tecken har visat
sig som tyder pa att partiets hittillsvarande ledning
iimnat gora detta.
Det iir ocksa sa, att jag har inte i v<ir allrnanna partiteori, Sadan den utformats av marxismens Stora Jiirare
kunnat Jinna nagot beliigg for au scidant handlaru.le:
som jag gett exempel pa, skulle i den si.tuation som nu
rtuler i vcirt laru.l kunna vara riktigt. Diiremot kan ja«
fi nn? sa mycket sti:id jag kan onska mig for foljand~
men mg.
Socialdemokratisruen, d.v.s. iden om att det skall
var a mojligt alt ut j amna klassmotsattningarna sa
att klasskampen inom ramen av det nuvarande
samhallssystemet kan avskaffas och ersattas med
kla!>samarbete mellan klasserna, iir uttrycket for
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den hogsta graden av opportunism. Denna opportunism har lett boge~ocialdemo kraterna darhiin,
alt de tjanstgor som storfinansens ulposter inom
arbetarrorelsen och ar dennas inre fiender. I detta
liige giiller det for oss att i standig ocb ofOrsonlig
ideologisk kamp mot socialdemokratismen, mot
iden om klassamarbetet. up pl riida och handla s1\,
att vi kan fa socialdemokratiska arbetare med som
medkiimpar i kampen for gemensamma intressen,
men utan alt delta var! handlande far ske till priset av eftergifter a\· opportunistisk karaktar.
Utifran delta foreshir jag kongressen alt falta fOljande fyra beslut.

1) A ngiiende f acklfr:a t:a/.
Kongressen uttalar alt parollen " bort med val
efter partilinjer i fa ckioreningarna"' endast kan
stallas fOr alt an2'.e all ~ommunisterna onskar enhetsval pa grund~al a'' en facklig ,-erksamhet, som
riktar sig emot den fackliga politik som storfinans,
regering och reformist i~ka iackforeningsledare for
narvarande bedri,·er i s:uniOrstand.
Parollen far inte leda till att kommunisterna avstar fran alt soka fa motstandare till denna sistnamnda politik rnlda som arbetarnas fackliga ledare sltviil lokalt sorn centralt. J\:omnrn11isterna vidhaller alltslt parollen om atl endast de biista fackforeningsmiinnen skall ,-aljas till fack foreningarnas slyrelser.
2) Ang<1ende 1 maj.

Kommunisterna maste stiindigt och talmodigt
arbeta for att astadkomma enhet liven 1 :a maj pa
grundval av samlande klasskrav i arbelarnas gemensamma ekonomiska intressefragor, i kamp fOr
fred och fOr demokrati o.s.v. Men delta kan inte
ske genom alt kommunisterna och andra enhetsanhiingare sluter upp i demonstrationer till stod
fOr det socialdemokratiska partiet och dess politik,
sci liinge den socwldemokrmiska politiken dekreteras av de hogersocialdemokrmiska ledarna p<i satt
som nu sker. T y vi bekampar inte bogersocialdemokratin och dess splittringsverksamhet genom
att handla pa detta slitt.
Kommunisterna bor i stiillet pa den internationella arbetarklassens monstringsdag lriida fram
med partiet infor massorna, efter alt under tiden
fran foregaende a.rs 1 maj ha gjort allt som goras
kan for att utoka cleras antal, som ger sin anslut-

ning till den klasspolitik, som kommunisterna foretriider och pa vars grundval de viii skapa enhet.
3) A ngaende den socwldemokratiska pressen.

Den socialdemokratiska pressen utgor ell bihang
till den oppet borgerliga pressen, med vilken den
delar uppgifter att genom bets och logner mot Sovjetunionen och kommunisterna avtrubba svenska
folkets fredsvilja. Den socialdemokratiska pressen
spelar darvid en siirskilt farlig roll enar den framstiiller sig som foretriidare av arbetarklassens intressen, samtidigt som den genom sin klassam·
arbetspropaganda forlamar arbetarklassens kampkraft.
Den framstot som nu gores fran den socialdemokratiska partiledningens sida for att, utover vad
som redan sker, ytterligare brandskatta fackforeningarna och fackforeningsfolket pa penningmedel till den socialdemokratiska pressen, maste
av dessa skiil kraftigt bekiimpas av kornmunisterna
pa arbetsplatserna och i fackforeningarna.
4) Mot sov jethetsen.

Kongr essen ger CK i uppdrag all organisera en
kontinuerlig upplysnings- och agitationsverksamhet, syftande att slt1 tillbaka den pa logner grundade antisovjetkampanj, som stiindigt bedrives sa·
viii av de oppet borgerliga som av det socialdemokratiska partiets ledare och genom de;:s press samt
i radion.
Verksamheten skall bedrivas genom spridandet
av massflygblad, moteskampanjer. genom fOreliisningar i fackfOreningar och andra massorganisationer, genom utgivandet av speciallitteratur om
fOrhallandena pa samhallslivets olika omraden i
Sovjetunionen, med hjiilp av film o.s.\·.
Deltagare i delegationer, som under senare Ar
gjort studieresor till Sovjetunionen. skall regish·eras och i storsta mojliga utstriickning anviindas
Som talare och foreliisare. Allt moj ligt stod liimnas till organisationer, som viii deltaga i arbetet
for spridandet av sanningen om Sovjetunionen, saval om de verkliga fOrhallandena i detta land som
om Sovjetunionens utrikespolitik.
Fackforeningar och anclra massorgan isationer
bor mobiliseras for framforandet av protester mot
krigshetsande logner om Sovjetunionen i den lokala pressen och till krav om att radion skall utnyttjas for att ge objektiv upplysning om forhallandena i Sovjetunionen och om de meningar och
forslag, som Sovjetunionens representanter fram -

for vid overliiggningarna i Forenta Nationerna.
Denna verksamhet iir sa viktig att en siirskild
sekreterare bor tillsattas fOr att leda och organisera densamma.

Kamrater.
N agon tanker kanske: Varfor behaver Set Persson,
som sjiilv tillhort partiets CK och dess AU, stiilla dessa
fragor hiir. De horde viii kunnat klaras av i dessa instanser, sa att siirmeningar inte behovt framforas vid
kongressen.
Pti delta vill jag svara: Jag bar framfort dessa meningar manga ganger, i synnerhet i AU. Jag undantar
diirvid det detaljerade forslag i frAga om vad som bor
goras mot sovjethetsen, ty detta framfor jag nu i stallet
for det avvisade fOrslaget om elt upprop till Sveriges
arbetare i denna fraga. Mina meningar har inte beaktats, samtidigt som de sparsamt fOrekommande argument, som framfOrts, inte kunnat overtyga mig om att
jag haft fel. Da har endast iiterstatt att framfora mina
meningar och f orslag infor partiets hogsta instans, kongressen. Jag har gjort det efter moget overvagande och
jag iir beredd att ta konsekvenserna av detta. Samtidigt
viidjar jag till kongressen att betanka inneborden av att
avsla de fOrslag jag stiillt och vilka slussar det kan
oppna for en icke onskviird utveckling.
lag vet att det hogsta ansvar som kan paliiggas
en rniinniska, vilket samtidigt iir den storsta iira
nagon kan f <i del av, det iir att tiUhora den hogsta
ledningen for ett kommunistiskt parti. Men det iir
alt handla oansvarigt och iiran forbytes i vaniira
om man inte siiger sin mening i f ragor av den art,
som jag i mitt tal berort, iiven om den stora majo·
riteten i vederborande partiinstans har en annan
mening.
lag liar velat siiga detta som forklaring till att,
trots jag iir en gammal kommunist med full vetskap om vad partidisciplinen krii.ver, iindock rebellerat mot CK :s och AU :s majoritet, efter att jag
meddelats alt m ina meningar anstigs strida mot
partilinjen.
Kommer kongressen att underkiinna mina meningar
och fOrslag, sa bojer jag mig givetvis for kongressens
beslut. Dock maste jag erkiinna, att den tystnad fran
min sida i dessa fragor, som jag da kommer att iakttaga, inte innebiir att jag blivit overtygad om att tillIampningen av partiets taktiska huvudlinje inte utgor
nagon Orsak till oro !Or partiets framtid. Men jag hoppas i sa fall samtidigt innerligt, att utvecklingen skall
visa alt min oro varit ogrundad.

Slutord vid kongressen.
(5/ 4, 1953. Talare: Set Persson.)
Kamrater. Jag var 47:e talare pa talarlistan, men presidiet har flyttat upp mitt namn, sa au jag far halla mitt
anfOrande nu. Ett anforande som val blir mitt sista pa
den har kongressen och som av liiget for dagen alt
doma fOr mig tycks bli det sista pa nagon kommunistisk
kongress overhuvudtaget. Jag skall inte prova kongressens talamod allt for mycket. Jag kan inte klaga pA
demokratin pa kongressen. Jag har ju tidigare fatt en
och en halv timme for alt utveckla mina synpunkter.
Men nar det nu hiint nagot som jag inte tror hant pa
nt\gon kongress lidigare, niimligen att sit manga kam-

rater haft sa mycket att saga om och till en annan kamrat, sa har jag framstiillt till sittande ordforanden att
med nagon minut fa overskrida de tio. Jag her om tillgift for detta.
Jag viii borja med au fraga: Varfor lamnade kamrat
Gunnar Ohman en sadan upplysning om den " blanka
reservationen"? Jag har en reservation skriven, jag uttryckte hara till honom onskemAlet att fa anfOra det
sjiilv och alt endast !Or tillfiillet fa anfora "blank reservation". NAja, det har ingen betydelse. Jag har emellertid inte avsett att anfOra blank reservation, jag skall
skriva in i Sveriges Kommunistiska Partis protokoll
vad jag ansett.
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Jag kan omojligen soka inga i svaromal till allt vad
kamrater sagt mig eller om mig, det ar omojligt. Men
sammanfattningsvis vill jag anda saga nagot och gc en
karaktaristik av den debatt som varit.
Melian 25 och 30 talare har haft ordet, darav mer
an 3/4 av talarna av kamrater inom Centralkommitten
eller i partiets tjanst anstiillda. Det overvaldigande flertalet har mycket bestamt uttalat sig mot mina synpunkter. Det respekterar jag i och for sig, men jag reagerar
mot diskussionsmetoden. De fiesta kamraterna har faktiskt framstlillt mig som motstandare till skapandet av
enhet mellan arbetare overhuvudtaget, enhet i aktioner,
euhet over partigriinser. Man har gett en rad exempel
pa goda enhetsaktioner och inval av goda socialdemokratiska fackfOreningsmiin i avdelningsstyrelser, av
exemplens innehall alt doma. Och med detta har man
velat saga, att om de meningar jag fOretriitt pa kongressen skulle ha fOljts, sk,ulle sadant inte kunna forekomma. Jag hemstaller till er kamrater, som anda hort mitt
tal, och det firms intalat pa platta och utskrivet, att
granska talet och ni skall icke f~nna stod for en sc\dan
karaktiiristik av min mening, som av flera talare i det
stycket anfOrts.
Sedan har det gallt att fOrstarka den diir bilden av
den omojlige Set Persson. Kamrat Senander borjade.
llan sokte framstalla mig som en inkonsekvent handlande manniska, vilken under den tid jag for partiets rakning innehade borgarradsskap i Stockholms stad skulle
ha· handlat pa salt som stred mot mina synpunkter nu.
Vad var det da som forekom dar? J o, det var att innan
jag borjade min gaming i stadshuset, sa hade vi konkret overenskommit med socialdemokratiska stadsfullmaktigegruppen med Z. H oglund i spetsen om ett kommunalt program, som vi borjade genomfora mycket lofLesrikt, och som det gick att halla pft att genomfOra under omkring tva av de fyra aren. Men nar ar 1948 kom,
da hade det internationella laget skarpts. Hogersocialdemokraterna i Sverige borjade att spela den roll de
spelar i dag pa oppet salt. Jag har aldrig brytt mig om,
att ta nagot "blodprov" pa Z. Hoglund. Men att hans
blod narmast lag till for hogersocialdemokratin visade
han da, och darmed gick han sin viig och jag min. Men
sAdan enhet som vi hade under de tva aren, nar TIR "'011·
sin har jag viint mig mot detta, vare sia
pa denna kon0
gress eller nagon annanstans?
Men det har, som sagt, gallt att framstalla mi"' i sa
ofOrdelaktig <lager som mojligt. Knut Svenssonb sade
har, att Set Persson har gjort det tekniska fOrfarandet
vid fackliga val till huvudsak. Trots att var och en som
lyssnade pa mig viii anda kunde hora att jag understrok
motsatsen.
Bilden av mig som d~n dar cifOrbiitterli"a sekteristen
~A vag .~ill ~artifientlighet, den maste em~llertid ytterligare forstarkas. Det har skett pc\ foljande satt.
En partimedlem, som jag inte haft nagot att "'ora
med i fragan, har skrivit en artikel av sadant innehall
alt den givetvis inte skulle ha infOrts i ofOriindrat skick'.
Men pa tillskyndan av ·kamrat Sven Linderot, som sjlilv
var den for angrepp utsatte i artikeln, blev den infOrd
i Ny Dag. Varpa LO-tidningen AT:s lopsedel pa Centralkommittens sammantriide visades upp som ett 'forskrackligt exempel pa vad det leder till, niir partikamrater skriver pa det diir sattct. Men kunde inte ni, kamrater, som var tillskyndare av att artikeln infOrdes, ha
fi:irutsett att partifienderna skulle komma att utnyttja
den?
Sedan man emellertid gjort detta, anklagar man mig
och insinuerar gent emot mig pa denna kongress, att
jag skulle statt i maskopi med artikelns forfattare, utan
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att man har nagon som heist grund fOr ett sadant pa·
staende. Och varfor sker det? Jo, det ar nodvandigt att
pa det hiir siittet IOrstiirka den ofOrdelaktiga bild man
malat av mig fOr alt kunna fa ett godkannande av past[1endet om att jag brutil mot parliets linje.
Ny Dags chefredakor har bidragit med ett tal i
" rappstil", dar han dragit likhetstecken mellan mig och
titoisten Furubotten, for ,·ilket han fick applader. Vad
iir det ni gor, nar ni handlar pa det siittet? Och clet
sker, jag upprepar det, for att forstarka intrycket av
alt jag med mina anmiirkningar och fOrslag i konkret
angivna stycken niir det giillt partiets politik, skulle ha
begatt brott mot partidisciplinen. Del har skett for att
framstiilla mig pa det sattet.
Som kronan pA \'erket kommer kontrollkommissionen, utan att tanka pa att den inga mandat har, niir
kongressen ar samlad, och gor ett uttalande, dar den
Iaktiskt anfOr att det iir forbjudel att ga fran arbetsutskottet och cenlralkommitten till kongressen med fr;1.
gor, som man viii ha stiillda infOr partiet. Viii ni verkligen understryka den principen? Det ar ett ytterligare
avsteg, vars innebord ni horde betiinka.
Jag her emellertid inte om delta fOr min egen skull,
ty min r oll iir slut. Delta si~ta med konlrollkommissionen, det var namligen en handelse som tvingar mig alt
gora en sak, som jag aldrig under mitt liv har troll all
det skulle bli nodviindigt alt gora. Jag maste begiira uttriide ur Sveriges Kommunistiska Parti. Ty efter en
sadan prickning mllste ni alla fOrsta, att clet gllr inte an
!Or mig alt vidare tillhora partiet.
Jag vill saga alt den pj as som har uppforts iscensatts
av skickliga regissorer, men. kamrater, fOrfaringssattet
iir inte vare sig rent eller ,·ackert.
Ytterligare en sak ,.ill jag berora, darior alt den iir
ocksa stiilld i en dager, som inte ger mig rattvisa. Det
var Gustav Johanssons uppl~sning om att jag som villkor for alt tillhi:ira Centralkommitten skulle ha stiillt,
att mina synpunkter skulle godkiinnas. Det iir riktig t alt
den fragan s.a.s. kommit pa tal. beklagligt\' is. ::vlen det
ligger inte sa till att jag som en uppblast figu r skulle
ha stallt underkastelse a\· en kon.~Te53 som \'illkor fOr
att jag skulle vara sa snail och stalla upp pa CK:s lista.
Yid foregaende kongre55 hie,- jag utsatt fOr ett angrepp i kongressens allra sist:i minuter. Jag hade inte
nagra mojligheter att rehabilitera mig och bcgiirde darfor redan da att bli befriad fran att tillbora centralkommitten. Pa sarskild anmodan underliit jag dock att stiilla
den fragan infOr kongressen. for alt i sa fall, sade man,
"maste vi ajournera kongressen··. Jag underlat da detta
under forbehallet, att jag omedelbart skulle ra stalla
fragan om att centralkommitten skulle befrin mig frAn
uppdraget och suppleant inkallas. Centralkommitten avslog sedan enhalligt denna min begiiran, trots att jaa0
vagrade all ta tillbaka anhallan.
Sedan dess har det gatt tva ar, och nu stalldes fragan pa nytt. Det gar till pa det sattet au arbetsutskottet
gor upp en lista over hur det anser att den nya centralkommitten i stort sett skall komma att se ut. Pa den
listan var jag upptagen. Men partiets politiske sekreterare, kamrat Linderot, lat mig anda vid ell AU-sammantrade fi:irsta, att mitt motstand i de fragor jag clra·
git fram pa denna kongress varit till sadant besviir, att
det vore bast att jag kom bort ur arbetsutskottet. Och
da sager jag sa har: J ag vill inte en gang till rekom.
menderas till CK, som ar den hogre instansen, nar jag
samtidigt vet att jag i fOrvag iir underkand for att tillhora AU, som jag dock snart har tillhort i 20 ar.
Det far val vara nagon r im och reson i hur ni framstiiller fr.'gorna. Jag har inte hancllat pA sadant satt,

som om jag tankt alt bli mannen, som skulle vara i
st;\nd att betvinga en hel kongress. Pi1 det siittet liO'O'er
det inte till.
cc
Jag har hara ett alt tillagga, sedan skall jag fOredra
min reservation. Jag har endast alt tillagga, att jag har
reda pa de faror, som kamrat Senander malade sa dras·
tiskt, nar han talade om att jag skulle komma att "aa
fran den politiska intigheten och", sade han, " kanske
till nagot annu vane".

herattelse med endasl de undantag som framgar av mitt
tal. (Alltsa mot fran Hagbergs sida gjort forsla .. om
anslag till socialdemokratisk press, for att ta det° som
ett exempel, sa maste jag ta avstand fr!n att detta ar en
forutsiittning fOr att man skall anses fOlja partilinjen.
Mot detta maste jag anmiila avvikande mening.)
Pl1grund av delta mitt stallningstagande har jaa fore·
slagit kongressen att hesluta, fOrutom skiirpt ka;p mot
den antisovjetiska hetsen, att dartill gora uttalanden om

J ag vet mycket viii hur det ligger till, nar en man·
niska som anda haft sa pass mycket fortroencle som jaa
i komrnunistiska partiet, stallts utanfOr pa det hiir sii~
tet. Da kommer klassfienderna, cla kommer kverulan·
terna i partiet och da kommer de som av personliaa
ska! ar missnojda, de kommer sakerligen i manga f~ll
alt soka knyta an till mig. Jag har redan sagt infor kon·
gressen i mitt fOrsta ta! hur jag iimnar upptriida. For
mig finn s inte nagot annal alternativ an den r orelse,
som jag hittills har tillhort. Och sa lan"e s,·eriaes Korn·
. 'ka p arti' for en sadan politikc - livenc om ja"'
mumstis
iir missnojd med den politiken i skilda taktiska fraao~
- att vi1rt_parti godkiinnes som en de! av den infer·
nationella kommunistiska rorelsen, sa skall ni icke fa
bevittna nagot anmarkningsvart handlingssatt Iran min
sida.
Jag viii foredra
den reservation 1· a"
a,·aer
Ja""
aer
.
.
o
e ·
cc
mte upp mma synpunkter, de ar sa o\·en ·iioda innan
jag stallt dem pa kongressen, alt det kan jag inte. Jaa
sager darfor foljande till fOrslaget om att konaresse~
0
skall godkiinna verksamhetsherattelsen:

att parollen "hort med val efter partilinjer i
fackfOrenin garna" endast kan stallas fOr att ange
att kommunisterna onskar enhetsval pa grundval
av en facklig verksamhet, som riktar sig mot den
Iackliga politik som storfinans, regering och re·
form istiska fackli ga ledare for narvarande hedri·
ver i sam!Orstand;
alt vi l maj inte kan astadkomma den enhet vi
onskar genom att soka fOrma kommunister och
andra enhetsanhiingare att delta i demonstrationer,
som anordnas till stod for det socialdemokratiska
partiet och dess politik, sa liinge den socialdemo·
kratiska politiken dikteras av de hogersocialdemo·
kratiska ledarna pa salt som nu sker; samt
alt den framstot som nu gores av den social·
demokratiska partiledningen fOr att, utover vad
som redan sker, ytterligare hrandskatta fackfor·
eningarna och fackfOreningsfolket pa pennin"·
medel till den socialdemokratiska pressen, mas~e
kraftigt bekiimpas av kommunistema pa arbets·
platserna och i fackfOreningarna. -

- Undertecknad godkiinner de anvisnin(}'ar om vad
kommunisterna maste beakta fOr att kunna ~kapa arhe·
tarenhet, om vilka beslut fattades vid SKP :s 15 :e kongress. Samtidigt hestrider jag alt 15 :e konoressens be.
slut innebiir anvisningar om ett sadant forf~rande fran
komrnunistiska partiets sida vid fackliga \'al. l maj, an·
slag till hogersocialdemokratisk press och medverkan
vid inval av hogersocialdemokrater i riksda(}'en pa vil.
0
'
ket Jag gett exempel och vant mig emot i mitt tal vid
kongressen.
J ag godkiinner liven Centralkommittcns verhamhets-

J ag vidhaller att det varit onskviirt att kono-ressen
Iattat dessa heslut. Att jag detta till trots ta«it tiJibaka
dessa forslag heror pa att stiimningen pa kono-ressen
0
gjort klart for mig, att fOrslagen skulle komma att av·
sills, vilket kunde bli ett stod for de kamrater, som inte
tycks kunna se nagon griins for vilka politiskt inkonse·
kventa handlingar man kan foreta sig, hara man heled·
sagar handlingen med ta! om att man viii astadkomma
enhet.

Lenins lira misstolkas

•
I

Detta var mitt sista ord p1i denna kon<>ress.
( Sa langt talen vid kongressen.)
c

partiledningens studiematerial.

Utover vad jag sagt i mina ta! pa konaressen viii jaa
ytterligare hehandla tva av de fragor, i°,·ilka ja"'
van~
0
mig mot partiledningens politik.
Den fOrsta fragan giiller de f ackliga valen. I det styc·
ket uttryckte jag min syn pa fra.,.an i <let forslaa som
jag stiillde pa kongressen, vilket hitr for sammanhc;n.,.ets
skull upprepas.
c
"K ong ressen uttalar au parollcn 'bort mell vaJ efler
partilinjer i fackfOreningarna' endasl kan stiillas fOr att
ange an_ kornmunisterna onskar enhetsval pa grundval av
en _r~cld1g ,·erksam bet, som riklar sig emot den fackliga
~L.11~ ;:om storfinans, regering och reformi~1iska fackforem ngsledare fOr narvarande bed rive r i sa mfiirs1and.
P:nol!en far inte leda 1ill att komm unislerna a\·s1ar fran
a:i :-0ka fl motslAndare till denna sistnanrnda politik
'alda som arbelarnas fackliga ledare saval lokalt som
cen1ralt. Kommuni 1erna vidhaller alltsa parollen om att
.-nda-r de biista fackfOreningsma nnen s kall \aljas till
fackfOreningarnas styrelser."

Maste inte en god IackfOreningsman ta avstand friin
den. ~e~, av sitt partis politik, som heniimnes " lonestopps·
politik , eller ta avstand fran den regeringens-LO :s
gemensamma politik, som exempelvis tog sig uttryck i

att arbetarna i Livsmedels vid sin strejk patvingades
ett nederlagsavtal? Maste inte ett sadan avstandstaaan·
de utg?ra en forutsiittning for att vi skall kunna stEdja
en soc1aldemokrats val som arhetarnas lokala fackli "a
ledare? Nej - sager partiledningen - sad ant tal ~r
sekteristiskt.
I nu ulsant "studiemateriel'', i vilket undertecknad
namngives och anklagas for "angrepp mot kommunis·
tiska partiets taktiska linje utifran en sekteristisk platt·
form',', talar man. fran partiledningen med tydlig an·
spelnmg pa av mtg framforda meninaar om " princip·
.,, h
0
rytten oc presenterar vacl jag skulle ha framfort i
foljande ord :
"Varje taktisk anvisning som strider mot den uppstallda 'principen' fOrkastas sA som omarxistisk vanli
gen ~li som ~pportunistisk. Ett sadant fel gor 1~an si~
sky)d1g till nnr man exempelvis fiirklarar, all kommunisterna i de fackliga vaJen aldrig far rosta pa socialdemo.
krater, om dessa icke oppet tagit nvstand fran silt purlis
politik." ( Brev l, sid. 5.)

Sedan mobiliserar man Lenin och anfOr foljande citat
ur hans samlacle verk:
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".\n fora krig fOr att >torta den inte rnationella bourgeosin. elt krig som ar hundrafallt sqirare. lling,arigare
och mera komplicerat an det mest hArd nackade 'anliga
krig mellan stater. och biin id pa £iirband ant a fran alt
manovrera, alt utnyttja intre:>:o-emotsii ttningarna I la t \'ara
tillfiilliga) mellan fienderna samt att a' stA frAn o\·erenskommelser och kompromisser med eventuella ( (lit \'ara
tillfiilliga, osiikra, vacklande, "illkorliga) bundsfOrvanter,
iir det inte ett g riinslost lojligt beteende? Ar det inte
ungefiir som om vi vid det s vAra bestigandet av elt iinnu
outforskat, hittills otillgiingligt berg pll. forhand avstode
frlln alt ibland gA i sic ksack och ibland gA tillbaka eller
avstA frAn den en gAng fasts tiillda riktningen och prova
olika riktningar?" ( Lenin, band 17, sid. 129.)

Citatet iir nog sa riktigt atergivet och Lenin hade Sa
ratt. Det ar hara det, att Lenin har aldrig i livet avsett
att dessa hans ord skulle fa anvandas till stod £Or exempelvis en taktik som innebar, att kommunisterna skall
understodja val av enhetsfientligt och till samarbete
med arbetskoparna valvilligt installda socialdemokrater i fackfOreningarnas ledningar. Det iir ju delta som
skett pa sina hall och det ar mot detta som min kritik
riktar sig.
Har har niimligen partiledningen gjort sig skyldig till
vad den anklagar fOrmenta "sekterister" fOr att bruka
gora. Man har ryckt los en teoretisk sanning ur sitt
sammanhang och anvant den som stod IOr en oriktig
taktik. Och med _en dylik citatkonst, som ar driven till
sin fullandning i parti1edningens "studiematerial", kan
vem som heist bevisa vad som heist med stod av vilken
teoretiker som heist.
Lenin har naturligtvis inte anfOrt det citerade som
ett skal £Or att exempelvis kommunisterna skall avsta
fran kampen mot att IOnestoppsanhangarna viiljas till
lokala ledare for de fackligt organiserade arbetarna.
Han anfOrde det citerade ar 1920 mot "vanster"-kommunisterna i Tyskland, England och en del andra lander, vilka forklarade alla kompromisser fran kommunisternas sida £Or otillatna, dessa "vanster"-kommunis·
ter som forklarade att kommunisterna inte skulle arbeta
i r eaktionlira fackfOreningar och inte deltaga i det parlamentariska arbetet, och citatet galler speciellt de
engelska "vanster"-kommunisterna, vilka havdade att
kommunisterna inte horde erbjuda socialdemokraterna
valkartell vid allmanna val. Allt fragor som pa intet satt
statt till diskusison nu i SKP. I den sistnamnda fragan
foreslog Lenin konkret att kommunisterna i England
skulle fores!A socialdemokraterna en "kompromiss'', en
valkartell, pa villkor att de erovrade platserna skulle
fordelas efter antalet roster som vid sarskilt anordnad
omrostning avgivits for arbetarpartiet eller £Or kommunisterna. (Lenin, band 17, sid. 148.) Som den forutseende och mot opportunismen vaksamme teoretiker
Lenin var varnade han emellertid samtidigt for all man
eventuellt skulle komma att taga bans yttranden i dessa
konkret angivna taktiska fragor till stocl £Cir en opportunistisk politik. Han skrev:
"En politiker, som onskar vara det revolutioniira proletariatet nyttig, mAste forstd alt urskilja de konkreta fallen
av just sddana kompromisser som ar otillAtliga, i vilken
opportunism oc h /orriideri lager sig utt ryck, och inrikta
hela kritikens skiirpa, hela udden av s koningslost a vslojande och oforsonlig kamp mot dessa kortkreta kompromisser, och inte tillAta de milngerfarna 'geschiifts'-socialisterna och parlamentsjesuiterna att slingra sig undan
ocb komma ifrin ansvaret genom resonemang om ' kompromisser' over buvucl taget." ( Lenin, band 17, sid. 90.)

Trots denna varning har ledningen for SKP Ar 1953
fonnit det tillatet och lampligt att liberopa Lenin som
stod for en kommunistisk taktik, vilken bl. a. innebiir

14

alt i fackfOreningarna skall kommunisterna i enhetens
namn medverka till 'alet av lonestoppsanhangare och
enhetsfiender som fackliga ledare. Sa gor man trots att
Lenin i samma band som man liberopar i "studiematerialet" gar sa langl i denna fraga, just i clenna frllga,
alt han sager:
" Diirfor krii' er forberedel<en till prolela riatels diktatur
inte hara ett k larla~gande a v att all reformism och allt
fOrsvar av demou at in med bibehAllande av privatiiganderiitten till produ.::iom:medlen iir borgerlig t. Den kriiver
inte e nda-t a tt ~ 11:ing:una av sidana te nde nser, som faktiskt innebiir ell ii:i r>,ar av bourgeoisie n inom arbetarrorelsen a,·sloja,, utan a,-en all de gamla leclarna ersiittes
med kommuni:ter inom alla avgorande proletiira organisationsformer. inte endast de po litiska, utan iiven de fackliga och kooperati' a organisationerna , bilclningsorganisationerna o. ~- '. J J H ngvariga re, fu!l stiindigare ocli stabilare den borgerliga de rnokratins herraviilde i ell visst
land varit, desto rn•ra bar bo urgeoi sie n lyckats besii tta
viktiga poster meJ -.!.Jana ledare och pe rsoner, som den
uppfostral och ~om ;;r genomsyrade av dess Asikter och
fOrdomar ~amt m~ c~et oft a direkt ell er indirekt mutade
av densamma. De.-a rep resentanter fOr nrbetararistokratin eller fOrborge rlipde a rbetare mAs te man hundrafallt
djiirvare iin bittill- trlnga undan frAn deras poster och
ersiitta dem med arbe12::e. 1. o. m. alldeles oerfarna, hara
de s t! r i !Orbindtl<e n:ed den exploate rade massan och
lltnjuter dess !Ortroende i ka mpen mot exploatorerna."
( Lenin, band li. sid. 19-U

Detta anforde Lenin den 1-l juli 1920. Han £ullfoljde
tanken sa lllngt, att han den 19 juli samma ar fOreslog
Kommunistiska l nternalionalens andra kongress alt fat.
ta foljande beslut som ett at· rillkoren for att elt komrnunistiskt parti skulle /<i tillhom Kommunistiska lnter11ationalen:
" Varje organ ba tion. wm onskar Lillhora Kommunis.
ti ska Jnlernationaltn. iii fOrpliktad att planmiissigt och
systematiskt avliigsna re formis terna oc h 'centrum'-anhiing,
arna frlln alla - och.i de liigMa - ansvariga posterna
inom arbetarrorelsen I paniorganisat ionen, redaktionen,
fack!Oreningen. pa rlamelhlfra ktionen, koope rativen. kommunalfullmiiktige o. ~- " 1 och ersiitta dem med p! litliga
kommunister - utan a n U1:i sig fi:irbryllas av all man
till en borjan iblan d ma· te er-ana 'erfa rna' kraft r r med
vanliga arbetare."

Med kannedom om partiJedningens siitt att "referera" vad som kritiskt sages och skri\'es, finner jag det
angelaget att understryka fOlj ande.
Mark val, att jag har anfOrt de tva Lenin-citaten for
att pavisa pa vilket rosenrasande satt partiledningen viii
ge sken av alt man kan finna stod hos Lenin for dess
" taktik" vid de fackliga mien. Jag har alltsa ime an!Ort
citaten diirfor att jag anser alt kommunisterna i dagens
situation doktrinart skulle fOlja de anvisningar, som
Lenin gav for over 30 ar sedan bl. a. i syfte att fOrhindra, att partier a\' opportunistisk karaktar fick sate
och stamma i Kommunistiska lnternationalen.
lngen diskussion rlider alltsa om att kommunisterna
i Sverige, med exempelvis det franska partiet som fOrebild, kan inga forbund med och i fackligt hiinseende
aven stalla sig under ledning av socialdemokrater, om
detta sker pa grund av overenskommelser om e:wkta
och klara krav. (Las om det franska exemplet i artikeln
"De franska arbetarnas stora kamp" i Kommunistiska
lnformationsbyrans tidning "For varaktig fred, for
folkdemokrati", nr 36 ar 1953.)
Niir man emellertid frlin partiledningens sida pa satt
hiir pavisats fOrvanskar Lenins Iara £Cir att fa stod for
en politik, som saval i £raga om de fackliga valen som
i en rad andra fall innebar ett direkt underkannande
av den kamp som Sveriges kommunister hittills fort i

o,·er 30 ar, da har <let nog sina alJdeles sarskilda orsaker alt man i samma "studiemateriel" ivrigt forsakrar au "texten i varje brev avses att vara tillrackligt utlommande for studiet i grundorganisationernas cirklar
av respektive tema'', varefter man tillagger att den aberopade litteraturen endast iir avsedd for speciellt organiserade aftonskolor och for enskilda, som vill fOrdjupa
sitt studium, men att "denna litteratur behover alltsa
inte genomgas av cirklarna". Men cirklarna ar ju formen for masskolning, och nar Lenins Iara skalJ tillam·
pas vid utformandet av taktiken, da bor deltagarna i
cirklarna inte lata sig nojas med nagra vilseledande utlaggningar av hans verk fran partiledningen, utan det
ar hogst nodvandigt att verkligen basera studierna pa
Lenins och iiven pa Stalins egna verk. Ty det utsiinda
"studiematerialet" utgor ett forsi\tligt forsok att utnytt·
ja leninistiska teorier till stod for en opportunistisk
taktik.
Betriiffande de fackliga valen vidhaller partiledningen fortfarande sin linje, trots de bedrovliga resultat detta forfaringssatt gett. Som exempel kan namnas
Metalls avdelning i Stockholm, med omkring 30.000
medlemmar, dar rostresultaten pa de a\· kommunisterna rekommenderade kommunistiska kandidatema efter
det alt man borjat tilliimpa "den nya taktiken" ter sig
som fOljer:
Styrelsevalet 1952 .................. . 2 .285 roster
Styrelsevalet 1953 .................. . 1.496 roster
Kongressvalet jzmi 1953 ............. . 1.154 roster
Val till avtalskonferens sept. 1953 ..... . 854 roster

Aven i Metall i Goteborg fortsatte man ,·id valet av
ombud till avtalskonferens med alt "rattvist dela mandaten" med socialdemokraterna. Resultatet hie,· alt 19
socialdemokrater valdes med 4.99-1 roster mot 2.948 for
kommunisternas s. k. enhetslista. J iimfOrt med i fjol har
socialdemokraterna okat sin rostover\'ikt frao 1.75-l till
2.046 roster. En sadan utveckling har alltsa skett bland
Goteborgs metallarbetare, diir kommunisterna tidigare
haft ett dominerande inflytande. Detta nedslaende resultat iindras ju inte av att partiets hurndorgan fortigit
rostresultatet infor kommunisterna runt om i landet.
Aven Rorarbetarfackforeningen i Stockholm. samma
fackforening som jag i mitt ta! pa kongressen niimnde
som exempel pa ett oriktigt forfarande fran kommunisternas sida vid styrelsevalet i borjan a\· aret, har
valt ombud till avtalskonferens. Visa av erfarenheterna
frl111 forra valet vagrade kommunisterna i Ror enhiilligt
alt fOlja partiledningens och kommunstyrelsens anvisningar om alt upprepa dumheterna. Resultat: kommunisterna okade fran styrelsevalet till valet av ombud till
avtalslconferens fran 501 till 519 roster, socialdemokraterna minskade mellan samma valtillfiillen fran 852 till
4.70 roster. Anhangarna av verklig facklig enhet segrade i valet.
Alt kommunisterna i Ror rebellerat mot "partiets takliska linje", <let vet forstas inle kommunisterna ute i
landet, ty Ny Dag meddelade endast att "fackliga listan" Iick majoritet, vilket viii iir avsett att styrka kommunisterna i tron pa alt det var den nya taktiken som
tilliimpats. I verkligheten gick kommunisterna fram
med egen lista, upptagande endast kommunister, ut·
valda enligt metoden: viilj de basta fackforeningsmiinnen.
I studiematerialet polimiserar partiledningen mot
fOresprakarna for ett sadant fOrfarande som i Ror i
Stockholm och beklagar sadana valresultat. Man sager
forst att " det ar inte givet alt en tillfiillig taktisk framgiing underlattar genomforandet av de strategiska uppgiftcrna, den kan ocksa verka fOrsvarande och skadlig

fOr strategin". Detta iir i och for sig nog sa riktigt. En
Lillfiilliga framgang, vunnen med tillampning av opportunistiska metoder, har dylik verkan.
Partiledningen fortsiitter emellertid a samma sida i
undervisningsbrevet (brev 4, sid. 3) och talar om noclviindigheten av att fOrst skapa enhetsfront med de
socialdemokratiska arbetarna, innan kommunisterna
erovrar ledningen i en fackfOrening och att enhetstaktiken skalJ vara sadan, att den "isolerat de enskilda
hogersocialdemokrater pa arbetsplatserna, vilka i alla
situationer fullfoljer sin partilednings direktiv om partival och splittring i fackfOreningarna".
Den sistniimnda meningen iir tacknamlig, ty diir erkanner man atminstone att det £inns socialdemokrater
aven pa arbetsplatserna, som fOrtjiinar benamningen
hogersocialdemokrater, vilket faktum man tidigare vclat forneka.
Lat oss emellertid granska ovan citerade och refererade resonemang. Hogersocialdemokraterna pa arbetsplatserna skalJ alltsa isoleras. Sker detta effektivast genom att fackforeningen far en radikal och enhetsmiissig ledning, som utfor ett gott arbete? Eller sker det
effektivast genom att kommunisterna och andra enhetsanhiingare viiljer in hogersocialdemokratiska splittrare
i ledningen? Vad fjiirmar mer fran det strategiska malet, utvecklingen och valresultaten i Metall i Goteborg
och Stockholm eller utvecklingen och valresultatet i
Ror i Stockholm? Var stimuleras respektive passiviseras kommunisterna och andra enhetsanhiingare, ja,
fackfOreningsmedlemmarna over huvud taget, mest, i
Metall i Goteborg och Stockholm eller i Ror i Stockholm? Hur kan vi vidhalla parollen "viilj de basta fackfOreningsmiinnen" och samtidigt frivilligt liimna plats
fOr hogersocialdemokrater i fackforeningsstyrelser,
iiven i de fall det finns goda fackforeningsman att
Iramfora som kandidater?
Svaren pa dessa fragor tycker jag ger sig sjalva. Man
kiinner hara behov av att tilliigga, att nog maste val de
partimedlemmar som genomgatt denna kurs, och kritiklost och viljelost latit sig matas enligt partiledningens
" korvstopparmetod", kii1111a sig riitt vimmelkantiga efter
delta slags "undervisning".
Varfor varnar partiledningen for ovrigt Sa urskillningslost och odefinierat for den "partipolitiska kampen" i fackforeningarna? En kommunistisk ledning
kan och bor tala om att den ideologiska kampen och
kampen for den fackliga taktiken, vilken bestammes av
fackforeningsmedlemmarnas partipolitiska tankande,
skall foras under kamratliga former i fackforeningarna, skall £Oras pa det eller det siittet, men en partiledning horde inte jiimra sig over skiirpan i kampen. Eller
anser kommunistiska partiets ledning att den ideolog iska kampen och kampen om hur den fackliga politiken
bor £Oras ar slutford mellan socialdemokratismen-reformismen a ena sidan och kommunismen a andra
sidan i det har landet?
·
Man viii kanske svara, alt det ar den inte, men att
de socialdemokratiska arbetarna i aktionsenhet skall
Iara sig inse vilken riktning som ar den ratta. Men viii
man paskynda skapandet av aktionsenhet, oavsett om
det galler <let fackliga eller andra av kampens omraden,
df1 kan man inte avskriva kampen mellan ideologier
och partier, ty gor man <let, da utgor <let i allmanna
ordalag och myckna talet om enhet och aktioner endast
camouflage for forberedelser till en kommunismens
kapitulation infor socialdemokratismen och reformismen.
Lat oss i det stycket Iara av Dimitrov, som i sitt tal
vid Kommunistiska lnternationalens 7 :e kongress a r
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1935 i fOljande fa ord gav hundrafallt storre liirdomar
om vad aktionsenhet iir och hur den maste organiseras,
an vad kommunistiska partiets ledning gett i hela sin
s. k. korrespondenskurs:
"Sj iilvfallet far kommunisterna inte ett ogonblick avsta fran silt sjiilvstiindiga arbete for massornas kommunistiska uppl ysning, organisation
och mobilisering. F or alt tr ygga arbetarna viigen
till aktionsenhel maste man likv~il samlidigt strava

eflcr alt uppna bade kortfristiga och la ng fristiga
overenskommelser om gemensamma aktioner med
socialdemokratiska partier, reformistiska fackf oreningar och de arbetandes ovriga organisationer
mot proletariatets klassfiender. H iirvid maste huvuduppmarksamheten riktas pa alt utveckla lokala
massaktioner, som genomfores av de undre organisationerna pa grundval av lokala i:iverenskommclser."

Hur skall det bli firsta mai?
Den andra fragan jag viii fasta uppmarksamhet vid
giiller 1 maj. Mitt forslag i denna fraga p a kongressen,
vilket jag ocksa for sammanhangets skull upprepar,
hade fOljande lydelse.
" Kommunisterna maste stiindigt och talmodigt
arbeta for att astadkomma enhet iiven 1 maj pa
grundval av samlande klasskrav i arbetarnas gemensamma ekonomiska intressefragor, i kamp for
Ired och <lemokrati o.s.v. Men detta kan inte ske
genom att kommunisterna och andra enhetsanhiingare sluter upp i demonstrationer till stod !Or
det socialdemokratiska partiet och dess politik, sa
liinge den socialdem okraJiska politiken DEKRETERAS AV DE HoGERSOCIALDEMOKRATISKA
LEDARNA, PA SA.IT NU SKER. T y vi bekampar inte hogersocialdemokrain och <less spliltringsverksamhet genom att h andla pa detta salt. Kommunisterna bor i stiillet p a den internationella arbetarklassens monstringsdag triida fram med partiet infor massorna, efter att under tiden fra n fOregaende ars 1 maj ha gjort allt vad goras kan fOr
alt utoka deras antal, som ger sin anslutning till
den klasspolitik, som kommunisterna fOretriider
och pa vars grundval de viii skap a enhet."
I " studiematerielet", som utsiints av 'partiledningen,
presenteras min mening i denna fraga i fOljande ord:
" Varje taktisk anvisning som strider mot den uppstiillda 'principen' fOrkastas sasom omarxistisk, vanligen sasom opportunistisk. Ett sAdant fol gor man sig
skyldig till niir man exempelvis forklarar ... alt kommunisterna aldrig fa r ga med i demonstrationstag som
anordnas eller ledes av socialdemokrater." ( Brev 1,
sid. 5. )
Vilken kommunist har sagt alt " kommunisterna
aldrig far ga med i demonstrationstag, som anordnas
eller ledes av socialdemokrater? Om socialdemokraterna exempelvis anordnade en demonstration fOr kravet
om en fred spakt mellan stormakterna eller for riitten
alt utan inhlandning av utliindsk makt fa oka hanclelsuthytet med Sovjetunionen och folkdemokratierna eller
till stod for en strejkande arhetargrupp, vilken kommunist i Sveriges land skulle motsiitta sig att deltaga i en
sadan demonstration? Alla kommunister och der as sympatisorer skulle hjiirtans giirna ga med utan att vara
sarskilt inhjudna eller sta som medarrangorer.
. Varfi:ir mAste partiledningen mAla en sa anskriimlig
bild av vad en form ent "sekterist" · viii, for att sedan
in!Or medlemmarna piska delta silt egna fantasifoster,
i stiillet for att delge medlemmarna vad "sekleristen"
verkJjgen sagt, och sedan sakligt diskutera detta. Ett
handlingssiitt som det sistniimnda skulle atminstone
kunna ge sken av att partiledningen sjiilv tror sig sta
pa en stark grundval niir den anhefaller sin taktik i
fragor som <lenna. Med de metoder den nu i stiillet anviinder masle det sta klart for varje vaken medlem att
motsatsen iir fallet.
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P a kong ressen meddelade jag alt majoriteten i parti·
ledningen ansag att nar en fack!Orening heslutat ga
med i de av socialdemokratiska organisationer anord·
nade demonstrationerna. <la horde kommunislerna i
dessa fack fOreningar lojalt ga med i ledet. Egentligen
horde ocksa, mena<le man, de fackforeningar som vi
heharskar, exempelvis Gro\· och Murarna i Stockholm,
ga med i socialdemokraternas och FCO:s gemensamrna
demonstrationer. Det fa rms hara ett hinder for att ge
sadana anvisningar. ett hinder som man dittills bojt sig
for, och det var att partiets medlemmar inte iinnu var
"mogna" for delta.
Ingen fran partiledningen 'ille da bekriifta, alt mina
upplysningar var med ,·erkligheten overensstiimmande.
Savida inte partiordfOrandens allmanna omdome om
mitt tal, namligen alt det Ul;£j orde "fOrtaJ av p artiet" ,
ocksa var avsett att giilla denna min uppl ysning.
Efter kongressen skre,· emellertid Fritjof Lager i
Norrskensflamm an den 3 juni 1953 en polemik mot en
partimedlem, som opponerat sig mot att kommunisterna skulle monslra upp i de socialdemokratiska demonstrationerna 1 maj . Lager sk re,· :
"Kamrat Pedersson 3n;er alt den takti k jag fOrorclat
om fackfOreningarna I m<?j le<ler till atl en av komm unisrerna anordnad den1<.. n,rr.ition blir meningslos och
overflodig. Det iir a/Ide 'es ril._cigt. ! Kursiv. av underl.)
Ja g menar alt vi pa fii..,.:a ma j ~ka ll ha endast en demonstration pa \&rje pla!3. .\len denna demonstra ti~n.
arrangerad av socialdemc..-raterna. rikr ar i ~ina paroller
uclden mot vArt parti" . ,ager ka mrat Peclersson. SAdant
har hant och det kan \ SJ o.-;... j h:iotl3 i framtirl1·n. .lf,.11
de/ iir inte va11lig1." <Kur-h. a' La.ger. )
0

Lager motiverar sin meniog pa ell rent av hapna<lsvackande salt. Han aheropar att de n fackliga disciplinen
gor det till en plikt for kommunisterna alt deltaga i
socialdemokratiska <lemonstrationer, enar minoritete n
maste boja sig for \'Sd majoriteten bes)utal i en fackfOrening. Det iir vad Stockholmskommunens ordforande och me<llemmen a,· partiets AU, Lager, nu soker
Iara medlemmarna i fraga om fackliga skyldigheter.
Om medlemmarna \'erkligen accepterar detta, hur mycket reaktion iirt fanstyg kommer de dA inte att kiinna
sig forpliktade alt understodja, efter att de reformistiska och socialdemokratiska ledarna lyckats genomdriva reaktioniira heslut i fackforeningar.
H ar har nu emellertid en medlem av AU inte endast
bekriiftat att mina upplysningar i frAgan p A kongressen var riktiga, utan iiven meddelat alt nu viii man ta
det steg, som ma n tidigare velat men inte vagat. Men
vilka har heslutat om <letta ytterligare steg pa sjiilvuppgivelsens viig? Kongre...c:sen har inte gj ort det. Centralkommitten sammantrii<lde den 5-6 septemher. Har
CK beslutat i fragan ? Om sa ar fallet, var for har det
inte meddelats · till partimedlemmarna? Ar man fortfarande riidd for att dessa inte nAtt sadan " mognad",
att de 11\ I iiven denna forolampning mot ~ina tidigare

strifranden alt samla arbetarmassorna till stod /or en
kommnnistisk politik?
Lager motiverar ytterligare sin mening i foljande
ord :
" Den av mig fOrordadc taktiken domer naturligtvis
inte kommunisterna till overksamhet pa 1 maj. Tviirtom, den forutsiitter betydligt mer och intensivare arbete bland demonstranterna pa forsta maj for var politik
och for var uppfattning."
Det var en " djiirv" paroll, mitt i alla talet om att
deltagandet i socialdemokratiska demonstrationer skul·
le vara ett led i striivandena att komma pa god fot med
och till enhet med anhiingare av socialdemokratin. Undrar just hur det blir med enheten, om kommunislerna
i vart land, sa liinge sadana forhallanden rader att
varje parli har legala mojligheter alt sjiih-a ordna demonstrationer och mi:iten, gar in i ett socialdemokratiskt
demonstrationst!g och diir och pa deras mote intensht
arbetar for var politik och for var uppfattning. Lager
iir inte dum, sA han kan inte skriva sant p! grund av
egen enfald. Han maste till foljd av argumentnod skriva
det mot biittre vetaude, men da med underskattning av
forstandsgavorna hos medlemmarna i SKP.
Jag har med <letta gcll exempel p;\ ldi fragor. <let

finns flera sadana fragor, vid vilka partiledningen SO·
ker anviinda Lenins Iara om tillatliga kompromisser till
stod for den " taktik", som ledningen vill ha godkiind.
Men vad iir en kompromiss? En sadan innebiir att tva
parter, med liimnandet av tidigare standpunkter, omsesidigt gar varandra till motes for att na en overenskommelse. Men de fall det hiir giiller gor ju inte ens skiil
fOr beniimningcn "kompromiss". Ty <let behovs inte
nagot egentligt kompromissforfarande fran nagondera
sidan och inte nagot steg av tillmotesgaende Iran hogersocialdemokratiskt hall niir vi objudna och oombedda
trader in i socialdemokratiska demonstrationsled fi:ir
att lata oss l'iiknas med bland dem, som genom deltagandet i demonstrationen fOl'klarat sig villiga att
stodja socialdemokratiska partiet och den politik, som
dekreteras av de hogersocialdemokratiska ledarna. lnte
heller behovs det nagot egentligt kompromissfOrfarande niir vi, sa som faktiskt skett, i enhetens missbrukade
namn vid fackliga val rostar pa trogna hogersocialdemokrater och fackliga splittrare. Sadant ger knappast skiil ens !Or beniimningen en " kompromissandets
politik, det iir en sjiilvuppgivelsens politik. Det iir en
politik" <let ar en sjiilvuppgivelsens politik. Det ar en
viii se Sveriges Kommunistiska Parti !Orvandlat till ett
mcnlost bihang till socialdemokratin, sedan likviderat.

lr socialdemokratin huvudfienden?
Svaret pA den fragan besvaras lekande latt i det av
partiledningen utsiinda "studiematerielct". Pa nytt tillvitar man formenta "sekterister" att foretriida den meningen, att inte storfinansen utan socialdemokratin iir
arbetarklassens huvudfiende. Och sa iiberopar man
aven i kampen mot detta egna hj iirnspoke pa nrtt Lenin
och, for siikerhets skull, iiven Stalin. :\Ian skri,·er :
"Som exempel pa sildana teorier kan aniura,, te~n att
'socialdemokra1in ar huvudfienclen'. Den na uppfa11ni ng
medfOr ofrdnkomligen sckieristisk i$olering. d l den avle·
der uppmiirksamheten rran att arbetarkl:135en< hurnd·
fiende iir storfinansen. Om partiet ~kulle god kiinna en
dylik standpunkt had e detta kravt en heh annan ~tralegi
iin den par1ikongresserna grundlagt. - En belt annan sak
:ir att opporlunismen av vilra stora liiroma•tare Lenin
orh Stalin betecknas so111 huvudfiend cn inom arhe tarrij.
relsen." ( fl rev 2, sid. 14.)

Sedan de ryska arbetarna och bonderna stortat tsarismen och fran borgarklassen tilltvingat sig en del borgerligt demokratiska rattigheter (mars 1917), inriktade
bolsjcvikerna huvudstotarna mot de da farligaste kompromisspartierna. Vi later Stalin skildra detta.
"Under dcnna period var de sm§.borgerliga demokratiska partierna, socialistrevolutionarernas och men sjevikernas partier, imperialismens farligaste sociala stod. VarfOr? Diirfor alt dessa partier vid denna lid var kompromissparticr, partier som var !Or en overenskommelse mel-

Sedan var clet punkt och slut i den fr~1gan i "stucliematerielet".
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Naturligtvis iir storfinansen arbetarklassens huvud·
fiende. lngen av de nu som "sekterister" utpekade har
nagonsin pastatt nagot annat. Det iir ju for att storta
kapitakts viilde som kommunistiska partiet ,·ill forhereda arbetarklassen och dess hjiilpkrafter till den
avgorande kampen och hogersocialdemokraterna fOrfogar inte, vare sig de sitter i regeringen eller i fackfi:irbundens ledningar eller annorstiides, o\·er kapitalet.
Det iir tviirt om, ty de iir kapitalets tjiinare.
Men kan dct inte, trots att storfinansen iir arbetarklassens huvudfiende, anda vara sa, alt socialdemokratismen maste krossas /orst, innan kapitalets makt
kan krossas, och att huvudstoten frAn kommunistiska
partiets sida diirfor maste riktas mot socialdemokratin? Den fragestiillningen viii partiledningen komma
undan, niir den nu bakom riktiga papekanden om nodviindigheten av att skapa aktionseuhct soker dolja sina
striivanden alt avtrubba kampen mot det avgorande
hindret for aktionsenhet, som iir just socialdemokratis·
men och reformismen.

Ian imperialismen och de arbelande ma ssorna. Del iir
naturligt att bolsjevikernas huvudstotar da riktacles mot
dessa partier, ty utan all dessa partier isolerades, kunde
man inte riikna med all de arbetande massorna s kulle
bryta med imperialismen, och innan denna brytning lryg.
gals, kunde man inte rakna med sovjet revolutionens seger.
i\rllnga fOrstod inte da delta siirdrag i rlen bolsjevikiska
taktiken. De hes kyllcle holsjevikerna fii r 'overdri ve! hat'
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•1e "2!0mde bor:· nu,udmalet."

:or att

1 Kur-i'.

3' ::-:3!in. I • 51alin : -lenini:m1en• 11r<1blem. •id. 133-13-1. t

Och till Oktoberrernlutionens 10-arsdag anfOrde
Stalin:
" Den nurnrande socialdemokratismen ar kapitalismens
ideologiska sto<l. Lenin had e tusen gAnger riitt nar han
sade all de nuvarande socialclemokratiska politikerna iir
'bourgeoisins faktiska agenter inom arbetarrorelsen, kapitalistklassens lakejer bland arbetarna', att de i inborcleskriget mellan proletariatet och bourgeoisin' ound vikligen
s taller sig 'pA Versailles' sida mot kommunarclerna'. Det
iir omojlgt att gora slut pci kapitalism.en utan att ~ora
slut pll socialdemokratismeri inom arbetarriirt>lsen." (Kur.

-: .. a• .31alin. t

.3talin: Lenini, men- rab!em.•:J.

'.:!~~ .

Alltsa, nar bolsjevikerna llr 1917 riktade sina hut'udstotar mot mensjevikerna, da sade Stalins och bolsje·
vikernas motstandare att " kommunisterna har glomt
bort malet", som ju var kapitalismens stortande. Nar
kommunister i Sverige ar 1953 sager detsamma som
Stalin har sagt, niimligen att det iir omoj ligt att na det
strategiska malet utan att gora slut pa socialdemokratismen, da ger ledningen for kommunistiska partiet ut
"studiemateriel" for att priinta in hos medlemmarna,
att denna sjiilvklara sanning iir vederstygglig sekterism.
Det vore nog biittre alt parliledningen sokt mobilisera
Erlander till stod for den asikten, iin att den sokt mobilisers Lenin och Stalin.

"Varfor liimnade du partiet?"
Hundratals kommunister har stiillt ovanslaende fraga

till mig. Utover den forklaring jag liimnade till den
fragan i mitt sista tal pa kongressen, da jag anmalde
denna min avsikt, vill jag ge foljande upplysningar
angaende fOrfaringssattel och besluten vid koogressen.
Efler alt ett 30-tal talare haft ordet och efter att
kontrollkommissionens ordfOrande fOredragit ell av
kommissioneo utformat eller i varje fall godkiint uttalande mot mig, fOredrog redaklionskommittens ordforande kommittens forslag om godkiinnande av Centralkommittens verksamhetsberiittelse (Hagbergs tal) .
Diirpa fick undertecknad, vilken var anlecknad som
4 7 :e talare, ordet for slutan(orande. Sa klippt~s debatten av, utan att aterstaende talare Hilt ordet och utan
att kongressen godkiint delta. Presidiet dekreterade alt
nu skulle beslut fattas om godkannande av verksamhetsberattelsen.
Min forklaring, vilken man fran koogressens sida ju
inte kunde besluta att vare sig godkanna eller avslii,
och som ju inte heller fran min sicla var avsedd att
understiillas kongressen for beslut, stiilldes av presidiet
som " motfOrslag" till forslaget om att godkiinna verksamhetsberattelsen. Den protest, som undertecknad liimnade mot denna propositionsordning, delgavs icke kongressen. Presidiet dekreterade vidare att omrostningen
skulle ske med namnupprop. Sa fattades beslut om godkiinnande av verksamhetsberiittelsen "med alla r oster
mot en".
I <let material som sedan utsiints fran AU till organisationerna meddelas att "den ende som anmalde avvikande mening i voteringen var Persson, som forut
meddelat att han kom att liimna parliet, om icke hans
plattform blev antagen av kongressen".
Pastaendet att jag stallt "antagandet av platt·
formen" som villkor for fortsalt medlemskap i
kommunistiska partiet ar icke riktigt, vilket j u
framgar av de tal jag hiillit. I mitt forsta ta! forklarade jag mig beredd att boja mig for kongressens beslut, i mitt andra tal forklarade jag varfOr
jag da ansag mig ha kommit i elt sadane liige, att
jag var tvingad att anmfila min avsil't alt begara
uttriide ur parliet och pa vad siitt den medvetet
organiserade attacken mot mig for att na detta
ma! hade lyckats.
Betriiffande detta steg fran min sida viii jag ytterligare anfora foljand e, vilket enligt min mening visar
att jag i realiteten tvingats ut ur partiet, iiven om jag
formellt sjiilvmant begiirt uttrade.
Det var fi:irst nar kontrollkommissionen, organet
som har alt bevaka medlemmarnas stadgeenliga
r~ittigheter, hade sammantratt och sjalv i strid mot
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stadgarna avkunnat en dom mot mig, vilken inte
upphiivdes av kongressen, som jag forstod att det
i fortsatlningen rnr omojligt for mig att tillhora
kommunistiska partiet. Kontrollkommissionen hade
visserligen inga mandat under den tid kongressen
pagick, men den maste anses fa <let genom att
kongressen i.tiillde sig bakom desi. dom.
Ingen har ku11nat anklaga mig for att ha bedrivit
nagon fraktions·1erksamhet inom partiet under den tid
jag var medlem i detsamma. ;\[in "partifientlighet" bestar i, vilket ocksa kontrollkommissionens uttalande
innebar, att ja2 vagat utnyttja min ralt och att jag fullgjort min skyldighet att pa kongressen framfOra mina
Asikter. Unde1: sadana forhallanden finner jag det
miirkligt om inle partimedlemmarna staller sig fOJ.
jande fraga:

Hur lea:'!. man genom all bryta med partiets linje pti en kongress, som ju iir sammankallad just
for att ut /orma partiets linje, och diir varje deltagare lu,,. full sladgeenlig och demokratisk riitt
alt foresla aven rei:idering ai· den partilinje, som
giillt sedan foregaende l:ongress?
Man kan emeUertid inte tillhora ett kommunistiskt parti utan att erkiinna att man begatt nagot
brott, efter att partiet.£ hogsta instans fattat sadana
beslut, att part iets hu\'udorgan sedan in for hela
landets arbetarklass anser sig kunna utpeka medlemmen ifraga som partifiende. (Ny Dags lopsedel

den 8 april 1953 hade foljande text: " Partiordforandens slutord klargor inneborden i Set Perssons partifientliga hallning.") Och nagon syndabekiinnelse fOrbjod mig saval mitt fOrstand soni
m itt samvete alt a\·ge. For Ny Dags vidkommande
hade det ju funnits samma anledning alt utpeka
rnig som partifiende aven om jag inte anmalt min
avsikt att uttriida ur partiet. A andra sidan, om
jag inte uttratt ur partiet, maste inte partiet i sa
fall ha kastat ut en medlem, som <less hogsa instans
domt som partifiende?
Jag tror inte all nagon kan bestrida logiken j detla
mitt resonemang.
Dock vill jag kra ft igt unclerstryka, att jag med den.
na skildring inte viii gora kongressombuden ansvariga
for det intraifade. De lika val som jag trodde viii att
de kommit till en partikongress, som organiserats och
som skulle komma att arbeta enligt partiets stadgar· och
att alla fragor skulle fa en objektiv behandling. Sa blev
nu inte fallet. Ombuden kallades fore och under kongressen distriktsvis till ett eller flera sammantraden,
diir de fnin medlemmar av AU uppbyggdes mecl berat-

teGer om alt undertecknad "brntit mot partilinjen".
\. id en del av dessa moten beriittade man om hur fient·
Hgt instiilld jag var mot partiet, alt jag endast syftade
till att spriinga partiet eller att jag ville erovra en ledar;;tiillning i partiet o.s.v. Som forklaring till att jag kunnat eli sadan angavs bl. a. att jag var nervsjuk. {Om
den triingre krets i partiledningen, som under Arata!
fort ett "kallt krig" mot mig, har trott att resultatet av
detsamma skulle bli alt jag fysiskt och psykiskt skulle
bryta samman, si\ viii jag forsiikra, au sa har inte blivit fallet. )
Vilka metoder som tilliimpades vid kongressen har
jag redan skildrat, och varje ombud, som vill halla sig
till sanningen, mAste kunna intyga alt mina uppgifter
i dessa stycken iir riktiga. Hela behandlingen av de fra·
gor jag stiillde skedde under hotelser och med asidosiittandet av vanliga parlamentariska regler. Kongressombuden hade bibringats forntfattade meningar, de
stiilldes under uppsikt och varje deras beteende, till och
med hur de appladerade, registrerades. Jag hade ju
jiimstiillts med Slansky (fallet Beria fanns inte att tillga
vid kongressen ) ' och att i ens nagot hiinseende godkiinna vad en fOr fOrriideri avriittad brottslings jiimlike
anfOrt, det kunde ju inte giirna ga for sig. SKP :s 16 :e
kongress var av saclan karaktiir, att de overraskade och
fOrvirrade ombuden inte visste varken ut eller in. Sa
gick det faktiskt till niir en triingre krets i partiets ledning, som i aratal forberett min likvidering. lrckad~
sitt uppsat. Att det gick till pa siitt jag skildrat har ocksa bestyrkts av de samtal jag efler kongressen haft med
flera tiotal av kongressombuden.
Kam rat.
Jag viii forsiikra att jag trots allt detta fortfarande
kiinner mig som ett med medlemmarna i s,·eriges Kommunistiska Parti. Jag kiinner det sa diidor att jag vet,
att i den man nagra av dem i mig ser en fOrriidare mot
den kommunistiska rorelsen, sa iir <let sa pa grund av
alt de inte kiinner till innehallet i den strid jag fort. Det
iir min forhoppning att par tiets medlemmar i stiindigt
okat antal skall genomskada det falskspel som bedrives,
niir man fran vissa ledares sida talar om att "nu giiJler
det att skapa enhet med de socialdemokratiska arbetarna". I och for sig finns naturligtvis ingenting ult an·

miirka pa denna paroll, iiven om den iir hallen i allmiinna ordalag. Men den som skadat bakom kulisserna
vet, att sadana oangripliga och riktiga paroller utnyttjas inte bara for de mal, de till silt innehall anger, utan
aven som camouflage for en sjiilvuppgivelsens politik,
som leder till en allmiin passivitet fran kommunisternas
sida och som, om den far fortsiitta, kommer alt ge
socialdemokralismen fullstiindigt fritt spelrum i delta
land intill dess att arbetarklassen skapat ett verkligt
kommunistiskt parti. Att sa iir fallet bor alla hederliga
medlemmar kunna bringas att inse, iiven om de inte
haft nagon insyn i de inre kretsarna i partiledningen,
om de vaket granskar innehallet i partiledningens politik i vad denna kallar "taktiska frligor". Ty dessa "taktiska fragor" utgor dock tillsammantagna den mest
vasentliga delen av kommunistiska partiets hela verksamhet och giirning.
Jag forsiikrar: lag vill i11te spriinga sander Sveriges
Kommunistiska Parti. Min kritik av partiledningen har
syftat till att fa en iindring till stand i de fragor, som
jag berort. Det iir min onskan att medlemmarna i partiet, dessa som har formanen av alt inte vara jagade
ut ur partiet1 skall gora sin bestiimmanderatt i partiet
giillande och fortsiitta kampen fOr partiets tillfrisknande. Sa vitt inte partiledningen siitter all demokratisk
riitt for medlemmen ur spel, sit masle detta kunna ske
utan att partiet slAs sonder.
Och varfor skulle medlemmarna i SKP splittras?
Varfor ;;kulle de upplosa de kamratband som knutits
under de harda striderna mot opportunismens hydra
vid tre partispriingningar, under kampen mot arbetskopardomet i den anda som kom till uttryck i striderna
i Adalen, Clemensniis och Sandarne, under forsvarsstriderna vid de upprepade attackerna mot partiets legalitet och i den kamp for kommunismen som Sveriges
kommunister fort mot socialdemokratismen och reformismen under 36 ar. Kommunisterna maste Mila
samman i samma anda iiven i fortsiittningen for alt
slutfOra kampen och for att deltaga i den kamp for
freden, som nu sLAr pa dagordningen for arbetarna i
alla lander. Det iir detta och inte nagonting annat jag
onskar.
Stockholm i november 1953.

Set Persson
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