alla lander, forena er!

Hur folkkommunerna

•
I

Kina fungerar

nii~~poleon har tillskrivits yttrandet: "Lat Kina sova,
an :·et vaknar, kommer viirlden att biiva!" Vern som
.tr upphovet till fOrutsiirrelsen - den har nu beSannats Ett
.
to
. k t sy·
socialistiskt,
ekonomiskt
oc h po1·1t1s
st
:
em rader diir redan i huvudsak sedan slutet av 1956,
men
·
· .. nar Inneserna
i avsikt att sta b'l'
1 1sera sys t eme t
mrattat
..
8• k• folkkommuner, har med deIan det d"
arom
av varlds op1monen
· ·
·
· t resmotta"its med entusiasm
oc h m
Se eII er b
.. . och fruktan,
to
uto-•
estortnmg
allt efter vars oc h ens
toangspunkt.

Folkkommunernas uppkomst.
d

u~~ec~lingen mot folkkommuner borjade med att

;ii.Jd~nesiska
b~nderna, som da utgj ~r.de me~ ii~ 500
~er av Kmas narmare 650 mil1oner mvanare,
gra. VIS overg1ck
..
•
.
D
till alltmer utveckla d kooperation.

'lel sarnordnade fOrst siidd och skord, overgick sedan
t1 'd'
att b 1'I ca
I den primitivaste kooperativa formen, om·
..
Ses1 1cr a h'Ja
"I
k•
Parr
eller
arbetslag
darefter
mer
utvec
0
1
Itjiinst
a de fo rmer av 0kooperativer, t. ' ex. sambru k, d"ar .f"oren delades efter arbetsinsats och den ensk1lda

Mao Tse-Tung

INNEHALL
realHinesiinkning - Hur arbetarklassens kampkraft fiirJamas - Vad kommunistiska arbetarfiirbundet viii.

Hur folkkommunema i Kina fungerar.

Foi~kommunernas uppkomst -

"Alia gor st:il'' - Kraft.
tag mom jordbruket - Hur folkkommunen funge~ar Ett ~ikare familjeliv - Demokrati och iiganderiitt Den 1deologiska kampen - Historiska erforenheter.

gardet?

Agnes Olson: Forsta maj i Paris.

Erfarenheter i "folkhemmet" tiets nya kurs.

Sven-Eric Holmsten: De demokratiska partiernas

utplundringsplaner.
~egeringskonfcrenserna

med storfinansen och des.s par·
her . - Regeringens fiirslag till oms - Kommumstiska
partiet vacklar hit och dit.

John Andersson: Var/or tillbakagang for avantKommunistiska par-

Knut Mineur: Lonekampens utveckling 1879-

1959.
Historik - Hanmarbetarstrejken 1954 - En tvAngs·
triija av !agar. och a~tal - I~dustriell demokrati och
despoti - Stnden maste ga v1dare.

J· Andersson: Det kalla kriget.
Bakgrunden - Offensiven siitter ig:ing - Har vii?,d·
ll~nkten kommit? - Genevefiirhandlingarna. - Avspr·
~mgssabotiirerna arbetar vidare - Ostanv1nden ra< er
over viistanvinden.

Att kornma ihag in/or avtalsrorelsen.

kump.

11

lliirshajarnas fiirtroende fiir regerm~~.
Ater biirjar Jiiftcna Wida - Det laddas upp or

1959 ilrs aval -

.

Storstrejken.
Strejkens fOrlopp - Den "rationella klyvningen" Forfoljelser och emigration - De korslagda armarnas

Strejkbrytarstudenten.

iiganderiitten till j ord, byggnader och kreatur kvarstod.
98 % av alla bondehushall var till slut 1957 anslutna
till kooperativerna, omfattande vardera mell~n 3001000 hushall. De sysslade huvudsakligen ~ed 1ordbruk.
Snart fann emellertid de sma kooperat1verna att de
inte kunde ackumulera tillriickliga fonder for att kopa
traktorer och andra maskiner och sa lange de saknade
dessa, var det brist pa arbetskraft till de stora fOreta·
gen, t. ex. anliiggandet av vattenreservoarer, som behov·
des fOr att oka skordarna. Projekten i stor skala kunde
ej heller genomfOras p!1 en mindre areal, varfor griin·
serna mellan de skilda kooperativerna spontant brats
ned.
Initiativet till bildandet av storre enheter kom fran
folket sjalvt i distriktet Honan, dar man, inspirerade
av sovjetiska filmer om kollektivjordbruken, borjade
tala om "det stora kooperativet". Sa tillkom i april
1958 den forsta folkkommunen, som dock i borjan ej
kallades sa. Den har senare efter kiind fiirebild fatt
namnet Sputnik-kommunen. Det fanns ett viixande politiskt medvetande hos bonderna, de borj ade fCirsti\ st yr·
kan i kollektivt handlande, vilket gjonle dem ideolo·
giskt beredda fOr den nya formen av samhiillelig orga·
nisation. Kinas Kommunistiska Partis Centralkommitte
drog upp riktlinjerna och metoderna fOr folkkommu·
nerna i en resolution i augusti 1958.
Sa!_llmanslutningen av kooperativer till folkkommuner agde rum under loppet av tva manader, augusti
och september 1958 och de 28.000 folkkommuncrna
omfattar nu hela landsbygdcn. Storleken varierar fran
~Agra tusen upp till 100.000 medlemmar, genomsnitt·
hgt c:a 4·.800 familjer. Som bas hade man de gamla
kommunerna, landsbygdens administrativa enheter.
har
Folkkommunen och statsmaktens lokala orO'an
0
lunda forenats.
·
Nagra forsok har ocksa gjorts att uppriitta folkkommuner i staderna. I en resolution fran centralkommitt~n i december 1958 har folket dock uppmanats
at~ mte fOrhasta sig med denna organisationsform i
storrc 5kala diir, siirskilt icke i de stOrre stiiderna. An·
!edningen dartill synes framst vara att den bor()'erli()'a
ideologien iir svarast att utrota hos en del av stiidern~s
hefolkning, varfor man maste gora foriindrin<Yar i
1·angsammare takt. Dessutom ar stiidernas narin()'sliv
b
och offentliga institutioner redan i huvudsak or.;'ani0
S!!rade efter socialistiska principer.

sa·

,,Alla gor stal".
Som ~idiga.re niimnts hade de mindre jordbrukskooperativen mga medel att kopa traktorer och andra
arbetsbesparande maskiner. Folkkommunerna har ocksa mott svarighet?r att erhalla nagra, men av en annan
orsak -: de statbga verkstiiderna har inte hunnit pro·
~lucera. 1 takt med den stora efterfragan. Industrin har
JU vant mycket svagt utvecklad i Kina. Folkkommunerna kiinner darfOr <let tran"ande behovet av industrins u!v~ckl~ng och har red~n fran borjan visat en
stor aktiv1tet i denna fraga. Militara behov i en hotad
nation okar dessutom vikten av tillriickli()'t
stor e"en
0
0
stal- och jiirnframstallning.
I denna anda uppstod en siirskild stiUproduktions~ampanj under parollen: "Alla gor stal." Man bor~~de med att avdela folk till att uppsoka outnyttjade
Jarnmalms- och kolfyndigheter. Fran september till
oktober 1958 hojdes sedan antalet gruvarbetare fran
20 miljoner till 50 miljoner. 300.000 intellektuella,
tjanstemiin och konstniirer overgick enligt uppgift till
gruvorna. Bonderna ha sjiilva byggt masugnar, sma,
primitiva, handgjorda, i olika storlekar och former,
2

t. ex. liknande jiittestora bikupor och mjolkflaskor.
Pa ett halvt ar uppfordes 280.000 sma maSU"nar och
i September 1958 fanns 700.000 sadana •1ickjarn·
verk". Att denna effektivitet later otrolig for vaster·
liindska-kapitalistiska oron bestyrks av en ledare i DN
den 17/12 1958 diir man i besittning av en felakti<Y,
alldeles for lag siffra ( 13.000 masugnar pa ett ar)'
viii behandlar den som en "omojlig uppgift".
·
Sma stalverk bearbetar tackj iirnet med en kl a meto·
der.
Den tidigare stramt statsstyrda stalproduktionen de- ·
centraliserades salunda och den lokala forvaltnin()'en
fick leda fOretagen. Staltillverkningen okade under
1958 till 11,8 miljoner ton fran 5,35 miljoner ton un·
cler 1957 - storre iin den beriiknade okningen. De
sma stalverken hade bidragit med 3,8 miljoner ton av
detta resultat. Kinu har hastigt gatt fOrbi Japan och
blivit lednnde nation i Asien pa stalproduktionens om·
rAde och London hnr borjat frukta Kinas tcnnproduk·
tion. Men fOrsprlmget som Kina har att inhiimta ar
ocrhort: Kinas j iirnproduktion 19,13 motsvnrade vad
Storbritannien producernde rednn 1839 och stfilproduk·
tionen samma iir va<l Storbritannien framstiillde 1875.
Kineserna kallar sitt ekonomiska program fOr "det
stora spninget frami\t" och fOr de enormn nyhyggnads·
projekt, som inleddc nnclra femi\rsplanen 1958 hehov•
<les <let mycken tung utrustning till bl. a. jiirn-, stal·,
kol-, briinsle· och transportindustrierna. Staten by<YO'er
stora och medelstora moderna fOretag men redan j~~d
brukskooperativcn mobiliserades iiven att inriitta sml\
fabriker, utan lyftkranar, gjututrustningar m. m. vilka
fOretag likviil tillverkar stora maskiner. Under nio ma·
nuder 1958 startades sex miljoner nya fabriker. Niir
clet fattas mckaniska hjiilpmedel iir man hiinvisad till
ntt i stiillet li'tta alla hander och nrmar nrbetn som en
maskin. Man ftir hugga bort stenblock for hand och
hara j ord i korgar i stiillet Wr att forsla den med
lnstbil. De smii enhelerna lrnr hlivit en vikti<•0 de! i
Kinas industri.
Xr nu denna decentralisering av industrin viird att
stodja ~ed. de ~rimitiva former, den inhemska, gam·
m.almod1ga tekn~.k, som pa SU salt iinnu tilliimpas?
Kmeserna har forklarat att det varit nodviindi<Yt for
att oka produktionens tillviixt och framfOr allt l'or att
accentuera masskarakliiren i industrialiscrincrskampan·
jen. Den mest effektiva metoden att hoja i~1dustriali·
seringstakten iir att fU igi'ing massrorelser av det hiir
slaget, har Mao Tse.tung betonat. Detta har iiven vid~.trii~.kt politisk b~~ydelse. Sa lange transportviisendet
ar foga utvecklat ar det ocksa formanligt att ha industrin decentraliserad. Givetvis har man hela tiden raknat med att produktionsmetoderna stiindi"t iindras. En
del fOretag fOrsvinner helt, andra far diiremot vaxa.
Det manuella arbetet ersiittes gradvis med halvmekani·
serat eller helt mekaniserat arbete. Forenandet av traditionella och moderna produktionsmetoder iir dock ett
av medlen i Kinas tekniska revolution.

uk.

Krafttag inom jordbruket.
Men man far inte glomma att Kina iir ett agrarland
och att <let var jordbruket som igangsatte "<let stora
spranget", tvingande industrin att producera snabbare.
Siirskilt niir industrin snabbt expanderar brukar jordhruksproduktionen i de fiesta lander viixa langsamt och
alltid ligga efter. Detta iir ocksa faran i Kina, trots
att man i borjan kunde gliidja sig at mycket goda re·
sultat inom jordbruket. I detta folkrika land lider man
namligen iinda brist pa arhetskraft till allt man onskar
framstiilla. Kina har en fjiirdedel av jordens befolkning

~en
I

'~

jo<dhrnk.prnduktionen
tillnii<me1'ovi' -,- om- det 'kulle behOm 3ven mot liende<, wm ,kulle
;:;opO<tion dO<till. MAiet ma,te va<a alt b!i 'i aJvfO<· v8ga an fall a Kina. n<j e prnduktion,.,nhet utgO< namso rj ande pa detta omrade.
ligen ocksa en enhet i folkmilisen, som far sin regel·
Torka och oversvamningar har varit Kinas plaga ?.~ndna t~iining och star fiirdig att bitriida den reguli sekler. I ar blev stora delar av landet utsatt £Or den Jara armen.
varsta torkan i mannaminne, medan andra delar fick
I kooperativet hade medlemmen lon efter arbetsinsats
mera regn an pa sextio ar tidigare. T. o. m. <let nya och antalet arbetsdagar samt i relation till skordens
Kinas motstandare maste erkanna att det ar forst den storlek. I folkkommunen "aranteras medlemmen en
kommunistiska regimen som borjat gora nagot at denna viss inkomst men dessuto~ avlOnas han efter sin
landsplaga. Man har byggt och bygger bl. a. massor av prestation. I manga kommuner delas emellertid redan
sml1 och stora dammar fOr bevattning, £Or att hindra spannmal ut gratis och i nagra av de mest viilbiirgade
oversvanming och for att fa elkraft. Det sistniimnda kommunerna har medlemmarna fatt allt, foda, kliider,
iir av storsta betydelse aven fOr industrin, enar den bostad, briinsle, medicin, utbildnin<Y bad harvard
okade produktionen medfOrt brist pa detta drivmedel. hrollop och begravning av kollektiv;t: Partiet har n~
Genom mera rationella jordbruksmetoder, sasom djup- varnat fOr att kommunens hela inkomst till den del
ploj ning, tatplantering och godsling i skikt, har ocksa den far ga till konsumtion, pa detta siitt fordelas lika.
sa gynnsamma resultat natts att sadana uppodlade om- Man bor fortfarande premiera flit och arbetsamhet
raden kunnat liiggas i triida, vilka lidit av speciella annars diimpas folkets arbetsentusiasm och produk:
bevattningssvarigheter eller haft dalig jordman. okad tionsutvecklingen skadas. Xnnu under man<Ya ar maste
produktion nfts nu pa mindre areal. De omraden, som den socialistiska principen giilla: "Av enva~ efter hans
inte anviinds fOr triidn eller betesmark iimnar man ut· fOrmaga och
envar efte'r hnns prestntion." Den
nyttja £Or bl. a. skogsplantering.
·
kom1.11unistiska principen "at envar efter hans behov"
I sin <lntusi1u;m lrnde kincs!lrnn !lmdlertid overnkattat kan 1cke gcnomfOras fOrriin det finns ett stort overflod
jordbruksproduktioncns storlck under 1958. Form hos· ay J!rodukte~ .. - En del folkkommuner uppriittar egna
ten riiknade man med en fOrdubhling av bomullspro· b1bhotek, fnhdslokaler, biografer, teatergrupper sjukduktionen och i det narmaste en fordubbling betraf. hus, barnbordshus, sanatorier och alderdomshem'.
fnnde spannm&l och socker jnmfOrt med 1957. Vid
Kommunmedlemmarnas bostader har i vasterliindsk
efterkontroll visade det sig alt spannmAlsskorden okat press omniimnts med avstAndstagaude och avsky. San·
med 35 % och bomullsskorden med 28 % - likviil ningen iir fOljande.
enastaende resultat, siirskilt om man 1· iimfOr med den
I en del f a11 }1ar· manms
.. • k orna· vant
· sa entusiastiska
genomsnittliga i\rliga okningen under den fOrsta fem· fOr stalkampanjen att de arbetat da.,. och natt vid
arsplanen: 3,7 resp. 'l,7 %. Folkkommunerna har inte maau"n"rna
oc'1
da"rfo'·r uppf"or t prov1sons
t;>
• k a h y dd or
" 0
1
fOrmatt taga vara pa all avkastning frim falten, dii de av vass och trii £Or att vara i niirheten av arhetsplatsen.
haft en sa stor del av sina medlemmar sysselsatta med Fabrikschefer och ledande kommunister har ocksa forej iirn·, st£il· och kolframstiillning for att kunna uppfylla gatt med exemplet att bo i fabriken, arbetarna har
planerna, efterkomman<le parollen om: frigorelse av fOljt efter. F. o. ar det olika system i skilda folkkom·
·arbetskraft £ran jordbruket till framst jiirnproduktio· muner. I tidskriften China Reconstructs (december
nen. Anda har bonderna anstrangt sig till det yttersta 1958) fOrklaras att <let inte ar meningen att medlemfOr att fylla iiven jordbrukets krav - stundom har de mama skall bo i militiirbaracker. Om de ocksa i sin
arbetat pa fiilten nattetid, vid skenet av lampor.
hiinfOrelse fOr "stotbrigaderna" flyttat in i baracker
Med anledning diirav och med hiinsyn till den pa· och skilt pa miin och kvinnor, kunde t. 0 , m. tidningen
frestning, som Kinas jordbruk i Ar utsatts fOr p. g. a. Expressen (25/2 1959) konstatera att man och kvinnor
viiderleksfOrhallandena, du alla resurser maste insiittas far leva tillsammans och ha sina barn hos sig, om de
for att avviirja en skordekatastrof, har det kommunis- viii. Samma tidning maste medge att invanarna i manga
tiska partiets CK fOreslagit att folkkommunerna forst fall ryckts med av det nya systemet och iir missnojda,
skall tillgodose jordbrukets arbetskraftsbehov och med om de av nagon anledning maste aterviinda till de
Iedning diirav bestiimma produktionen av kol och stal. gamla forhallandena. De som hade egna hus har fatt
Produktionsplanerna skall fOljaktligen enligt fOrslaget behalla dessa, iiven om man ihland lanat extra bostadsendast rakna med vad den statliga industrin kan utrymme av dem.
astadkomma.
Kineserna har ju alltid iitit hemma, hur gar det med
den van an? Kommunisterna riiknar med att de kommunala matsalarna ska hjiilpa till att skapa kollektiv·
Hur folkkommunen fungerar.
anda.
Det har stor politisk betydelse att matsalarna
Ekonomien i en folkkommun iir som framgar av
skots effektivt och tillfredsstallande. Medlemmen far
ovanstaende inte enbart baserad
jordbruk som i
fOrtroende fOr sin kommun och sitt parti om de far den
jordbrukskooperativen utan aven pa lokala smaindustrier och handel. Folkkommunerna iir kollektiviigda. basta kost, som under radande fOrhallanden iir moj·
Jordbrukskooperativets kollektiva egendom overliimna- Jig. Man kan ocksa fa ta hem maten eller fa den
des till folkkommunen. De sma jordlappar och hus- hemsiind eller ta med sina favoritratter till matsalen.
djur, som medlemmarna sedan tidigare iigt, far de he- Bonderna valkomnar siidana arrangemang, <la de ger
halla men de kommer gradvis alt frivilligt overforas plats fOr personlig smak i kollektivet. Speciella diet·
till kommunen, niir iigarna insett hur besvarligt och matsalar inriittas ocksa, fOr viintande modrar, gamla,
barn och sjuka.
·
onodigt det iir med enskild egendom av det slaget.
Kommunistisk iver att arbeta dag och natt utan hiin·
Folkkommunen har egna skolor och ger militar utbildning. Arbetet gar i militiir stil £Or att stiirka orga- syn till betalning och arbetsforhallanden har gjort sig
nisationen och fa medlemmarna att handla snabbare, giillande i en utstriickning som vi uppvuxna i borger·
med storre disciplin och effektivitet. Man har tre ligt·egoistiska tankegangar inte kan fatta vidden av.
pa roller: Organiser a er efter militiira principer ! Ar be- Funktioniirerna maste oftast overtala kommunmedlem·
ta som om ni vore i strid ! Lev kollektivt ! Arbetsbriga- mama att vila i stallet fOr att stimulera dem till arder formeras i fOrsta hand fOr kamp mot naturen men bete. For att uppehalla en god produktionsniva far
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befolkningen ej tillatas att snabbt uttomma sina krafter
och diirmed sin entusiasm. Manga ar iinnu kommer de
att fa arbeta hi\rt for hojningen av levnadsstandarden.
I flera distrikt har man diirfor mast propagera for:
"God foda, god somn, god vila och god uppfostran
av barnen." Vikten av atta timmars somn per dygn
och tid for en berikande fritidssysselsiittning understryks siirskilt.
Mao Tse-tung har yttrat att endast niir massans intressen pa liingre sikt forknippas med de omedelbara,
niirliggande intressena, kan massan helt omfatta atgiirderna. Ackumulationen for investeringarna far under
den hiirdaste kampen inte gu till overdrift. Folket mil.Ste putagligt fa uppleva att ju hil.rdare det arbetare,
desto lyckligare blir det och desto storre blir dess
energi. Man far inte bortse fran betydelsen av att
t. ex. fira skorden med en fest, om ocksa extravagans
och sloseri bor motarbetas.

men iiven kulturellt, ekonomiskt och socialt avancerar
hon raskt under de forhallanden folkkommunerna skapat. Ett stort antal begavade kvinnor har triitt fram
pa arhetsmarknaden och medelalders och iildre kvinnor, inte blott unga, gar nu i skola.
Sa liinge hustrun iir beroende av mannen for sitt
uppehiille, sa liinge kvarstar i verkligheten den bristande jiimlikheten mellan miin och kvinnor. I det feodalpatriarkaliska samhiillet riiknades blott vad familjeoverhuvudet sade. Hans ord var lag. Nu utbetalas lonen
direkt till kommunmedlemmarna, ej till familjeoverhuvudet som tidigare skett, iiven i jordbrukskooperativerna. Detta ger kvinnan en viixande kiinsla av ekonomiskt oberoende. Nu bygger kineserna ett nytt, rikare
familjeliv, baserat pit fullstiindig jiimlikhet mellan alla
familjemedlemmar och verklig kiirlek och enhet i ideer
och malsiittning mellan man och hustru, medan ekonomiska hiinsyn och social stiillning forut var betydelsefulla faktorer i kiirlek och iiktenskap.

Ett rikare familjeliv.
Det centrala temat i propagandakoren mot folkkommunerna iir emellertid att familjelivet pa landsbygden
skulle upplosas. Niir man ska ta stiillnin(Y till den fragan - vilken maste behandlas siirskil~ utforli(Yt
0
torde man forst erinra siO' att familjen spelar olika
roller pa olika stadier i d~n miinskli(Ya historiens · ut~ec~ling och i olika samhiillsklasser. U~der feodalismen
1 Kma levde saviil de exploaterande som de exploater.ade klasserna sina liv i familjcenheter. Det kapitalishsk? syst~~et. gjorde det diiremot omojligt for familjen
~tt I fortsattnmgen tjiinstgora som arbets- och produkho~~enhet. Kapitalismen upphiivde systemet hemindustn-1 ordbruk och gjorde man(Ya bonder och hantverkare utfattiga. Ruinerade bond~r tvin(Yades overge sina
tern och fa~iljer. Modrar maste lii;na sina barn till
arnhem. Mangder av familjer skingrades, for att inte
ta~? om hur manga, i synnerhet, barn, som dog av
svalt. Man maste hiilla detta i minnet infor pastaendet
?tt ~olk~ommunerna upploser den traditionella famil1en I Kma. Vad den kinesiska kommunismen vill av~~rlfa iir det kapitalistiska levnadssiittet och familjefor~ andena, grundade pa klassutsu(YninO' och den oomtv1stade patriarkaliska auktoritete; K~pitalismen skad~r. d~t a~betande folkets familjeliv och hindrar fa.
m1l1eb1ldmng genom bostadsbrist och arbetsloshet medan forst socialismen gor det mojligt for arbetar;a att
skapa ett tryggt och harmoniskt hem.
Geno~ k~mmunala matsalar, barntriidgardar, barnh~m, tvattener och systugor har miljoner kvinnor befnats fran hushiillsbordan och kan sysselsiittas med
an!1at produktivt arbete. Engels skrev i "Familjens,
pnvategendomens och statens ursprun(Y"
att "kvin0
nans befrielse forst och friimst iir betino- ad av att hela
kvinnokonet ater fores in i det samhfilleliga arbetet
och. ~tt detta aterigen kriiver att man avskaffar parfam1l1ens egenskap av samhiillets ekonomiska enhet".
Denna egenskap har upphiivts i Kina och familjens
roll som . barnavardande organisation har ocksa minskats. Verklig kvinnoemancipation verkli" kommunism
horjar endast var och niir de s~a fa;iljehushiillens
omvandling till en socialistisk ekonomi i stor skala
horjar. Om halva befolkningen, d. v. s. kvinnorna,
skulle stanna kedjade vid hushiillet och leva i hemmets
lilla viirld, skulle man ej heller kunna viinta si" en
framgangsrik uppbyggnad av folkkommunerna. Kvinnorna far en vidare horisont niir de ges tillfiille deltaga
i <let offentliga livet, blir mer politiskt medvetna och
far starkare ansvars- och sjiilvkiinsla. Politiskt likaberiittigande erholl kvinnan givetvis vid hefrielsen 1~)1,9
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Demokrati och aganderatt.
Den socialistiske utopisten Fourier uttalade att graden av kvinnans frigorelse i ett visst samhiille iir den
naturliga miitaren av den allmiinna frigorelsen. SA
viixer iiven demokratin i folkkommunerna, breddas och
fordjupas genom massrorelserna. Med moten, grupp·
diskusioner och viiggtidningar deltar massorna direkt i
planliiggningen och kontrollen av planernas verkstiillande. Det innebiir demokratisk forvaltning i ordets fullas·
te bemiirkelse.
Genom folkkommunen, diir jordbruk och industri
forenas, skapas de nodviindiga betingelserna for att
avliigsna skillnaden mellan stad och landsbygd, mellan
arbetare och bonder, sa som det anges i Kommunis·
tiska Manifestet. Det sker niir fabriker oversallar landsbygden och jordbrukets mekanisering pa hogsta niva
iir genomford. Forut sades det alltid: "Folket i Peking
har det bra" - nu ska det bli lika goda forhallanden
pa landsbygden som i stiiderna.
Dil de intellektuella aktivt deltar i kroppsarbete, un·
danrojs smaningom skillnaden mellan intellektuellt arbete och kroppsarbete - en annan fOrutsiittning for det
kommunistiska samhiillet. Lange har modern vetenskap
och teknik betraktats som ett litet antal specialisters
exklusiva omrade, alldeles for sviirt for vanli(Yt
folk
t:>
att forsti\. Massdeltagandet i industrins utveckling tar
snabbt bort denna respektfulla men oansvariga riiddhiiga. Arbetare och bonder kan samtidigt vara diktare,
skadespelare eller uppfinnare. Att folkets skaparkraft
iir griinslos besannas i Kina varje dag. - Likviil, eller
just diirfor, beaktas utbildningens betydclse och hog·
skolor av olika slag viixer tiitt over Kina.
Fortfarande spelar den kollektiva iiganderiitten i folkkommunerna en positiv roll vid produktionsutveckling·
en. Denna iiganderiitt, som iir socialistisk, far inte bibehiillas liingre iin nodviindigt - den Lor, niir produktivkrafterna och folkets politiska medvetenhet natt den
ni)dviindiga nivan, foriindras till hela folkets iiganderiitt. Overgtmgen dithiin skall friimjas av kommunfOrbund, som redan bildats i m!mga distrikt och med vilkas hjiilp steg fOr steg den del av produktionsmedlen,
som iigs av hela folket, okas. I augustiresolutionen 1958
riiknade CK :s arbetsutskott med att rcdan efter tre
till sex ltr - eller mojligcn flera ar pa vissa hall ha natt fram till hela folkets iiganderiitt, som tillater
ell mera rationellt tillvaratagandc av produktionsmedel
och produkter. Diirefter erhalles sa smaningom den
rikliga ti1lgang av produkter, det materiella overflod,
utan vilket det kommunisliska samhiillet ej kan infeiras.

Forsta maj i Paris
Da jag gatt i forstamajtag efter de vackra roda fa.
norna och musikens rytm - och det har varit manga
ganger - har jag alltid forargat mig over dem, som
kantat trottoarerna. Niir jag den forsta maj i ar stod
pa Avenue de la Republique i Paris, insag jag att det
i varje fall finns en anledning att vara askiidare, ett
vackrare skiidespel kan man niimligen knappast fa se
- jag har i varje fall inte gjort det.
Tva dagar tidjgare eller riittare sagt 2 1/2 dygn ty det var mitt i natten - hade jag stigit av ett av
SAS flygplan pa le Bourget. Saledes skulle jag fa uppleva fOrsta maj i Paris. Hur skulle jag kunna ta reda
pa var demonstrationstaget komme att ga ! Jag var alldeles fOr somnig for att fraga busschaufforen, som korde reseniirerna fr{m flygfiiltet till France Airporte.
Han kunde siikert ocksa ha riittighet att kiinna sig
somnig. Taxichaufforen, som sedan korde mig till hotellrummet vid rue de Richeleu i 3e arrondissement
kunde kanske ha upplyst mig, men vissa foreteelser ge·110m Paris manga gator gjorde, att jag inte ville trotta
honorn med fOr manga fragor.
Att fa tag i kommunisternas organ l'Humanite var
niistan omojligt. lngen stirrade dock siirskilt ondskefullt pa mig, niir jag fragade efter den. En tidningsforsiil j are var viinlig nog att upplysa mig, var jag skulle
kunna fa kopa tidningen. Naturligtvis hittade jag inte
affiiren. Som vanligt, niir man ger sig ut i en friimmande stad, sa glir man rakt pa tok, iiven om man
fOljer plankartan aldrig sa viii.
Sa gick de bada dagarna med att Lese den stora
staden och vila i dess vackra parker. Viidret var stralande om iin nagot blasigt.
PlOtsligt var det sa morgonen den forsta maj och
jag hade inte blivit klokare. Parisluften var piirlemorskimrande, mild och med en liitt bris. Jag tog mod till
mig och dok pa. tva poliskonstaplar pa sjiilvaste
Champs-Elysees. Diirtill behovdes egentligen inte alls
nftgot mod. De bada polismiinnen voro mycket viinliga
och talade om, att taget skulle ga ut fran Place de la
Republique kl. 15. Den ene av dem tog upp sin anteckningsbok, rev ur ett blad och skrev upp de gator
som tiiget skulle glt fram. Xven upplyste han mig om

Den ideologiska kampen.
Den snabba utvecklingen av folkkommunerna och
det kinesiska niiringslivet hade otvivelaktigt varit otiinkbar utan den ideologiska skolning, som fOregatt och
IOpt jiimsides med framstegen. En socialistisk riittelsekampanj pagick ett ar 1957-58 och tiickte varje organisation. Hela befolkningen kom pa sa siitt alt del·taga i en viildig diskussion, varvid ideologiska hinder
undanrojdes, borgerligt konservativt tiinkande korrigerades och byrakratiska sedviinjor avliigsnades. Diirtill kom att det kommunistiska partiets generallinje
for det socialistiska uppbygget - "mer, snabbare, biittre och sparsammare" - officiellt antogs i juli 1958.
I detta skonjer man klart partiets ledarskap och <less
masslinje. Ideologien har i sjiilva verket for en tid
·spelat en storre roll iin t. o. m. maskinerna i "det stora
spranget".
Hur skull man annars fOrklara alt det t. ex. kunde
ga till sa hiir: For nya elektriska installationer i ett
fOretag skulle enligt traditionella beriikningar atga 36
dagsverken. Efter upprepade diskussioner rcducerades

att flera gator skulle komma att bli avstiingda for all
trafik.
Xntligen stod jag i god tid, diir demonstrationstaget
skulle ga. Det sag iindlost ut. Den ena fanborgen och
musikkaren avloste den andra. Xven trikoloren Frankrikes nationalflagga - sags hiir och diir. Jag
gick in pa ett gatucafe och bad kyparen hjiilpa mig
att fa en taxi till la Bourse du Travail, diir taget
skulle stanna. Chaufforen lotsade mig virtuosmiissigt
fram genom gatorna men jag trodde nog inte, att jag
skulle hinna dit, innan de marscherade upp framfor
tribunen, som var arrangerad pa en av det stora husets
balkonger. Det gick emellertid bra. Stenpelarna framfor byggnaden voro kliidda i rott och <let var otaliga
fanor. Man kan hiir inte tala om en folksamling. Det
var ett folkhav, ett boljande folkhav. Jag ktinde pa
grund av triingseln omojligt fOlja med vad de olika
talarna sade, men deras · namn skrevo bredvidstaende
upp at mig. Temat av allt var forst och sist fred i
Algeriet, £red och ater fred. Det var ingen psykos.
lngen stundens stiimning. lngen provokation ino-et tomt
appladbrak. Allt var lugn och besinning, ;rot~ fransmiinnens livliga temperament.
_Den av tala.rna, som gjorde starkaste intrycket pa
m1g, var Benoit Franchon, niir ·han manacle de parisiska arbetarna till kamp mot den reaktioniira re(Yimen
och for hogre lOner. Xven arbetarna i det lfvrio-a
Frankrike och hela viirldens arbetare manar jag till
denna kamp, sade Franchon. Da iintligen brot appladltskorna fram med valdsam men kort varaktighet. Utrop fran demonstranterna sasom bien, bien; beaucoup
hien, hordes ocksa, for att ogonblicket diirefter efterfolj as av samma lugn och viirdighet.
Sa hade jag upplevt Forsta maj i Paris; en ofOrglomlig dag.
Agnes Olson

"Mellan det kapitalistiska och kommunistiska
samhiillet ligger en period av det farras revolutioniira omavndling till det senare. Denna period
motsvaras iiven av en politisk overgangsperiod,
da Staten inte kan Vara nagonting annat an proletariatets revolutioniira diktatur."
(Karl Marx)
planen till sex dagsverken for att slutligen utforas pa
fyra ! Folkkommunen liir medlemmen tillgivenhet for
kollektivet och kommunistiskt medvetande och moral.
T. o. m. fotografen Cartie-Bresson, som i Expressens
artikelserie pastatt att hela 'Kina blivit ett arbetslager,
maste konstatera att "den frenesi i arbetet som gripit
Kinas folk inte ligger in om den traditionella ramen" !
Det iir redan fraga om hog kommunistisk anda, obegriplig fOr imperialismens dviirgar, for de miinniskor,
som iir inpyrda med borgerlig ideologi.

Historiska erfarenheter.
Men kiinner historien da inte nagon f oreteelse liknande folkkommunerna i Kina? Man kan i det sammanhanget erira om den socialistiska utopisten Robert
Owens kommunistiska monsterexperiment i England, de
s. k. "hemkolonierna". Framfi:ir allt kolonien Harmony
Hall i Hampshire, som existerade i fem Ar i slutet av
1830-talet och borjan av 184-0-talet, bade en utpriiglad
kommunism med lika arbetsplikt och lika riitt till produkten. Man maste iiven niimna Pariskommunen 1871,
di\ proletariatet i tva manaders tid for forsta gangen
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Sven-Eric Holmsten:

De '' demokratiska partiernas'' utplundringsplaner
Kommunistiska partiet vacklar
Om arbetarklassens viii fick vara avgorande for de
hiirskande spetsarna i fackfOreningsrorelsen skulle den
fackliga miljonhiirens krafter nu hallas i hogsta beredskap. Det arbetande folkets levnadsstandard kommer
niimligen i host och vinter inte endast att avgoras av
avtalsrorelsens resultat. Avgorandet om hur statsmakterna skall losa den radande statsfinansiella krisen blir
siikerligen av .iinnu storre betydelse. Skall krisen lOsas
genom att okade ekonomiska bordor liiggas pa arbetarna, vilket nu forordas av de "fyra demokratiska partierna", eller skall arbetarklassen vakna i tid och i
stiillet vriika over bordorna pa de besuttna, som ju
lever i en verklig guldalder?
Det iir att miirka, att fragan om hur den statsfinansiella krisen skall losas giiller inte endast valet mellan
alt smafolket. endera skall paliiggas alla de ytterligare
alla forsorjekonomiska
bordor pa praktiskt ta<Yet
•
b
mngens omraden, som framlagda forslag om statliga
besparingar innebiir, eller ocksa paliiggas de bordor,
som finansminister Striings forslag om inforandet av
· allmiin omsiittningsskatt innebiir. Finansministern haller niimligen fast vid <let forslag, som han forsta
gangen framfOrde i Skovde den 7 december 1958,
niimligen fOrslaget om allmiin omsiittningsskatt, som
skulle ge statskassan i runt tal en miljard i tillskott.
Han motiverar detta med att enbart ett genomfOrande
av vad som foreslagits i statliga besparingar pa intet
siitt kan tiippa till de gapande hill i budgeten, som
forutses under de kommande budgeturen. Xven om
·foreslagna besparingar genomfOras, helt eller delvis,
anser sig alltsa finansministern behova infOra omsiittningsskatt.
,
Varen 1959 kallades representanter for folkpartiet,
centerpartiet och hogern till fOrhandlingar med representanter £Or regeringen angaende det finansiella liiget.
Finansministern lyckades inte vid detta tillfiillc vinna
stod fran nagot av de deltagande borgerliga partierna
for sitt fOrslag om omsiittningsskalt. Man enades · i
stiillet om att herr Strang tills vidare skulle avsta fran

Besparingsutredningen krossar obarmhiirtigt de pa
detta siitt viickta f orhoppningarna hos de omkring
900.000 redan nu gamla, sjuka och invalidiserade, som
ju iir utestiingcla fr an tilliiggspensioneringens all a utlovade formaner, om alt atminstone fa den forespeglade
forbiittringen av folkpensioneringen fOrverkligad en·
ligt utlovad tidtabell. Besparingsutredningen foreslar
niimligen alt man ar 1960 skall hoja pensionsbeloppen
med endast 250 kronor Hir ensamstuende och med 350

innehade den politiska makten, d. v. s. proletariatets
diktatur radde. lndustrin borjade organiseras efter
kommunistiska principer och maximiloner infOrdes.
Dessa experiment var dock domda att misslyckas,
eftersom samhiillets produktivkrafter inte da hade utvecklats till den nivi\, som kriivs for att bygga ett
kommunistiskt samhiille. Proletariatet var ej heller for·
herett, cj verkligen politiskt organiscrat. Ticl och frihet

att fOrverkliga programmet saknades dessutom.
Villkoren for Kinas folkkommuner iir mer gynn·
samma. Aven diir maste man dock utsta en lu\rd klass·
kamp och har hcla tiden <let imperialistiska hotet over
sig, hotet att genom krig berovas tid och frihet att
konsolidera socialismen och skapa forutsiittningar for
ovcrgangen till kommunismen.
Katari11a.
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alt framliigga ett sudant fOrslag. Samtidigt enades man
om att pa nytt triiffa samman till hosten.
De oppet borgerliga partiernas onskan om vidtagandet av statliga besparingsatgiirder tillmotesgick regerin!Yen genom att tillsiitta en "besparingsutredning",
bes~aende av represenetanter fOr "de fyra demokratiska
partierna".
Den 17 augusti 1959 overliimnade besparingsutredningen sina forslag till regeringen. Socialdemokratiska
partiets representanter hade da enats med de horger·
liga partiernas om att foresla si\dana prutningar pa
statens utgifter, vilka praktiskt taget alla betyder att
okade personliga utgifter skulle komma att paliiggas
arbetarna och andra smu inkomsttagare.
Vi ska hiirnedan niimna de viktigaste och mest utmanande av utredningens "besparingsforslag".

Follcpe11sio11eri11ge11. I pensionsberedningens fOrslag,
som lag till grun<l fOr beslutet om infOrandet av till·
liiggspensionering, fOreslogs att nu utguende folkpen·
sioner skulle utgu med 700 kronor forhojda helopp for
ensamstaen<le och med 820 kronor forhojda helopp
fOr makar under aren 1960 och 1961. Diirefter skulle
pensionsheloppen ytterligare okas vartannat ar fran och
och med 1962, sa alt de ar 1968 skulle komma au utga
med 3.600 kronor fOr ensamstaende och med 5.400
kronor for makar.
Niir riksdagen beslutade om tilliiggspensioneringen
fOrutsatte iiven denna att en forbiittring av folkpensionerna skulle genomfOras enligt niimnda tidsschema.

kronor £Or makar, varefter pensionen skall utga med
endast samma fOrhojda belopp ar 1961.
Beslutar statsmakterna enligt detta forslag innebiir
det alltsa att man enbart for aren 1960-61 berovar
ensamstaende pensioniirer 800 kronor och mak?.r 9~.o
kronor av den i samband med propagandan for till·
:· rrcrspensionerinrren utlovade pensionsforbiittringen £Or
l abb
b
k
b
.
d .
folkpensioniirerna. Vilket fa t?,m esparmgsutr~ nm!?s socialdemokratiska ordforande, generaldirektor
~ rleby soker dolja med foljande till sitt innehall
os:nna ~ch till formuleringen spetsfundiga uttalande i
pressen:

"Folkpensione~ kommer inte att mi~~ka genom ~~sparin~en.
Vart fOrslag innebiir end~st att den. OJa?1na.. skala for .~tegrmg·
arna som pensionsherednmgen pa sm ta! foreslog ersatts med
en jiimn skala."
Att pasta att utredningens fOr~lag ~.ill .~idt.ahells~nd
ring vid genomfOrandet ~.v p:ns10?.sfo.rbattrm~en mte
minskar pensioniirernas formaner ar hka klyftigt som
om na«on skulle pasta att ett forsenat tag inte medfor
na<YOU ~idsfOrJust for resenarerna.
Niir det giillde folkpensionsfOrhiittringens finansie·
rin!Y foreslog pensionsberedningen en successiv forhoj·
nin~ av pe11sionsavgifterna fran 4, % ar 1959 och 1960
till % ar 1961. Xven besparingsutredningen vill, trots
att den sa kraftigt prutar pa pensionsforbiittringen
aren 1960-61, iindock hoja pensionsavgiften med 1 %
redan fran !tr 1961.

S

Bostadspolitilcen skall "liiggas om". De generella
hostadssubventionerna skall "omprovas".
Den statliga hostadsliinegivningen skall ersiittas med
ett kreditgarantisystem och riintorna ska hojas - allt
till batnad fOr bankkapitalet.
Forslaget innebiir en allmiin hojning av riintesatsen
fran 4 eller 4% % till 5 % fOr hus byggda fore 1951
och fran 3% % till 4 % for hus fiirdigstiillda fore 1
januari 1958. Forslaget giiller de riintor som skall erlii!Ygas £ran 1 januari 1960. Beslut enligt forslaget skulle
b~yda ytterligare hyreshojningar i berorda hus med
5 till 10 %.
Xven tidigare heviljade tilliiggslan till flerfamiljshus
skall fran 1 juli 1960 inte liingre beviljas. Egnahemslan som forknippats med lcapitalsubventio11er till en·
och tvafamiljshus skall hetriiffand~ sadana Ian som
beviljats efter 1948 men £Ore 1 juli 1953 till sin riintefria staende del uppsiigas till aterbetalning. Hiilften av
det beviljade beloppet ska kriivas fOrriintat med iJ, %
och skall avhetalas.
Forslagen skulle medfOra en hojning av .herorda
egnahemsiigares boendekostnader med omknng 300
kronor per ar.
Skatteersiittningen till lcommu11erna skall under en
femarsperiod reduceras med sammanlagt 286 miljoner
'kronor' vilket skulle betyda att den fOr de sma inkomst·
ta<Yarna ofOrdelaktiga, siirskilt pressande kommunala
be~kattningen maste okas i motsvarande grad.
Skatteersiittningen skulle utgora en ersiittning for
den minskninrr av det kommunala skatteunderlaget,
.som blev en fhljd av statsmakternas beslut om hojning
av de kommunala skattefria avdragen. Utredningen
framliigger sitt "sparforslag" trots att hestiimmelsen~.a
om den statliga ersiittningen till kommunerna redan ar
sa ofOrdelaktigt utformade fOr dessa sa att de hittills
.medfort okad kommunal utdehitering med cirka 500
miljoner.
Utover vad som niimnts foreslar hesparingsutredningen bland annat:

Kostnaderna for modrahjiilp och bidragsforskott
skall bestridas av kommunerna.
Formiinerna av ferieresor I or barn och husmodrar
skall omprovas.
Riintan pa de stalliga bosiitt11i11gslllnen skall hoj~s.
Betriiffande <let stude11tsociala stodet skall en forskj utning ske fran stipendier till Ian och riintan ~a
studielan skall hojas, allt till nackdel for fattiga stud1e·
hegavningar.
Postverkets taxor bur enligt utredningens mening
hojas.
Medlemsbidragen till sjuklcassorna fOreslas slopade
fOr alla liin utom for de fyra nordligaste.
Statsbidrag till studiegardar och studiehem samt in·
ve11tarier i samlingslokaler slopas.
Giillande general plan fOr vagvase11dets I orbattring
siittes till en de! ur funktion genom att utgifterna £Or
aren 1963-64 prutas ner med 300 miljoner kronor.
Okad takt foreslas vid nedliiggningen av "trafiksvaga
bandelar".
"BesparingsfOrslagen" beriiknas medfora 120 miljo·
ner i minskade utgifter for staten under budgetaret
1960/61, for att diirefter successivt stiga till 330 miljoner per budgetar.
Tva pe1111ingsluka11de statliga illstitutioner liar av be·
sparingsutredni11gen betraktats som ridlysta omraden,
namligen de cir if rein ar automatiskt stegrade utgifterna
till militiirapparalen, samt till hovforvaltningen. For
dessa Iores las inga prutningar. Om forsvarets utgifter
sager utred11ingen uttryckligen, alt partioverenskommelsen om dessa far ime rubbas.

t

Regeringskonferenserna
sen och dess partier.

med storfinan-

Den 28 och 29 september triiffade regeringen sam·
man med "niiringslivets miin" pa Harpsund for att
diskutera lOsningen av de statsfinansiella fragorna.
"Niiringslivets miin", det var 18 direktorer och dispo·
neuter fran de storsta foretagen i landet, fran lndustrifOrbundet GrossistfOrbundet och ExportfOreningen,
med arhe~srrivareforeningens ordforande Kugelberg i
spetsen. lnkliimda bland dessa 18 herrar fran storbolagen, som tillsamll)anstaget tillhor ov.~r 200 b?l~~S·
styrelser, satt LO:s ordfOrande Arne Ge11er med b1trade
av ytterligare tre man fran LO. ~CO ~ar representerad
av sin ordfOrande och sin egen direktor.
Hur reagerade da den pa detta siitt sammansatta fOr·
samlin"en infOr regeringens krav om infOrandet av
allmiinb omsiittningsskatt? Regerings· och LO-organe~
Stockholms-Tidningen gav den 29 september svaret pa
fragan i orden: "Av alla onda ting som heter nya skat·
ter lutar niiringslivets foretriidare at att en omsiittnings·
skatt trots allt iir det minst onda."
Den 30 septemher skrev Ny Dag: "Nu visar det sig
plOtsligt att det iir med socialdemokratin som storfinan·
sen vill gora upp."
Vilken hjiirtskiirande besvikelse avspeglar inte dessa
ord fran en partiledning, vars arbetshypotes stiindigt
varit att socialdemokratins regering iindock, trots allt,
alltid varit viird att stodja!

Regeringens forslag till oms.
Den 30 septemher och 2 oktober samlades pa nytt
representanter for de oppet borgerli~a partierna •£Or
att diskutera samma fragor med regermgen. Regermg·
en ville diskutera fragan om inforandet av allmiin om·
siittningsskatt, de horgerliga partierna ville istiillet dis-
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· besparingsforslacr0 och <let hela slutade med
k utera sma
d
"b
'
•
att hogern, folkpartiet och centrepRartiet. sa e ettd f e·
stiimt nej" till omsiittningsskat~ed~· fe~ermgen sto ast
·d •tt f"rslag men boll samtI 1gt ragan om acceptev1 SI 0
'
•
d •
f" l
randet av en del av besparmgsutre nmgens ors ag
oppen.
d
·1 d
I det Iiige, som blev resultatet av enna parh e arkonferens beslutade regeringen den 7 oktober att den
02 oktob;r liigga fram forslag for riksdagen om en
4-procentig allmiin omsattningsslcatt frc°in ltrsslciftet
1959-1960. Skatten skall liiggas ovanpa alla ovriga
skatter och avgifter.
Av de 1,400 miljoner, som en 4-procentig skatt skulle
tillfOra statskassan, skulle 90 miljoner aterga till familjer med bidragsberiittigade barn med 50 kronor per
barn och ar i "mattligt fOrhojda barnbidrag". Regeringen har diirvid inte riiknat med att barnfamiljerna
med detta ringa belopp skulle kunna kompenseras for
de okade skattebordor som inforandet av omsattningsskatt medfOr. Det ar endast merkostnaden for barnen
som regeringen sager sig vilja kompensera. Skalten
kommer diirfor att for en familj med tvi'1 barn medfora
en merkostnad av over 230 kronor per ar, trots <le med
100 kronor forhojda barnbidragen.
Folkpensioniirerna tilldelas daremot ingen siirskild
kompensation, de skall en<last fa det tillagg som automatiskt foljer av att omsattningsskatten, (fastan mycket
efterslapande), hojer konsumentindextalet och <larmed
· aven pensionspristalet. Delta beraknas sa smaningom
medfOra 40 kronor vardera for makar och 50 kronor
fOr ensamstaende pensionarer i forhojd pension per ar.
Aven tjiinster, exempelvis reparationer av och service
at bilar,. blir belagda med omsiiltningsskatt.
Regeringen har uttryckligt forklarat att den "star
och faller" med sitt skattefOrslag.
. . Regeringen motiverar infOrandet av omsattningsskatt med att behov uppstatt att fylla ett driftsunderskott i statens budget, vilket for budgetaret 1959/60
:beriiknas uppga till i runt tal 1 miljard och for nasta
budgetar med 1,8 miljarder. Och diirtill motiveras forslaget med att det iir nodvandigt som ett led i kampen
mot hotande inflationsfara.
Fran borgerligt hall hiivdar man att statens affarer
inte alls iir sa daliga, som de utmalas av regeringen.
Folkpartiet .och centerpartiet sager sig vilja spara
pa statens utg1fter, dock inte pa sa siitt att sparatcriirderna skulle bli av sadan art att de "verkar nedbrytande". Folkpartiet sager sig vilja medverka till att
"stiirka statsfinanserna", men anser att infOrandet av
omsattningsskatt skulle vara att "bruka storre vald an
noden kriiver". Centerpartiet har daremot antytt att om
partiet i slutvalet stalles mellan hara onda ting, sa kom.mer det kanske att anse sig tvingat att accepter a en
eller annan procent i omsattningsskatt.
Hogern vill sanera statens finanser crenom att utan
.hansyn till alla atf?ljande sociala skade~erkningar skara ner statens utg1fter med 750 miljoner i ar och en
halv miljard niista ar.
Overliiggningar paborj ad es den 13 oktober mellan
hogern, folkpartiet och centerpartiet om vilka motforslag som skall stallas till regeringens fOrslag. Det diskuteras bl. a. nya punktskatter 1)a cicrarretter
spri·t
0
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Man kan helt instamma med folkpensioniirernas
riksfOrbund nar delta i en skrivelse till finansministern
anfor: "For oss folkpensionarer, som i allmanhet lever
under knapphetens kalla stj arna, iir <let ofattbart att
just vara pensioner skall bli foremal for attacker fran
statsmakternas sida."
"Inflationsfaran" anvandes flitigt av regeringen som
argument. "Vi maste dampa konjunkturen och skapa
en fast prisbildning far att bevara den svenska konkurrenskraften", forklarade statsminister Erlander pa
sammantradet med de borgerliga partierna. Och "vi
tror att denna dampning klokost sker genom en omsattningsskatt nu", men "vi maste lata investerino-arna
komma till sin ratt", sa han pa Harpsundsmotet infOr
de fortjusta representanterna for storfinansen.
Det citerade uttalades tydligen som polimik mot konjunkturinstitutets chef, Bent Hansen, som var djarv noO'
alt forfiikta den meningen alt det ar investerincrarn~
•
bromsas upp om man vill mota en i bframsom maste
tiden hotandc inflationsfara. Pa Harpsundsmotet framfOrde regeringen, till trost for de forsamlade miinnen
fri'm storfinansen, att "de forslag som framfOrts om att
.siilta in inflationsbekampande atgarder mot fOretacr0
.samheten mi'iste avvisas".
Och sa Strang i radiotalet den 2 oktobcr: "lnflationen ar det viirsta vi kan raka ut £Or och <larfor far
man ta till hi'trda metoder for att klara si"0 fran dct
allra varsta."
Pa Harpsundsmotet stallde storfinansens man en rad
krav om skattelattna<ler for in<lustrin, fOrdelakticrare
lagerviirderingsregler, att nyemissioner ska bli avdr~crs
gilla vid beskattning etc. Kraven avvisa<les inte av ~e
geringcn med kall hand, dcnna lat i stiillet fOrsta att
den var vil~ig ~tt dis~utcra dessa fragor. Samtidigt
lugnade Strang mdustnherrarna med att omsiittnincrsskatten inte skulle fa nt1gra namnvarda verknin..,.ar for
exportindustrin, eniir den cndast skullc ulta<Yas ~'i sista
lcdet" vi<l varudistributionen. D. v. s. att de~ hlir skattefrih:t fo~ cxport.~ndustrins produkter. Pa byggnadsmatenal for uppforandet av bostader skall diiremot
omsiittningsskatt uttagas i "sista ledcL", d. v. s. i form
av hojda boen<lekostnader.
Inflation betyder, oversatt till mindrc mystiskt klin<Yande. svenska, .'.'pe~mingvardefOrsiimring", d. v. s. pri~
st,?grmg .. O~sa~tnmgsskatt betyder ocksa prisstegring
pa alla hvsfornodcnhetcr. Den "socialistika re!Yerin!Yen"
0
sager sig vilja bckampa prisste<Yrin"ar med° - pris.
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fat fa utsiitta ett helt folk?
.., Yid tj anstemiinnens ekonomistamma i Vaster as den
? o~tober hade Strang en uppgorelse med konjunktur1~stitutets chef diirfor att dcnnc gett uttryck for memngcn, att ett aterinfOrandc av den extra bola!Ysskat·
ten skulle vara ett led i bekiimpandet av inflati'onsfaran. Striing tillrattavisade och undervisade den for·
miitne med orden: "Att rub ha beslutet att ta bort den
extra bolagsskatten vore att svika ett heligt lofte. Over·
huvud tagct ar det intc fOrctagsamheten som ska klammas at."
.. Ni~r b~ir socialdemokratins lofte om alt skapa klass.; rattv1sa at de som arhetar mantro ett heligt lofte?

0

... Som bevis ~?r sin· "sparvilja" ln_eddelade regeringen
vid sammantradet med de borgerhga partierna att den
iimnade folja besparingsutredningens i denna artilcel
-tidigare slcildrade forslag om nedprutning av den i utsilct stallda forbiittringen av folkpensionerna aren 1960
och 1961.

Kommunistiska partiet vacklar hit och dit
Den grundlaggande idcn for kommunistiska partiets
nya kurs utforma<les pi\ sin ti<l i Ny Dag i orden:
"Samvcrkan utan overenskommclse." Pa senare tid, intill dess att innchi\.llct i regcringcns proposition, om
omsiittningsskatt hlcv hekanl for parliet, har partilcd-

ningen under trycket av medlemmarnas stegrade missnoje med socialdemokratins allt mera reaktioniira politik, visat en viss tendens till omlaggning av rodret at
viinster. Denna tedens har tagit sig uttryck i en nagot
skarpt kritik mot socialdemokratin. Vidare i att partiet
i excmpelvis fragan om omsiittningskatt utformade ett
sadant forslag och avgav sadana deklarationer, sa att
det blir omojligt for partiet att ens till nagon del stodja
det socialdemokratiska skatteforslaget, sa vitt inte kommunistiska partiet pa ett overytgande salt vill dokumentera principloshet och opalitlighet.
Det ar emellertid samtidigt att miirka, att denna andrade attityd mot socialdemokratin atfolj des tyvarr inte
av nagon sadan sjiilvlcritilc fran kommunistiska partiets
sida, som skulle kunnat varsla om en verklig tillnyktring.
lfraga om den ekonomiska politiken har kommunistiska partiet i en resolution kriivt alt nodvandig fOrstarkning av statskassan skall ske genom beskattningst1tgarder riktade mot storfinansen och rika medborgare.
Det framhalles att endast en hojning av formogenhetsskatten med 2 %, uttagandet av 100 miljoner i skalt
p!t inkomster over 50.000 kronor och atertagandet av
beslutct om sankning av bolagsskalten med 10 % skulle
tillfOra statskassan 700 miljoner. Diirtill skulle uttagandet av skatt pa kursstegringsvinster pa aktier kunna
ge viildiga belopp.
Den 7 mars 1959 deklarerade kommunistiska partiets ordforande att partiet av princip var motstandare
till indirekt beskattning, att intet avsteg fran denna
princip fick ske hara diirfor att det sitter en socialdemokralisk regering, som triiffat en ohallbar uppgo·
relse med de borgerliga partierna i forsvarsfragan, och
att partiet diirfor skulle bekampa planerna pa infOrandet av omsiittningsskatt.
Kommunistiska partiets alternativ i skattefragan
och <less deklarationer om ovillkorlig kamp mot infOrandet av omsattningsskatt kan understodjas av alla
medvetna arbetare.
.Avcn de oppet borgerliga partierna opponerar av
partitaktiska skal mot inforandet av omsiittningskatt.
I den situationen kravde man nu fran socialdemokra·
tiskt hall att kommunistiska partiet skulle infria sina
tidigare deklarerade loften om att stodja regeringen
mot angrepp fran borgerligt hall. Trots sina tidigare
bestiimda deklarationer borjade kommunistiska partiet
ge synnerligen sviivande och vaga svar pa dessa krav.
Som exempelvis Gunnar Ohman, niir han pa ctt mote i
Jonkoping, enligt referat i Ny Dag den 23 september,
svarade pa ett sadant krav fran den socialdemokratiske riksdagsmannen Goran Karlsson med att saga:
"Tids nog far man ta stiillning till den fragan. Kommunisternas stallning kommer alt i hog grad hero pa
vilken lonepolitik, som kommer att genomfOras i vinter."
For det forsta ar det i hogsta grad troligt alt fragan
om omsattningsskatt kommer att vara avgj ord innan
avtalsrorelsen slutfOrts. For det andra £inns alla skal
att £raga om kommunistiska partiet menar att nagra
procents lOncforbiittring till arbetarna skulle kunna
. f0ra11leda kommunistiska partiet att hjalpa regeringen
att helt eller delvis franrova arbetarna denna lonesteg. ring genom infOrandet av omsiittningsskatt?
· Den l september fOrklarade partisekreterare Knut
Tell i en intervj u i Expressen: "Vi kommer att rosta
emot en omsattningsskatt. Vi har ett eget alternativ till
att sanera statens affiirer, och <let kommer vi att sta
vid. Vi har ingen anledning att nu gu ifran vart beslut fran i vi1ras. lngen oms."

Dagen efter kom Tell med en dementi i Ny Dag, i
vilken han anforde att Expressens pastaende om ett
samgaende med de borgerliga partierna for att storta
regeringen var gripet ur luften. Sa hade ju emellertid
inte heller Expressen uttryckt sig, utan den hade skrivit att Tell sagt: "Vi lcommer att rosta mot en omsiitt·
ningsslcatt."
Det var tydligen delta bestamda besked som Tell
ville ha iindrat. Vilket ocksa framgick av att riksdagsman Gunnar Ohman samma dag lat infOra foljande
meddelande i Dagens Nyheter: "Vi gor absolut inga
kategoriska pastaenden i forviig om hur vi tanker
rosta. Vi tar ingen standpunkt till tankta situationer.
Det enda vi kan saga nu ar att vi iir emot oms och
att vi kommer att rosta pa vart eget fOrslag till bl. a.
skiirpt direkt skatt."
Och samma <lag meddelade riksdagsman Gustav Johansson i Stockholms-Tidningen: "Hur vi iimnar upp·
triida om vart fOrslag blir utslaget har vi inte tagit
stallning till. For oss iir regeringens omsiittningsskatt
och de borgerligas sparfOrslag som innebar social nedrustning lika osympatiska."
Efter ytterligare tre dagars grubbel var emellertid
partiledningen fardig att "ta stiillning i en tankt situation". Den 5 oktober skrev niimligen riksdagsman
Gunnar Ohman i Ny Dag: "Det iir otiinkbart att kommunistiska partiet skulle stodja tillkomsten av en borgerlig regering. Alla spekulationer i den vagen kan
tveklost avfardas."
Den borgerliga pressen vidarebefordrade dagen diirpa nyheten pa siitt som exempelvis Dagens Nyheter:
"Kommunisterna kommer inte att stjiilpa ministiiren
Erlander i host niir <let skall rostas om den nya omsiittningsskatten. I kategoriska ordalag klargors detta
i mandagens nummer av partiorganet Ny Dag." Och
regeringsorganet Stockholms-Tidningen tackade for
den utlovade hjiilpen genom att skriva: "Men olust
vacker det att kommunisterna har en nyckelposition i
var riksdag." Pa dessa skriverier foljde inte nagon
dementi eller nagot bemotande i Ny Dag.

Vid hOstriksdagens oppnande upprepade Hilding
Hagberg det ohdllbara lOftet att bdde hindra genomfiirandet av oms och 1kydda regeringen frdn
fall.
Fore kommunistiska partiets solidaritetsdeklaration
rot finansminister Strang: "Vi viiljer hellre regeringskris iin inflation." Fran kommunistiska partiet kom
<let ynkligt gniillande svaret: "Vi viiljer hellre omsiittningsskat an regeringskris."
Som motivering for sitt lofte att ovillkorligt stodja
regeringen gen om att inte utnyttj a sin stiillning i riksdagen for att forhindra genomforandet av omsattningsskatt skrev Gunnar Ohman i Ny Dag bl. a. att kommunistiska partiet ville "att folkpensioniirerna skall fa en
ordentlig standardhojning redan nasta ar". Precis som
om kommunistiska partiets ledning skulle vara ovetande om att regeringen redan vid konferensen med de
borgerlirra partierna tre dagar tidigare meddelat att
•
...
orden tl•1g" h OJ·
den inteb iimnade me dverk a h·11 " nagon
ning av folkpensionerna .
Den stiillning kommunistiska partiet med sina senaste deklarationer intagit ar liktydig med att partiet
har tillforsiikrat den socialdemokratiska regeringen det
stod som iir erf orderligt for att den skall kunna infora
allmiin omsiittningsslcatt pa det salt och i den form
regeringen onslcar. Partistiillningen i riksdagen ar niimligen sadan att om kommunistiska partiet inskriinker
sig till att endast rosta £Or sitt eget fOrslag och liigga
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Ett sadant handlande skulle inte alls innehiira att
kommunistiska partiet skulle "hjiilpa Hjalmarss.on till
makten" ty socialdemokraterna och kommumsterna
tillsamm~ns kan ltandra sidan fiilla de borgerligas "hesparingsforslag". L~kaslt kan socialdemokrater ?.ch
kommunister med nksdagens nuvarande sammansattninrr niir de slt onskar fiilla en eventuellt kommande
bor~erlig regering. Att en sadan regering skulle kunna
hil<l°as iir for ovrigt inte troligt, eniir de oppet horgerli rra partierna iir allt fOr politiskt splittrade for att
k~nna astadkomma ett Liirkraftigt underlag for en
sad an.
Nyval skulle hli foljden om regeringens skatteforslag blev avslaget. lnte horde viii kommunistiska partiet, som just nu i sin press hara talar om "viinstervinden som blaser" och om den starka stiimningen
. hland arhetarna for partiets politik ha nagonting emot
ett nyval? Ett sadant skulle ocksa siikert ge ett gott
·resultat for kommunistiska partiet om detta fore valet
uppriidde sj iilvstiindigt och rakryggat i den skatte. £raga, i vilken arbetarklassen har sa stora intressen att
·bevaka.
Kommunistiska partiet horde ocksa ta hiinsyn till
· att scicialdemokratins foretriidare iir sa funtade, att de
bekiimpar sadana for arhetarklassen skadliga foreteelser som omsiittningsskatt niir de befinner sig i mino. ritets- och oppositionsstiillning, men siitter allt pa spel
for att genomfora en sadan sak niir de sjiilva regerar.
·En j iimforelse med de engelska socialdemokraternas
upptriidande under den nyss genomforda valrorelsen
och de svenska socialdemokraternas dagsaktuella upp·
triidande i fragan om omsiittningsskatt iir ju liirorik. I
England kiimpade socialdemokraterna under den mot
hogern riktade parollen om avskaffandet 11tminstone
delvis av omsiittningsskatten, i Sverige kiimpar socialdemokraterna for inforandet av generell omsiittningsskatt. Skulle det inte vara nyttigt att prova de svenska
socialdemokraternas roll i frltgan om omsiittningsskatt,
med rollen spelad i oppositionsstiillning under en valrorelse? Med kommunistiska partiets forsla"0 som alternativ till vad socialdemokralerna du kunde hitta pa alt
foresla? .
Med det liige som hiir skildrats forefaller det rent
obegripligt alt kommunistiska partiets ledninrr backat
ut friin sin tidigare intagna position. bet fin~s inrren
soin heist ursiikt for handlingen om kommunisti~ka
partiet i denna situation sviker sin tidigare deklarerade
principiella instiillning och sin a lof ten och slur till re. triitt infor den socialdemokratiska regeringens hot om
att avgii om den lider nederlag i fragan om omsatt-ningsskatt.
Det forefaller alltsa som om kommunistiska partiets
· kiinda fOrkarlek for parlamentariskt-taktiska herakninO'.
0
ar nu skulle komma att leda anda diirhiin att partiets
riksdagsmiin efterapar folkpartisten Konigsson i hans
roll som socialdemokratisk hjalpare i noden, niimligen
pa sa satt att de genom nedliiggandet av sina roster
· amnar medverka till en socialdemokratisk seger i fra. gan om inforandet av omsiittningsskatt. Men handlar
. kommunistiska riksdagsgruppen iiil saclant siitt, d?1
0
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kommer varje vaken arbetarvaljare att inse att kommunistiska partiet inte alls utgor nagot alternativ till
socialdemokratin ens i de mest utpriiglade klassfragor. Arbetarviiljarna skulle sedan inte glomma att det
var kommunistiska partiet som kopte den socialdemokratiska regeringen, detta organ for monstergill forvaltning av det kapilalistiska samhiillet, kvar pa taburetterna for arbetarnas pengar.
Samtidigt iir det ju si'i, alt elt stud fran kommunistiska partiels sida for inforandet av omsattningsskatt
skulle bli en ovarderlig hjalp ltt de oppet borgerliga
partierna for skapandet av en god valplattform. De
Jiorgerliga, som endast av partitaktiska berakningar
deklarerar motstand mot omsiittningsskatten, onskar
utan tvivcl innerligt att socialdemokratin utan deras
hj iilp skall kunna fa sitt forslag genomfort. Ett klart
besked fran kommunisterna om att de kommer att
·framfora klara avslagsyrkanden och rosta emot regeringsforslaget och att de i ovrigt inte kommer att i
nagon voteringsomgi'tng rosta for nagot annat forslag
iin sitt eget skulle under dessa forhallanden pa ett nyttigt siitt stiilla sftviil socialdemokratiska partiet som de
oppet borgerliga partierna mot viiggen.
Den 9 oktober inlcdde Ny Dag meddelandet om re·
geringens beslut den 7 oktober med orden: "Den socialdemokratiska pressen bekraftar nu den uppgift, som
var tidning kumle liimna rcdan den 30 september, namligen att regeringen avser att liigga fram forslag till
en 4-procentig allmiin omsiittningsskatt."
Det ar riktigt att Ny Dag i konkret och bestamd
form kunde meddela om innehi'tllet i det kommande
regeringsforslaget forst av alla tidningar, en hel vecka
fore innan regeringen formellt fattade beslut i fri'tgan.
Hur var detta mojligt? Forhi'tller det sig kanske sl1
all kommunistiska partiledningens obegripliga helomviindning i fragan foregicks av en overenskommelse
under hand med regeringen, efter alt denna informe·
rat kommunistiska partiets ledning om innehttllet i den
kommande propositionen? En overenskommelse som
kommunisliska partiledningen du uppfattade som ni'tgontirig s£t storslagct och betydelsefullt sa att partiet
fOr den skull till och med skull avsti't Iran alt utnyttja
sina rcsurscr for alt forhindra oriittfardighet och svek?
Nagonting mastc viii niimligen ha intriiffat, ty den 1
oktober fiillde Ny Dag foljande hi'trda dom over regeringcns planer:
''Det iir alltsa ingen tvekan om att omsiittningsskatten iir en
oriittfiir<lig skatteform. Den svenska arbetarrorelsen har alltid
varit motstandare till in<lirekt beskattning. Det · iir ocksa ett
svek mot dessa traditioner niir <len social<lemokratiska regc·
ringen nu tanker klara statsfinanserna enhart genom en om·
siittningsskatt."

Som en folj d av s11dana hi'trda men riktiga omdomen i Ny Dag fortsiitter fackfOreningar och aven en
de! av kommunistiska partiets egna organisationer och
medlemmar fortfarande med att offentliggora sina mot
omsiittningsskatten riktade kampkrav i Ny Dag. FackfOreningar framhaller att "arbetarrorelsen och dess representanter i regering och riksdag hor se till att en
kursiindring kommer till stand" och att fackfOreningsrorelsen bor mobiliseras for att forhindra infOrandet
av oms. Kommunistiska partiets egna distriktskonferenser upprepar Hilding Hagbergs tidigare stolta forsiikran om att "arhetarrorelsens instiillning i denna
fraga kan inle vara ni'tgon annan idag an tidigare, iiven
om dct rakar vara en socialdemokratisk regering som
sitter vid makten" och manar till kamp for att "hindra
regeringcn frfm alt gcnomf{ira sin omsiittningsskatt".

Del kalla kriget
1.

Bakgrunden.
Utvecklingen har visat hur riitt Lenin hade i sitt
konstaterande att kapitalism och krig ar oskiljaktiga.
Krigen har alltid varit losningen av kapitalismens motsiittningar. De har dock stiindigt endast gett tillfiilliga
lOsningar som alltid innehallit froet till nya konflikter.
Sa liinge krigen huvudsakligen fordes mot niistan varnlOsa folk i Afrika, Asien och Amerika var de ju riskfria for den profitgalna kapitalismen i <let tekniskt overliigsna vastern. Men niir rovarna borjade sli'tss inbordes, som t. ex. under forsta viirldskriget, blev fOljden
en forsvagning av styrkan hos de varldens bodlar och
.rovare, som de europeiska staterna sedan liinge varit.
Trots interventionskrig kunde inte kapitalisterna fOrhindra att Rysslands arbetare kastade ut kapitalismen
ur sitt land och borjade bygga socialismen.
Det andra viirldskriget blev iin mer forodande for
kapitalismen. Det tyska kapitalets viirdige ledare, Adolf
Hitler, gjorde fiasko i sitt fOrsok att gora hela viirldens
folk till utsugningsobjekt ltt den tyska storfinansen .
Diirtill medforde kriget att opinionen for fred och avspiinning Llev en miiktig kraft bland folken. Men fred
skulle betyda katastrof for kapitalismen. Och knappt
hade vapnen tystnat 19:15 forriin planerna pa nya krigiska iiventyr Lorjade smidas av storfinansens experter.
Men uppgiften var inte latt. Hitlers metoder ifn1ga
om behandlingen av erovrade folk - som paminde
om vad koloniernas Lefolkning utsalts fOr - skapade
en opinion mot kolonialfortrycket t. o. m. bland Europas gamla hiirskarnationer. Och sovjetfolkens kamp
under kriget mot Tyskland gj orde det svart att spela
den nara 30 i'tr gamla skivan om fortrycket och efterblivenheten i Sovjetunionen. Det var salunda nodvandigt
att skapa en opinion for krig, iivcn om utvecklingen
hade medfOrt att detta var en arbetskriivande uppgift.
Huvudsyftet blev alt skapa en hatstiimning mot kommunismen och Sovj etunionen, och hiir fanns ett gott
startkapital i Hitlers och Gobbels efterliimnade propagandaskrifter. Sa smaningom liirde sig experterna pa
sovjethets i olika liinder sjiilva att klart distansera sina

Och i insiindarspalten framhaller arbetare att "det iir
kommunisternas plikt att rosta nej".
Mot hakgrundcn av kommunistiska partiledningens
hestamda forsiikran om att inte siitta den oms-viinliga
regeringens existens pa spel, vilket endast kan ske om
de kommunistiska riksdagsmiinnen rostar for avslag
pa regeringsforslaget, sa ger dessa uttalanden i Ny
Dag ett rent av makahert intryck.
Det ar ju mojligt att regeringen i centerpartiet kan
skaffa sig ytterligare en hjiilptrupp for omsiittningsskatt. Den 3 oktober skrev Stockholms-Tidningen for·
hoppningsfullt: "De som redan nu forestaller sig att
kommunisterna blir tungan pa vagen vid skattevote·
.ringen i slutct av hostriksdagen kan flt bevittna ov~r
.raskningar fr£m herr Hedlunds sida."
Skulle dessa socialdemokratiska f orhoppningar uppfyllas s:'.'1 reduceras kommunistiska partiets betydelse
.som socialdemokratisk hjalptrupp till en det andra upphiidets roll.
De ledare i kommunistiska partiet som lider av su-

liirofiider ifraga om forljugen och simpel lognproduktion.
Men det giillde iiven att kompromettera alla koloniala folks frihetsstravanden. Och detta ansag man
bast kunna ske genom att siitta stiimpeln "kommunistisk aggression" pa varje forsok av de fortryckta folken att kasta av sig <let frammande oket. Vad kapitalisterna i de miiktiga viistliga landerna - USA, England, Frankrike och Tyskland onskade, var krig for
att krossa socialismens lander och for att siitta koloniernas folk "pa plats". Men situationen var sadan att
de inte omedelbart vagade siitta igang ett varldskrig
till. Sovjets styrka och opinion for fred stod hindrande
i viigen. Freden med <less foljder av massarbetsloshet,
social oro och overproduktion var aven den en mardrom for herrarna i bankpalats och borssalar. Da
aterstod inget annat iin att skapa det tillstand som
brukar betecknas som det kalla kriget, d. v. s. ett tillstand av spanning, oro och skriick, ett "balanserande
pa randen av krig", som Dulles s£l malande gett uttryck at i sina stravanden. Och viildiga resurser ~. kapital och miinniskor sattes in for att skapa den spanda
atmosfiir i det internationella umgiinget som varit radande de senaste 12 aren. Syftet har givetvis varit att
satta igang ett hett krig niir tidpunkten kunde anses
liimplig.

11. Of/ensiven satter igang.
Redan 1945 kravde Churchill Sovjets underkastelse
och pliiderade for att f orhallandet till det ryska folket
"kan baseras endast pa deras erkannande av den engelsk-amerikanska styrkan". Och i januari 1946 skisserade Truman den nya amerikanska politiken mot
SSRU som "j iirnniivens och <let kraftfulla sprakets
politik".
Darme<l inleddes den kampanj som ifraga om fordomsfrihet, IOcrnaktighet och intensitet aldrig haft sin
0
d
.
like. USA stod - som det rikaste Ian et - I spetsen
for kampanjen, och betalade ut miljarder dollar bl._ a.
i form av "Marchallhjalp" till de lander som ville

dan overkiinslirrhet
i fri'tga om socialdemokratiska re0
geringens var a eller inte var a, att de dr~r ~ig for a.~t
fullrrora sin sjalvklara kommunistiska phkt I en avgorande intressefraga for arbetarna, horde kunna bringas
pa andra tankar av partiets medlemmar. ~arfo~. at~ det
stora flertalet av partiets medlemmar maste val anda
veta och fOrsta att denna regeringens framstot fOr en
ur klassynpunkt upprorande orattvis skattepolitik ar
sa oantagbar for arbetarna, att framstoten ar liktydig
med ett regeringens sjiilvmordsforsok. Att regeringen
alltsa genom sitt handlande riskerar att storta sig sjiilv.
Endast ett sadant ur rent sakliga synpunkter riktigt
betraktelse- och handlingssatt fran medlemmarnas sida
kan aterstiilla kommunistiska partiet i stridbart skick.
Kommunister Iar inte overlamna arbetarklassens
livsfrc'lgor till den socialdemokratiska regeringen for
paralamentarisk losning enligt dess vilja. Denna regerings /ram/art mciste istiillet stackas, varefter klassstridernas tyngdpunkt kan flyttas over /ran det parlamentariska till det utomparlamentariska omrc'ldet•
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h t blivit en mycket lonan e sysse sattnmg. OJ ott
e ~ handel med socialismens lander, forfOljelse mot
mo
· ens1"d"ig ny·
k mmunister och fOrbu d mot deras partier,
h~tsfOrmedlinO' diir endast Amerikas rost fick gora sig
gallande ar n&gra exempel pa de medel som anvandes.
Och propaO'andan
mynnade fOljdriktigt ut i kravet pa
0
korstag, d. v. s. krig mot socialismens lander.
I samband med dessa atgarder genomdrevs en van·
vetti<Y upprustning och Atlantpakten (NATO) organise·
rade~ som en anfallsorganisation i det planerade korsta<Yet. Europaradet och andra organisationer bildades
fo~ att samordna resurserna for samma andamal.
Granskrankningar med amerikanska bombplan, sabo- ·
tage, spioneri och andra provokationer mot socialismens lander horde till ordningen for dagen. Och en
valsmord propagandaapparat si.irj de for att allt detta
blev framstallt som om <let vore socialismens lander
som skapade spiinningen.
En Iramskjuten plats bland <let kalla krigets stot·
.trupper in tog den ekonomiskt harskande klassen i Sve·
rige, med dess odmjuka forvaltare och hjalptrupper,
det socialdemokratiska le<laregarnityret. Under inbor·
des kabbel om vem som var <luktigast i att "bekampa
kommunismen" sokte borgare och sossar i press och
radio, pa moten och i riksdagen tiivla med varandra
om. vem som kunde prestera mest illvillig och forljugen propaganda om kommunisterna och framfor allt
om Sovjetunionen.
Vid skolornas katedrar liksom bland tjiinstemiinnen
vid TT, radion och tidningarna uppstod en tavlan om
vem som kunde genom urval, forvanskningar och for·
tiganden anvanda alla nyheter i den kalla krigspropa·
gandans tj iinst. Polis, domstolar och militar engage·
·rades ocksa i anstrangningarna, och resultaten kunde
bli sadana "affarer" som Catalina - Enboms - Artur Karlsson-affarerna eller "stuckatoraffaren" i Gote·
borg. Och som ytterligare exempel kan hiir paminnas
om de med den internationella reaktionen samman·
kopplade kampanjerna i samband med Tjeckoslovakien,
·Korea, Polen, Ungern och - Pasternak.
Givetvis forde de kapitalistiska staterna ocksa heta
krig under dessa ar, da uppladdning for <let onskade
storkriget agde rum. De engelska kolonierna, t. ex.
Malaja, Burma och Kenya, de franska lndokina och
Algeriet saval som de amerikanska bolaO'skolonierna
~uate~~la och _Libai:o~ har alla fatt kanna pa att
impenahsterna icke hllater folken att leva i fred om
de ej. fogligt later sig utplundras av sina fortryckare.
. Och i samarbete me~ sin stathallare i Sydkorea, Syng·
man-Ree, salt~ USA igang ett langvarigt krig, som endast genom Kmas resoluta upptra<lande hindrades fn1n
att bli annu mer omfattan<le. KuppfOrsoken i samrad
med inhemska kontrarevolutionarer i Tjeckoslovakien
och Ungern blcv aven de ett fiasko for det kalla krirrets
organisatorer, liksom fOrsoken att t1terf0ra Errypten
°till
0
raden av afrikanska kolonier.
Anda sedan krigsslutet har dessutom de styrande i
USA for varje ar okat landets rustningar, bade inom
.landet och genom anlaggande av baser i sina satellit·
stater runt om Sovjets granser. Den skrytsamhet som
svensk-amerikanare ofta beskylls for blir till ett inlet
om den j amfores med det kolossala frosseri i mo rd
och odelaggelse, och <let stan<ligt aterkommande skrytet over krigsrustningarna, som kommer fran USA.
Atombomber, robotar, bombplan, atomubatar, raketbatterier och giftgascr ges en reklam, som om clct
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gall<le att fa hela varl<len att bli odmjuk infor makten,
likt en neger infor en vit herreman vid Mississippi.
Vilken har nu reaktionen blivit i viirlden bland dern
som <let kalla kriget riktar sig mot?
Forst kan <la konstateras att de koloniala folken med
ett nastan ofattligt hjiiltemod fortsatter sin kamp mot
de tekniskt och antalsmassigt overliigsna fortryckarna.
Oppna strider pagar for narvarande i Algeriet och
Laos, dar folken i bada landerna soker kasta ut fram·
mande inkriiktare.
Men hur har socialismens lander med Sovjetunionen
i spetsen mott det kalla krigets offensiv?
Givetvis har socialismens lander - med erfarenheterna fran tidigare anfall fran viisterlandets korsrid·
dare - mi1st stiirka sitt forsvar. Men det mest mar·
kanta i Sovjets politik efter viirldskriget har varit arbetet fOr freden. Entraget, ar ut och ar in, har Sovjet
pa olika vagar och med stod av de ovriga socialistiska
Ianderna kiimpat fOr nedrustning, stopp fOr atomvapen·
proven, avspiinning och verklig Ired. Kraven har varie·
rat, det har gallt exempelvis okat utbyte pa <let kulturella eller sportsliga omradet, okad handel mellan
ost och viist eller avliigsnande av alla baser pa friimmande territorier, men alltid syftat till fredlig samlevnad. En fredsrorelse har organiserats, som gjort en
stor insats viirlden over fOr fredens sak. Och standigt
har krav framfOrts om alt alla meningsskiljaktigheter
mellan staterna skull !Osas medels fOrhandlingar. Vas.
terns miiktiga kapitalistlander har emellertid under sekler vant sig vid att Iata vapnen tala om motparten ej
underkastar sig deras villkor. Pa detta siitt skaffade de
sig herraviilde over nastan hela den ovriga viirlden.
Detta har ocksa medfOrt en oformi\ga eller ovilja att
losa motsiittningar forhandlingsvagen och de har gjort
allt for att sabotera forsoken till losning av tvistefragorna genom forhandlingar. Har de av omstandigheterna pressats att satta sig vid forhandlingsbordet som
i Geneve 1955, saboterade de det hela genom alt ~tiilla
krav pa fullstiindig underkastelse av motparten.
Men trots alla anstriingningar i vaster att halla det
k?lla kriget i gtmg,. borj ade folk en trottna pi\ den spanmng och de rustmngsbordor som detta medfOr. Och
de forcerade proven med atombomber med dcss farliga forgiftning av atmosfaren har skapat oro bland
alla folk. Ytterligare en faktor som bidra"er till att
~ampa krigsivrarna ar de enorma framsteg ~a produkhonens omradc som gors inom liinderna i den socialistiska delen av viirlden. Bl. a. dessa faktorer har O'jort
att Iaget i nagon man har andrats under det se~aste
aret, och fOrutsattningar syncs nu ha uppstatt for en
fOrbiittring av relationerna mellan de socialistiska och
kapitalistiska delarna av viirlden.

III. Har viirulpu11lcten !commit?
Under hosten 1958 gjordes vissa framsteg i Geneveforhandlingarna om installande av karnvapenproven.
Bland de svaraste tvistefragorna som kvarstod da, och
som fortfaran<lc iir olosta, iir motsiittningarna mellan
Sovjets krav pa forbud mot atomhombsexperiment fOr
-all framti<l och USAs krav pi\ att stoppet hara skulle
giilla en kortare ti<l. Dessutom har fragan om kontrollen av forbudets efterlevuad vt1llat tvister, trots att de
tckniska expertcrna klarlagt alt sadana kontrollmojlighcter finncs. Emellerti<l synes USA, atminstone tidigarc, ha varit min<lre intresserat av att proven verkligen upphorde, iin av att fa mojligheter att genom
sina si\ kallade kontrollanter fa tillfiille att kartliigga.
Sovjets forsvarsindustri. Den allt starkare opinionen
mot atomvapenproven syncs dock ha medfOrt alt moj'

ligheterna till en losning av problemen numera har
forhattrats.
Bland de fragor som framforallt har statt i fOrgrunden under <let senaste aret iir emellertid de ryska kraven pa fOrhan<llingar fOr att losa Berlinfragan. Berlin
har ju alltsedan senaste kriget varit en delad stad.
Vastmakterna - som standigt brutit mot sa viktiga
punkter i ockupationshestammelserna i Potsdamavtalet som att fOrhindra Tysklands militarisering, tillintetgora nazismen o. dyl. - kraver dock att avtalet
respekteras pa en punkt, namligen i fragan om Berlins
status. De har forvandlat Vast-Berlin till en hard for
spioneri och sabotage gentemot Tyska Demokratiska
Republiken och anser sta<len ytterst viirdefull som en
front i det kalla kriget.
Det viickte darfor ett oerhort uppseen<le, och framkallade de vildaste raseriuthrott i vaster, niir Sovjet
lade fram sina forslag om hortdragan<le av alla friim·
mande trupper fran Berlin, iiven de Sovjetiska, samt
avslutande av ett fre<lsfOrdrag med Tyskland. Om ingen
uppgorelse med viistmakterna kunde nas innan den
26 maj 1959 skulle Sovjet overlata sina befogenheter
angaende bl. a. kontrollen av tillfartsviigarna till ViistBerlin pi\ de osttyska myndighcterna och sluta ett fredsfordrag med den Tyska Demokratiska Repuhliken.
Dessutom hegardes fran Sovjets sida att ett toppmote
skulle anordnas fOr alt minska den internationella span·
ningen.
Planen utloste som niimnts en valdsam reaktion i
vaster, och <let ryska forslaget att dra hort sina ocku·
pationstrupper framstiilldes som ett fruktansviirt hot
mot den "fria", <l. v. s. den kapitalistiska varlden och
framfOrallt mot Viist-Berlin. Vid valen i Vast-Berlin
i december 1958 hedrevs en hamnings!Os terror mot
kommunisterna, som hiir i motsats till i <let i.ivriga
Viist-Tyskland ar atminstone formellt tillatna. Socialdemokraterna engagerade sig givetvis pa reaktionens
si<la i kampen och den socialdemokratiske polischefen
Lipschitz yttrade strax efter valet: "Med valdagens slut
ar det ater slut med den narrens frihet som kommunis·
terna atnjutit. Da skall de ater behandlas som de hehandlades fram till valkampens borjan, d. v. s. hara
ges det minimum av frihet som inte innehar tot alt forbud." Adenauer och Dulles sokte overtraffa varan<lra
ifraga om illsinna<le och fOrvriingda tolkningar av det
ryska forslaget i Berlinfragan. De Gaulle, som militarister och storfinans i Frankrike gen om en kupp gj ort
till ledare, talade givetvis i djupa brosttoner om faran
fOr <lemokratin.
Men bland viisterns riddare av <let kalla kriget, for
vilka styrkans politik och den pansrade naven var den
enda tiinkbara umgangesformen med socialismens lander, fanns elt undantag. Den engelske premiarministern Mac Millan maste ta hiinsyn till <let engelska foJ.
kets oro infor den viisttyska militariseringen under de
gamla nazisternas ledning. Och trots de sura minerna
i Washington, Paris och Bonn reste han i borjan av
iiret till Sovjet for forhandlingar med den ryske rege·
ringschefen Chrusjtjov. Vissa teckcn tyder pa att den
engelska premiarministern hakom kulisserna arbetat
fOr en dampning av <let kalla kriget och fOr okade
forhandlingskontakter mellan ost och vast, iiven om
han i de officiella deklarationerna fOrklarat sig ense
med de ovriga vastmakterna.
Efter limga fOrheredelser enades slutligen Sovjet och
vastmakterna om alt en utrikesministerkonferens skulle
. hallas i Geneve, med horjan den 11 maj. Fran Sovjet. unionen betraktades <lenna narmast som forheredelse
till ett mote mcllan statscheferna, medan ii andra sidan

de ledande miinnen i USA och Vlist-Tyskland arbetade
pa att fOrhindra en sadan utveckling. Bl. a. genom
provokationer i luftkorridoren till Berlin, och provoka·
toriska uttalanden om atombaser i Italien sokte det
kalla krigets vi.inner att forhindra varje tendens till
avspiinning. Men tillkomsten av detta mote maste dock
betraktas som en framgang for fredskrafterna.
IV.

Geneveforhandlingarna.

I den utrikesministerkonferens som oppnades i Geneve den 11 maj deltog Herter, USA, Selvyn Loyd,
Storbritannien, Couve de Murville, Frankrike samt
Gromyko, Sovjetunionen. Vidare var Tysklan~ representerat pa konferensen av Lothar Boltz for dsttyskland och von Brentano for Viisttyskland. Framstlillningen fran Sovjet om att iiven Polen och Tjeckoslovakien skulle deltaga i konferensen avvisades av viistmakterna.
Sovjets forhan<llingsfOrslag gick i huvudsak ut pa
att gi.ira slut pa ockupationen av Berlin samt ge Tyskland ett fredsfordrag. Fragan om il.terforeningen ansags bora li.isas av tyskarna sjalva. Dessa fi.irslag hade
<liskuterats och godkiints av samtliga de socialistiska
staterna vid en konferens i Warszawa i slutet av april.
Viistmakternas utrikesministrar hade vid ett mote
i Paris strax £Ore konferensen enats om sina forslag i
Tysklandsfragan, den s. k. Herterplanen.
Huvuddragen i denna innehiir att stormakterna stan·
nar i Berlin och val anordnas diirstades. En alltysk
kommission skall darefter forhereda val i hela Tysk·
land, varefter fria alltyska val skulle ske till ett parlament, som hade att utarbeta en forfattning for det for·
enade suverlina Tyskland.
Man kan slikert ge DNs korrespondent Viklund ratt
nar han den 29 maj konstaterar att 65 procent av
Herterplanen hygger pa expertkalkyler i utrikesdepartementet i Bonn. Ty med den "demokrati" som rader i
Vast-Tyskland, med forhud mot partier och tidningar
som ar kommunistiska eller pa nagot salt lir motstan·
dare till reaktioniirernas och nazigeneralernas politik,
iir det ju blaogd enfold eller grovt bedrageri alt tala
om "fria val". Fran socialdemokratin har ju aldrig en
reaktioniir regering nagot alt frukta, det visar ju hi: a.
Mollets hallning i Frankrike. Och den Vlist-tyska socialdemokratiska ledaren Ollenhauer hetygade i maj alt
som opposition kunde inte socialdemokratiska partiet
fora en egen utrikespolitik och han forklarade alt ocksa
framledes skulle han vara lojal mot Bonn-regeringen.
Niir man si1 tar hlinsyn till alt Vast-Tyskland har en
tre ganger sa stor befolkning som Tyska Demokratiska
Republiken kommer valpropagandan i sin ratta belys·
ning.
Givetvis gjorde den svenska radion och den icke
kommunistiska pressen allt for alt "tillrattalagga" allt
nyhetsmaterial fran konferensen sa alt skulden for ett
fiasko helt skulle framsta som en foljd av Sovjets
ome<lgorlighet. I spetsen fOr denna form av ensidig
information gick, som vanligt niir <let giiller forhallan·
den mellan ost och vast, Mac Cartys och Gi.ibbels duk·
tiga elever i Sveriges Radio, Dagens Nyheter och TT.
I viss press - t. ex. Stockholms-Tidning~n - g'or·
des dock aven sakliga analyser av Geneveforhandlmg·
arna, sasom i en ledare den 19 maj dlir det bl. a. heter:
"Viismakterna sager sig vilja ge det llterfOrenade Tyskland
frihet att viilja utrikespolitisk orientering och, heter det, om
<let ilterfOrena<le Tyskland viiljer alt ansluta sig till Warzsawa·
pakten sll mllste ryssarna !ova att inte stationera trupper i det
nuvarande Viisttyskland. Detta iir naturligtvis rena rama spe·
gelfiikteriet, ty om <let fnnns den minsta minimala risk fOr
alt ett enat Tysklan<l fOrenade sig med Ostblocket sl'I skulle
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vastmakterna aldrig ha staJlt fiirslaget. Hela deras efterkrigspolitik har ju gatt ut pa att fiirhindra detta."

Med hiinsyn till den storre folkmang<len i Vast-Tyskland, kapitalismens grepp over valdsapparaten och for·
bu<let mot all propaganda och partier som motarbetar
upprustning och krigsforberedelser vore ju ett accep·
teran<le av vastsidans fi.irslag detsamma som att Osttyskland skulle overliimnas som ett bidrag till Atlantpakten. Och i ST av den 23/6 kommenteras Geneveforhandlingarna - som just da avbrutits pa ca 3
veckor - pa foljande satt:
·"Viist~akterna lade alltsa fram ett fiirslag som de fran fiirsta
da~en v!.sst~ var .oantagbart fiir Sovjet. De hade inga a!ter~ativa. losmngar i •• reserv. Mot den bakgrunden staller man
s1g fr~gan .. om de over~~uvud taget ar intresserade av att Tysk·
land aterforenas. Det ar de sannolikt inte."

Leda~skribenten aberopar <let faktum att vastmakter~a ald~1g ~agt fram alternativet tysk neutralitet till verkhg pr~vnmg, som et.~ b~vis fi.ir att de icke kan acceptera nagon annan losmng av problemet an att hela
Tyskland skall inga i det vastliga blocket.
. Under sadana forhallanden var det crivetvis inte mojh~t ~tt uppn~ rnlgon reglering av tysklandsfnlgan. Och
n.~r 1 august1 miina<l overenskommelse traffats om be. so~ av Chrusjtj.?v i U~A och Eisenhover i Sovjetumonen under hosten, sk1ldes utrikesministrarna i Geneve.

. V. Avspiinningssabotorerna arbetar vidare.
.!ro.ts d_en allt bredare opinionen for fred och avspa~nmg I <let kalla kriget var givetvis inte <less fores~rakare .. slagna. Och den morkaste reaktionen sokte
pa allt satt. ~efasta sina positioner och framtvinga en
fortsat.~ pohtik efter egna riktlinjer.
I Vasttysklan<l ackompanjerades Geneveforhandlin"'·
arna bl. a. ~~ de~at~en infi.ir presidentvalet. Den gamle
Adenauer sokte 1 hkhet med sin franska kolle"'a de
Ga~Ile fa presi<lentposten kombinera<l med vissa dikta·
t?.nska fullmakter?. for att darefter kunna bli en ny
!urer. Efter ett foga uppbyggeligt riivspel bl. a. om
em som ..skulle bli hans eftertradare som regeringschef, ~es~ot han avsta fran presidentvardigheten. Till
~et knsthgt demokratiska partiets kandi<lat pa presiL:.ntposten nominera<les j ordbruksministern Heinrich
. ub~e, .va~s f~iimsta egenskaper tydligen ar en reakt10~_ar. askadm_ng pa gransen till nazism. Under ett
. bes.ok I Sydafnka i mars i l1r yttrade han bl. a. "Sydafnkas raspol_itik bor vara ett foredome for andra
stater. Sydafnka horde hjalpa andra lander att 1··
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.I de nord.~ska lbal·ncTer~a kunde det mildare politiska
kl 1matet av asas . a. 1 att den sovjetiske reO'e · O' .
h f
Ch . .
. b" d"
•
b nnbs
c e en
rus1t1ov m JU its pa besok. Den svensk
regeringen, som stod fi.ir inbjudan hit, utsattes fi.ir e~
valdsam kritik av en fatalig men miiktig och hoO'rostad
grupp av korstagsfralsta fanatiker med hoO'erledaren
H~almarsson och skrivhj?net !ingsten i sp~tsen. Det
tnmmade kopplet av mdsknvare och smadare mot

Sovjet och dess regeringschef beordrades till horrsta
aktivitet. Och i den beryktade "Augustikommitt%n",
som bildades for att organisera fascistslOdder och sovjethatare till <lemonstrationer under besoket, ingick
bl. a. £. d. overbefiilhavaren general Jung och redaktor Tingsten. Men aven en stor del av de socialdemo·
kratiska tidningsmiinnen, och givetvis Ture Nerman,
hjalpte till i kampanjen mot besoket, ovana som de
var ~id att ens formellt upptrada anstiindigt mot kom·
mumster.
Kampanjen fick till resultat att Chrusjtjov den 20
juli meddelade att det planerade besoket instiillts. Med
<let inflytande som "Augustikommittens" folk och <less
bakblasare har over den svenska radian, TT och pressen iir det ocksa tvivelaktigt om besoket kunnat bidracra
till den avspanning som var syftet med detsamma, b
Ett positivt resultat for fredskrafterna fick dock Iarmet omkring Chrusjtjovs besok. Med hiinvisning bl. a.
till detta engagemang nekade regeringen i ett senare
skede att lata sin neutralitetspolitik i Forenta Nationerna framliiggas av atombombs- och Atlantpaktsan·
hangaren, hogerledaren Hjalmarsson.
Aven andra exempel pa hur krigets och kapitalismens anhangare fortfarande gar till offensiv pa skilda
frontavsnitt kan ges. Sa har Spaniens diktator Franco
traffat overenskommelse med sin kollega i Frankrike
om repressalier mot sadana landsflyktiga spanjorer som
vistas i sistniimnda land. Och det fascistiska Spanien
har beviljats intrude i det europeiska samarbetsorga·
net OEEC. Det sistniimnda steget far viii ses som en
fi.iljd_ av svarigheterna att skilja mellan Viisttyskland,
Spamens,
Frankrikes och Portubrrals arbetarefientli"a
•
b
reg1mer - niir en ar med iir det svart att finna moti·
vering fOr att en annan skulle sta utanfor. Gradskillnaden finns mellan elem, men ingen artskillnad.
Forsoken att skiirpa det kalla krirret i anslutnin" till
att Kina kuva<le ett uppror i Tib~t - ett kine~iskt
landskap sedan arhun<lraden - gav inget storre ut·
byte. Och <letsamma giiller den senaste uppkomna tvis·
ten mellan lndien och Kina an"aende vissa oklara
g~iinser i Himalayas bergskedjo;, Bade lndien och
Kma har bctt de beskaftirra psykosmakarna i vaster att
inte liigga sig i saken, da den kan !Osas "enom forhand·
lingar mellan berorda regeringar.
b
I det !ilia kungariket Laos, som har kommit helt
under USAs inflytande sedan Frankrike blev beserrrat
i lndokina, ser det mera kritiskt ut for narvara~de.
Sedan USA gett sin satellitregering pa platsen order
om att utrota kommunismen i landet har folket i Laos
borjat. res~ sig for att bli fria fran ~tlandskt fOrtryck.
Rustnmgsmtressenterna i USA ser nu en chans att
skapa en lonande krigshard, och har borjat sanda va·
pen och rekognoseringspatruller till Iandet till fromma
for kursviirdena pa Wall Street.
'

VI.

Ostanvinden rllder over viistanvinden.

Niir de fataliga fria staterna i Afrika protesterar
ei;iot NATO-makten Frankrikes planerade atomforgift·
mng av deras kontinent, eller nar nedrustniw,skonferenser ater skall upptaga sitt arbete iir det krafler som
arbetar fi.ir freden som ligger bakom. Och <let kan
visa sig bli en farlig bumerang for viisterns korsrid·
dare att som skett stiimpla fredsstriivandena som na«ot
misstankt, darfi.ir att de friimst drivits av kommu~is·
terna. Sa har kraven pi'i atomvapenforbud hiivdats av
Sovjet, bade £Ore och efter det att detta land sjalv
skaffat atombomber. Och upprepade framstiillninrrar
om att fa till stand toppkonferenser och forhandlin~ar
for att lOsa problem som uppst11tt i forh<'illandena 1~el-

Att komma ihcig infOr avtalsrOrelsen
lnfOr den stundande avtalsrorelsen kan <let vara nyttigt att erinra om hur tidigare lonerorelser genomfi.irts och om hur laget ar infor avtalsrorelsen 1959-

1960.
Vad man brukar benamna "arbetarrorelsen", d. v. s.
socialdemokratiska partiet och fackforeningsrorelsen,
har. nu blivit av sa utpraglad samhallsbevarande karak.
tar, som den giirna kan bli. Den har lamnat malsattningen, kapitalisrnens stortande, ur sikte och inriktar
sig i stallet pa att "reglera naringslivet'', med bibehallandet av produktionsmedlen i privat ago. Denna s. k.
arbetarrorelse, den bibelulller sina roda /anor sorn
olficiella symboler endast som rnedel for att fora arbetarklassen vilse pa viigen.
Fackfi.ireningsrorelsen, som skapats for att bli organisator av klasskampen for dess fi.irande till fullstiindig
seger fOr arbetarna, den spelar nu en helt annan roll.
Medlemmarna i fackforeningarna har fullstandigt berovats sin bestiimmamleriitt i dessa. Makten inom fack-

Ian olika nationer har stiindigt framfOrts av socialismens Hinder.
.. Det far darfor anses som en seger fOr ostsidan att
overenskommelse kunnat traffas om besok av Chrusjtjov i USA och av Eisenhaver i Sovjetunionen hosten

1959.
Chrusjtjovs avresa den 15 september hade fOregatts
av de sovjetiska vetenskapsmannens uppsandande av
en raket till manen. Detta gav varlden ytterligare ett
exempel pa vetenskapens hoga niv1\ i Sovjetunionen
och det socialistiska systemets overliigsenhet. Och vasterlandets politiker, som vant sig vid att alltid siitta de
tekniska framstegen friimst i krigets tjiinst, fick sig en
allvarlig tankestiillare.
Det budskap Chrusjtjov forde med sig till USA var
emellertid en utmanin" till fredlirr tiivlan mellan de
b"d
b
b
a a ekonomiska systemen, och krav pa fred. Och
de.ssa parallellcr, fredlig samlevnad samt okat ekonom1s~t och kulturellt utbyte mcllan ost och vast, har
vant ett stiindigt tema fOr den sovjetiske regeringschefen vid hans rundresa i USA. Vid sitt tal infor
Forenta Nationernas generalforsamling framlade han
s~dan. ett revolutionerande fi.irslag om allman nedrustmng mom 4 1\r, som fick en nastan chockartad verkan
pa varldsopinionen. Forut har sadana fOrslag framIa_gts av pacifister och drommare, som ingen har tagit
P:l ?ll~ar. Men niir en sadan plan far stod av den SO•
c1~hst!ska delen av miinskligheten, cirka 1 miljard
manmskor, kan den anses ha tagit formen av ett konkret framtidsmal. Som alternativ till en fullstandig
a.~rustning, om viistsidan ej vill acceptera en sadan,
foreslogs en partiell overenskommelse. Aven denna
skulle innebara en avseviird minskning av rustningarna
· och irritationen mellan olika lander.
. Sovjets fredsplan har viickt intresse och forhopp·
nmgar inte hara inom det socialistiska liigret, utan
iiven bland de uppvaknande massorna i s. k. underutvecklade lander, och i vida kretsar iiven i den ovriO'a
varlden. Det giiller nu for det kalla krigets organis~
tOrer i vaster att fOrhindra folken att konstatera hur
beroende kapitalismen ar av att krig och krigsforberedelser pagi\.r. En hycklande propagandaoffensiv kan
fOrviintas, iiven om rustningsmiljardiirerna harvid

foreningsrorelsen ar koncentrerad till ett relativt litet
antal i LO :s ledning och i nagon man i fackforbundens
toppar. Dessa ledare sager sig tanka for arbetarna, och
de beslutar faktiskt envaldigt i arbetarnas IOnefragor.
De gor detta med stod av sin stadgeenliga vetoratt
i fackforeningarna och - genom den antifackliga lag·
stiftningen och Arbetsdomstolen - aven med stod av
den kapitalistiska staten. De arbetare som trotsar order
fran LO :s ledning eller fran fackfi.irbundens ledningar
stalls infOr riitta, ty se, de har brutit mot lagen ! De har
brutit mot den mot arbetarnas oinskriinkta strejkriitt
riktade lag, som bibelulllits av en "arbetarregering"
och en "arbetannajoritet" i riksdagen.
Arbetarnas arbetskraft kontrakteras varje eller vart·
annat ar bort, utan att de sjalva far bestamma det pris
fOr vilket deras vara skall siiljas. Prisregleringen pa
andra varor har regeringen avskaffat, till batnad for
arbetskoparna, men prisreglering fOr arbetskraften fOr
att begransa arbetslonerna sa mycket som mojligt,

maste offra stora summor for att betyga hur omojligt
det iir fi.ir folken att existera utan krig och rustningar.
Preludierna har redan borjat bl. a. i den svenska pressen.
Men iir da <let socialistiska lagrets krav pa avspiin·
ning, nedrustning och fredligt samarbete inom hela
varlden meningslosa? Vi vet, som marxister, att kapi·
talism och krig iir oskiljaktiga fOljeslagare och detta
har bekriiftats av historien.
I detta sammanhang kan anfOras vad Sveriges Korn·
munistiska Arbetarefi.irbunds program sager i denna
fraga.
"lmperialisterna inriktar sina anstrangningar pa att
utliisa det kapitalistiska Iagrets krig mot <let socialis·
tiska liigret, Mot fiirverkligandet av denna iinskan reser
sig dock tva svara hinder. Fiir <let fiirsta det socialis·
tiska Jagrets standigt vaxande styrka pa saval det eko·
nomiska som militiira omradet, parad med dessa folks
av socialismen danade naturliga fredsvilja och med
fredskiimparnas standigt vaxande antal i hela varlden.
For det andra vet imperialisterna att ett krig mot socia·
lismens lager stiiller fragan om kapitalismens existens
pa dagordningen. Pa grund av detta iir det miijligt fiir
fredskrafterna att fiirhindra imperialisternas planer pa
ett korstag mot socialismens lander."

Socialismens lander kan aldrig avskaffa de objektiva
!agar som gor att kapitalismen leder till krig. Men ge·
nom att vinna allt storre del av varlden over pa socia·
lismens och fredens sida, kan det socialistiska uppbyg·
get ha utsikter att fa ske utan anfall utifran.
Och givetvis kan de socialistiska staternas planmas·
siga produktion for att hoj a manniskornas valstand
ske betydligt snabbare, om inte hotet fran den kapita·
listiska varldens armeer iir sa overhangande. over·
fallen pa Sovjetunionen 1918 och 1941 var en laxa
som de inte glommer. Den pagaende avspanningsoffen·
siven far ses mot bakgrunden av dessa forhallanden.
Vi maste dock vara medvetna om att krigsfaran in·
hordes mellan de kapitalistiska landerna okar, om de
inte kan piskas samman av det kalla krigets isiga pro·
pagandastormar. Och <let iir en ofrankomlig uppgift for
arbetarna i kapitalismens lander att mota den krigs·
faran med revolutionara forberedelser.
!. Andersson• .
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den bibehalles, ocksa till batnad for arbetskoparna.
De socialdemokratiska ledare, som lyckats placera
siu i fackfOreningarnas toppar for att dar gora tjanst
ffu socialdemokratin, de har etablerat sig som nagon
sorts uttagningsnamnd. Man skulle nastan kunna tro
att deras fOrebild ar de tidigare hastuttagningsnamnderna, vilka ju mot vissa faststallda villkor, vilka hastkrakarna sjalva inte hade nagonting att saga till om,
forskrev dragare till tjanst hos kronan. Ty pa i princip
samma satt fOrskrivas ocksa arbetarna i landets fackliga
miljonhar till tjanst i grottekvarnarna pa villkor, som
inte bestammes av arbetarna sjalva, utan av en liten
grupp, som inte arbetar i dessa kvarnar.
Det iir detta mer iin orimliga forhallande som avspeglar sig i resultaten av varje centraliserad avtalsuppgorelse. Avtalsrorelse ar for ovrigt egentligen ett
fOrlegat uttryck, diirfor att det iir niistan ingenting
som ror sig under dessa perioder. Det iir hara LO :s
toppfigurer som av och till traffar samman med
Svenska ArbetsgivarfOreningens toppmiin. I borjan av
avtalsperioderna offentliggoras sa morska uttalanden
fran de reformistiska ledarna, som exempelvis nar
Arne Geijer under remissdebatten i januari i ar fOrsakrade: "Vi kan inte accepter a nagon konsumtionsminskning."
De bud och motbud som forhandlarna overlamnar
till varandra hemligst.amplas omsorgsfullt.
Av och till kommer sa ett pressmeddelande om att
"nu ar det hart pa avtal~fronten", Nu "manglas det",
heter det.
Och sa plockas en vacker dag triistilarna fram pa
tidningarnas satterier for att skrika ut: "overenskommelse nadd LO-SAF". Till stilarna hor bilder som
· visar hur generalerna trycker varandras hander, som
om de gratulerade varandra till omsesidig seger, och
. klichetexterna berattar om hur obeskrivligt bleka och
utschasade harforarna iir efter langa vaknatter i vild
kamp.

1959 ors avtal.

Det kunde racka med att kommentera avtalet endast
med att anfOra £01 j ande fakta:
1) LonefOrbattringen enligt avtalet gav inte ens
kompensation fOr den en timmes arbetstidsfOrkortning
som genomforts i ar.

2) Avtalet ingicks trots alt LO-ledningen vissle att
livsmedelspriserna skulle komma att ytterligare hoj as.
3) Det magra avtalet godkandes trots att isynnerhet
storforetagens och storbankernas bruttovinster, jamfOrt med 1957, visar kraftiga okningar iiven for iir
1958.
.
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Bruttovinster milj. kr
1957

1958

34,7
Aeroplanbolaget , , ... , ..... , , ......... ,
23,0
Atlas Copco ... , ... , , ..•... , , . , , , , .... ,
49,4
Bofors .................. , . , . , . , , . , , , , .
10,8
Husqvarna , . , , .. , , .... , , ... , , , ..•. , , ..
9,5
Jungner ....... , ...................... .
8,4
Jarnviigsverkstiiderna ...•...•..... , .... .
47,7
L. M. Ericsson .............••.•..•..•..
28,9
l\Ietallverken •... , .................... .
6,0
Piatmanufaktur • , , . , .............•.....
31,3
Scania Vabis ........•................•
8,1
Svenska Fliiktfahriken ................ ..
SKF ................................. . 112,4
S:a milj. kr 370,2

34,3
18,4
67,6
10,3
15,l
7,2
71,3
28,l
9,2
38,4
10,2
139,3
449,4

4) Loftet till de i fOrvarvsarbete sysselsatta kvinnorna om krafttag for kravet om lika Ion for lika prestation sveks fullstandigt.

Arbetskoparna har alltid forsliitt alt presentera olika
svepskiil som motivering for sitt nej till arbetarnas beriittigade krav om okad delaktighet i <let okade produktionsresultatet. Och alltid brukar LO :s ledning,
understodd av den socialdemokratiska regeringen, soka
hitta en gemensam namnare, sa att man med forenade
anstriingningar kan halla arbetarnas loner nere, medan
allt mera guld flodar till kapitalisternas kassakistor.

I ar var det arbetslosheten som fick tjiina som fOreviindning fOr det urusla avtalet. De reformistiska ledarna, arbetskoparna och regeringen fOrde gemensam
kampanj och trummade i arbetarna att de maste kanna
ansvar och att alla solidariskt nu maste hjalpa till fOr
att hUlla foretagen i gang. De talade om en minskning
av orderstocken och om den okade konkurrensen fran
den utliindska marknaden. De talade vidare om hur
hart pressad deras ekonomi var, bland annat av hoga
kostnader, och alt produktionen inte kunde hara nagra
lonelyftningar. Och som vanligt drog man den gamla
visan om att en stegring av arbetarnas loner automatiskt maste fora med sig en okning av varupriserna,
sa att resultatet hara skulle bli en fortsatt forsiimring
av penningvardet.

Beteendemonstret vid f orhandlingarna mellan LO
Resultatet av kampanjen blev lyckat - ur arbetsoch SAF om 1959 ars avtalsuppgorelse skilde sig inte
och klassamarbetarnas synvinkel.
koJ?.arnas
fran denna mall. Forhandlingarna var centraliserade
Ar <let da i verkligheten sa att <let iir arbetarnas
och fordes pa hogsta plan. Efter 36 dygns overlarY<Y.
ningar och efter tillsattandet av en statlig fOrliknin~~- · krav pa hogre !Oner och kompensation for de kraftiga skatte- och prisstegringarna, som driver fram in.
b
. . blev " parterna" emga.
k omm1ss10n
ad LO :s omkring
lA00.000 medlemmar och vad TCO :s 352.000 medlem- . flationen? Skulle arbetarna salunda endast bundit ris
mar hade att saga om resultatet av enheten det hade 1\t egen rygg, om de verkligen gjort sin rost hord och
kampat for hogre realloner?
som vanligt ingen betydelse.
'
Kapitalisterna understodda av den borgerliga och
Det moderna sattet att genomfOra avtalsrorelser inbjuder onekligen till loje. Men, detta far inte undan- socialdemokratiska pressen, de reformistiska Iedarna
skymma det d ju pt allvarliga i den utveckling som lett och den socialdemokratiska regeringen besvarar sadana
/ram till de nuvarande f orhallandena. Det iir niim- fragor med ja. Men de klassmedvelna arbetarna beligen en tragedi alt man lyckats binda arbetarklassens svarar samm fragor med nej. Ty de vet att reallonerna
!crafter ..sa .att a;.betarna~ historislct sett oundvilcliga kan hojas pa bekostnad av kapitalisternas profiter,
utan att den allmiinna prisnivan skulle behova paverkamp for sitt brod och sin framtid kunnat forvandlas
kas. De vet att detta lean slce om den ma/ct som arbetartill en komedi.
I nyheten om arets avtalsuppgorelse natten mellan lclassen besitter utnyttjas /or att dilctera prisstopp mot
den 4 och 5 mars fanns under jatterubriken en under- lcapitalisternas forsok att genom prishojningar lcompenrubrik med mind re stil, som forkunnade: "Tidlonen sera sig for hOjda arbetarloner.
okar med 2 %, ackorden med 11h %.''
Alla dystra uppgifter om den ekonomiska situationen,
Detta avtal berorde direkt 650.000 industriarhetare som liimnades under avtalsrorelsen i slutet av 1958 och
och blev dartill riktningsgivande for ytterligare ungefar borjan av 1959, kan nu belysas av de redovisade relika manga anstallda, enar, som <let heter i avtalet: kordvinsterna fOr 1958. Vinstsiffrorna visar att stor"Arbetsgivarforeningen och Landsorganisationen for- holagen fortsatt oka sina vinster. Vi anger hiirnedan
binder sig att verka fOr att de riktlinjer som varit hruttovinsterna 1958 ( vinster £Ore avskrivningar, skatvagledande i overenskommelsen kommer att fOljas iiven ter och avsattningar) for 30 av landets storsta industriav andra grupper."
foretag och £Ur 10 hanker.

v

V erlcstiider

Trii- och brulcsforetag
Bruttovinster milj. kr
1957
1958
65,7
Billeru<l , ... , , , , . , , , .. , , . , . , . , , , , . , , , ,
Fagersta . , , , , .. , , , , . , ....... , , , , , , , . , ,
27,5
53,9
Holmen . , , , , .. , .........•...........•.
9,3
Klippan .• , ..•.........•........•...•..
43,0
Korsniis . , ..... , , , ... , , , . , , , , ... , , , , , , .
13,3
Munksjo ....................•.........
Sandviken . , , , . , , , .. , , , , , , • , . , . , , ... , . ,
30,2
Wifstavarf . , , , ... , .... , , , , . , . , , , , ... , . ,
11,4
S:a milj. kr 254,3

61,6
22,7
53,0
12,7
41,5
17,2
55,0
13,3
277,0

Ovriga industri- och handelsforetag
Bruttovinster milj. kr
1957
1958
Armerad Betong .. , •...•.... , •...•... , .
Ifoverken . , ..••....••... , , •......•..••
Marabou ..•...••........•..... , •..•...
Nordiska Kompaniet .........•.... · · ·. ·
Nitroglycerin , . , , , , , , , , , , , , . , .. , , , , , .. ,
Pripp och Lyckholm , , , , . , . , , .. , , , . , , .•
Reymersholm •.... , . , •...•. , ......... , •
Sklnska Cement •.•..•..........•..•...
Stockholms Bryggerier , , , , , , , , , , , , . , , , ,
Stockholms Superfosfat , . , , , , , , , , .. , . , ,
S:a milj. kr

3,8
12,4
11,8
8,0
5,44
8,5
8,31
30,l
11,16
23,9
123,41

5,2
14,9
13,7
10,6
7,95
9,8
8,35
36,0
13,46
26,3
146,26

Banker
Bruttovinster milj. kr
1957

1958

50,0
o e orgs Bank , .. , , , .. , •. , , , , .. , , , .. ,
16,7
1,4
Jamtlands Folkbank ................. ..
Kreditbanken , ... , . , , , . , , . , , , , , , , , , ... ,
21,8
Skandinaviska Banken . , , , ... , , , . , , , , , ,
67,2
Skaraborgsbanken , , , , , , , , . , .. , , , .. , , , .
2,7
7,0
Sklnska Banken •.....................•
Smllandsbanken , • , , . , , , , , , , , , . , , .. , . , •
3,1
68,9
Svenska Handelsbanken , , .. , .•. , •...•. ·
4,5
Uplands Bank ........................ .
S :a milj. kr 243,3

47,7
20,6
1,7
27,9
78,9
3,4
8,4
3,5
80,0
5,4
277,5

~~:~Ida Banken ..................... ,

Sammandrag
Bruttovinster milj. kr
1957
12
8
10
10

•........ , ..... , . . • • . . . .
verkstiider
tra· och bruksfOretag .. .. .. .. .. .. .. ..
an<lra fOretag , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
banker ..•.............•....... , . . .
S :a milj. kr

370,2
254,3
123,41
243,3
991,21

avkastning. Vinsterna fortsiitter att oka aven i en tid,
da arbetarnas realloner borj at minska.

Borshajarnas fortroende for regeringen.
Arbetarna underhalles pa manga arbetsplatser pa
fOrmiddagarna med radions "musik under arbetet".
Senare kan de lyssna till borsnoteringarna. Detta senare har inte nagot intresse for arbetarna - tror de i
allmiinhet. Men om de fOljt nyheterna fran borsen
uppmiirksamt skulle de funnit, att enbart /ran arsslciftet 1958-59 till innevarande tid har totalviirdet pa
huvudlistans stamalctier olcat med 3.500 miljoner, en
viirdeolcning med 30 %. Fran mars 1958 till innevarande tid har samma viirde olcat med mer iin 5.000
miljoner, villcet utgor en olcning av viirdet med 50
procent!
De pa arbetarnas svett och moda parasiterande bankkapitalister och bankirer, som sjalva eller genom bulvaner samlas i ett hus vid Stortorget i Gamla stan i
Stockholm fOr att skaffa sig okad arbetsfri inkomst
genom att spekulera i standigt okad underbetalning
av den arbetskraft, som framskapar alla varden, kan
alltsii gnugga hiinderna av fortj usning. En aktiepost,
som exempelvis vid arsskiftet var vard 100.000 kronor, har idag okat i varde till 130.000 kronor.
Varifran kommer detta okade viirde? Svaret blir att
viirdeolcningen mo jliggores genom underbetalning av
arbetslcraften och genom ollcets overbetalning av de i
oreta.gen producerade varorna.
For att de genom stegrade kursvinster fOrviirvade nyf ormogenheterna ska fa bestaende var de maste de fa
"fullgod" forrantning genom okade utdelningar fran
bolagen. Om sa inte blir fallet sjunker aktierna i varde
genom kursfall pa aktiemarknaden. Xven sadana eventuella atgarder fran regeringens sida som exempelvis
skiirpt beskattning av realisationsvinster pa aktier,
skiirpt bolagsbeskattning, effektiv priskontroll o. s. v.
medfor kursfall. Likasa effektiva hinder fOr genomfOrandet av prisstegringar pa varor och, framfor allt,
om det skulle lyckas fOr arbetarna att kraftigt oka sina
!Oner pa bekostnad av bolagens profiter.
Vad har allsta dagens !age pa aktiemarknaden att
saga arbetarna om den socialdemokratiska regeringens
roll vid borshajarnas verksamhet?
Laget pa aktiemarknaden ger arbetarna besked om
att kupongklipparna hyser ett till synes obegransat fortroende till regeringens vilja och formaga att med de
reformistiska ledarnas hjalp kunna halla tillbaka arbetarnas lonekrav och oka bolagens vinster samt skydda
kupongklipparna fOr skiirpt beskattning. Samtidigt
maste de vara overtygade om att regeringen inte genom
att infora effektiv priskontroll omojliggor de pris~!eg
ringar pa varor, som vid sidan av "aterhallsam lonep olitik" iir nodvandiO'a for att tillforsakra aktieiigarna
den fOrriintning av bnyfOrmogenheterna, som de f'orviintar.

t

t

1958
449,4
277,0
146,26
277,5
1.150,16

Sammandraget visar att de 40 fOretagen och bankerna, jiimfOrt med 1957, tillsammantaget ar 1958
okat sina hruttovinster med 158.950.000 kronor, alltsa
med over 16 %. Det till finanskapital forenade industri- och hankkapitalet kan frim llr till iir notera okad

Ater borjar loftena floda.
Sverio-es arbetare kan tyvarr inte fOrvanta nagon
b
£
•
f
skiirpt installning gent emot arbetsgivar oremngen ran
de som makten haver i fackfOreningsrorelsen. De arbetande hotas nu diirfor av saval fO!jderna av en dalig
loneuppgorelse som av den ekonomiska offensiv som
planlago-es
av reo-erinuen
och "de demokratiska parb
b
b
..
tiernas" representation i riksdagen i form av oms.attningsskatt, hojda kommunalskatter, forsamrade sociala
fOrmaner och dyrare bostadskostnader.
0
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Visserligen har de reformistiska ledarna redan bor·
jat uttala storordiga !often. Sa yttrade exempelvis Arne
Geijer pt't en av LO anordnad kvinnokonferens i Stockholm den 1 november att nu "skall LO med intensitet
kiimpa vidare for biittre kvinnoloner forhandlingsvii·
gen". Och han tillade:
"F orhandlingsmo jligheterna om kvinnolonerna kan

inte ans es uttomda f orr i:in en konflikt tagits. Det har
iinnzt aldrig skett. Men det kanske kommer att kriivas
i en framtid om vi verkligen vill losa fragan. I niista
avtalsomgang kommer det att bli citskilliga heta duster
om kvinnolonekravet. Vi tanker inte spara pa krutet."
Geijer reducerade emellertid omedelbart viirdet av
sina loften genom att samtidigt uttala si{)" emot lone·
lagstiftning och emot ett statsmakternas O"idtarrande av
•
• 11
0
0
cIen mternahone a arbetsorganisationens konvention
mot diskriminering ifraga om anstiillnin{)".
TCO har
0
sagt ja till en riksdagens ratificerin{)" av de nna konven.
L
o
hon, men 0 har sagt nej ! Denna instiillnin<Y fran
~O :s sida visar klart att man vill inte fa likalo~sprin·
c1pen genomfOrd. En ratificerin<Y av konventionen och
I ?gsh"ftnmg
• om Iika Ion £Or Iikao arbete skulle ju niimhgen kunna losa denna fraga utan ytterli{)"are
tids0
utdriikt.
Det.. fin.ns i Sverige over 3 miljoner forviirvsarbetan·
d~ ma~mskor. Av dessa iir omkring 40 % kvinnor,
~1lka .!or samma slags arbete i allmiinhet avlonas liigre
an. mannen. I industrin utgar kvinnolonerna i genom·
smtt
endast 70 % av miinnens loner. Men iinnu
h.?r ?ldng en konflikt tagits fOr principen om lika lOn
fo!' hka prestation. De som onskar en losnin{)" av denna
med
fraga har under artionden uppehallits och l;O"nats
0
f alska loften.
. Om erfarenheter har nagot viirde som liiromiistare
fmns. det all..anled nmg
· f""or l"k
· ·
..
1 aI"'onsprmc1pens
an1iangare
ktt mte hlaogt hysa tilltro till LO-ordfOrandens stolta
amplOften infOr den nu fOrestaende avtalsrorelsen.

me?

Det laddas upp for reallonesankning
Upptakt~n till arets IOnerorelse skedde genom att

~O ;s 44 forbundsordforanden kallades till sammantrii·
e. 1 Stockholm den 6 oktober. Det signalerades redan
f ran ~enna konferens att iiven den nu aktuella avtalsuppgor~l~~n. skall. ske centralt. Av LO :s stiillningsta·
gande 1 ovngt bhr ingenting bekantgjort forr an representantskapet sammantriider i slutet av oktober.
Arbetarna kan emellertid redan nu utga fran att
nagon kompensation fOr en eventuell omsattningsskatt
kommer det inte att bli,
,. Arbetsgivaregen~r~len Ku~~lberg passade pa att
. halla ett t~.I samhd1gt som forbundsordfOrandekonfe·
. rensen ..avholls. Han upprepade alla de tidigare senast
Id~. orr~ avtalsrorelsen kiinda argumenten for <let
omo1hga 1 att kunna hoja arbetarlonerna.
, Om .kvi~~olo.?ern~. sad~ han, att deras "relativa liige
· 1 Svenge ar nast hogst 1 Europa", och nu "hi\rdnar
konkurrensen". Tilliiggspensioneringen och arhetstids·
fOrkortningen i\beropades givetvis ocksa som hinder
£0; IOnefOrbiittringar. Betriiffande pensionerin{)"en pa·
mm?,e ~~gelberp om L~ :s utfiist.else att vid k~mman·
de loneforhandlmgar prova pens1onsavgifternas inver·
~an ~a. lOn~siittnin~?~' varvid. LO skulle ta hiinsyn
till narmgshvets mojhgheter till ytterligare kostnadsbelastning och konjunkturutvecklingen.
Riilcningen for de s. le. arbetsgivarbidragen liar allt·

f

sa redan presenterats for arbetarna. De far snart an·
ledning att konstatera det osanna i pastaendet att "tillliiggspensioneringen blir lcostnadsfri for arbetarna".
InfOres omsiittningsskatt och krav reses om kompen·

sation fOr denna, da, sade Kugelberg, "delar jag Arne
Geijers nyligen uttalade uppfattning om att en om·
sattningsskatt kommer att innebiira okade svarigheter
i de kommande fOrhandlingarna".
Och LO :s tidning, Stockholms·Tidningen, fragar i
anledning av befarade krav fran arbetarna om kom·
pensation for omsattningsskatt: "Menar man, vilket
skriverierna ger intryck av, att <let iir riktigt att skatte·
betalarna - var och en i sin stad- - soker viiltra over
skattebordorna pa andra?" Och i ovrig socialdemokra·
tisk press later det ungefiir pa samma satt som i tid·
ningen Folket, vilken skriver: "Vi tror ocksa att man
pa lontagarhi'Ul iir kapabel att inse sanningen diiri, att
en skatt, som iir nodviindig av finans· och konjunktur·
politiska skiil, inte tillhor de ting som det iir mojligt
att kompensera sig £Or."
Som syncs laddar SAF, LO och regeringen gemen·
samt upp for lonestopp och reallonesiinkning.

Hur arbetarklassens kampkraft forlamas
Mt'mga fragar sig varfor den till praktiskt taget
100 % organiserade svenska arbetarklassen finner sig i
att faktiskt en allt storre andel av arbetets frukter till·
faller kapitalisterna och genom stiindigt skiirpt beskatt·
ning den militiirapparat, som <let Jigger i storfinansens
intresse att uppriitthiHla och stiindigt oka. Varfor nojer
sig arbetarna, sa som de gjorcle niir avtalsuppgorelsen
mellan SAF och LO natten mellan den 4, och 5 mars
1959 offentliggjordes, endast med alt i enstaka fall
och enbart i ord ge uttryck for sitt missnoje?
For de som tanker pa tillstandet inom vad man bru·
kar kalla arbetarrorelsen, si1 ger sig svaret pa den fra·
gan sjiilvt. Detta tillstand, som iiven tidigare berorts i
denna artikel, kan i sammanfattning skildras salunda.
Aldrig tidigare har reformismen hiirskat inom arbe·
tarrorelsen i sadan ulstriickning, som vad nu iir fallet.
Socialdemokratin utnyttj ar sin toppstiillning in om
statsapparaten och de propaganda- och andra medel
over vilka den diirigenom kan fOrfoga fOr att fOrlama
arbetarklassens stridsvil j a och kampkraft. Arbetarklas·
sen avrustas ideologiskt av socialdemokratin, och utan
marxismen som kompass och utan medveten inriktning
fram emot socialismen som mt1I scr arbetarna all kamp
som meningslos.
FackfOreningsrorelscn och de socialdcmokratiska po·
litiska organisationerna har fOrvandlats till stodorga·
nisationer i\t det besti\ende samhiillet. Arbetarnas sjiilv·
beetiimmanderlitt i fackflireningarna bar overflyttats
till ett ledargarnityr, sammansatt enligt regeln att en·
dast de som kanner storre ansvar fOr grottekvarnarnas
malande utan avbrott iin vad de kiitmer a11svar fiir
riittvis fi:irdclning nv derns miild, f1\r tilltriide.
Denna "ordnings" besHind garantcras inte endast av
innehallet i fackforbundens stadgar, som ger vetoriitt
i arbetarnas avtals- och stridsfragor At fOrbunclsstyrel·
serna oeh ytterst At de iinnu hogre pamparna i Vati·
kanen, utan den garanteras ocksi\ av den giillande anti·
fackliga lagstiftningen och av domare i den fOr brott
mot denna ordning siirskilt inriittade arbetsdomstolen.
Niir arhetarnn hrylcr mot den "ordning", som hiir
skildrats i stora drag, su hnr denna domstol bcfogenhet
att niipsa arbetarna genom att doma dem till boter,
utgivandet av skadestiind och fiingelse. Alltsi'1 straff av
samma mt som anvtindes fi.ir niipst av kriminella brotts·
lingar.
Det iir alls inte miirkligt att arbetare, som Ar efter
i'ir utsatts fOr den hjiirntviittning, i syfte att avliigsna
alla revolutioniira tankar och mulsiittningar, vilken
tviittning bedrives av klassmnarbetets apostlnr, finner

<let lonlost att pa allvar revoltera mot den "ordningens"
resultat, som ar efter ar uppenbarar sig i urusla lOneavtal och skarpt skatteutplundring.
· Utvecklingen fram till att reformismen blivit prak·
tiskt taget enviildig inom fackforeningsrorelsen har
under de senaste aren gatt med svindlande fart. Detta
inte minst pa grund av att den tidigare revolutionart
verksamma och organiserande kraften £Or motatgiirder
mot reformismen inom arbetarrorelsen, kommunistiska
partiet, valt en ny kurs, som kraftigt okat reformismens
mojligheter att stiirka sina positioner inom fackfOreningsrorelsen.
I en tid niir de reformistiska ledarna gjort allt fOr
att politiskt samordna fackfOreningsrorelsens verksam·
hct med den socialdemokratiska regeringens politik pa
alla ekonomins omr!tden gav kommunistiska partiet
anvisningar om att dess medlemmar skulle undvika att
stiilla partiskiljande politiska fragor i fackfOreningarna.
I en tid nar socialdemokratin gj ort allt for att med
hjiilp av trogna socialdcmokrater i de fackliga organi·
sationernas lcdningar befasla sitt grepp over de fackligt organiseracle arbetarna for att utnyttja dem for
sina partipolitiska syften, stiillde kommunistiska partiet
parollen "inga partival i fackforeningarna".
I en ticl niir socialdcmokratin spelat rollen som for·
trupp i storfinansens, statsmakternas och fackfOreningsbyrakratins gemensamma offensiv mot arbetarna pa
loncpolitikens och skattepolitikens omraden har kom·
munistiska partiet, av omtanke om fortruppen i den
mot arbetarnas ekonomiska intressen riktade fronten,
stiillt fOlj ande pa grund av socialdemokratins roll i
nuet ogenomfOrbara uppgift: "Sia storfinansen direkt."
Niir sedan tiden fOr nya avtal niirmar sig manar
k.ommunistiska partiet i sin press ofOrtrutet och inten·
s1vt till "fackli" aktivitet". Precis som om arbetarna
.
I
o
mte a ls vore insnorda i en tvangstroja, som maste
avliigsnas innan rnigon facklig aktivitet, som kan leda
till verklig frmngi'mg, knn utvecklas.

"Att klargora for massorna att det iir ound·
vilcligt och nodviiruligt att bryta med opportunis·
· men, att skola dem till revolzttionen genom sko·
ningslos kamp mot opportzmismen, att dra lar·

do mar av krigets

er/arenheter for
nationalliberala arbetarpolitikens
ter och inte for att maskera elem
enda marxistiska linjen inom den
arbetarrorelsen."

att avslOja den
alla nedrighe- det iir den
intemationella

(V. l.

Lenin)

Vad kommunistiska arbetarforbundet viii
I kommunistiska arbetarforbundet ser vi kommunisternas uppgifter vara att spela rollen som Iarare, ledare och avantgarde iiven i arbetarklassens ekonomiska
kamp. I fackforeningsrorelsen finner vi arbetarklassens
overvaldigande flertal organiserad som klass. Kommunisterna har diirfOr vid sin verksamhet i fackforening·
arna inte endast att organisera och leda arbetarnas
kamp for biittre villkor vid fOrsiiljningen av sin ar·
betskraft. Kommunisterna maste ocksa diir ga in fOr
att politiskt uppfostra arbetarna, i vetskap om att lonekarnpen far ett direkt revolutioniirt viirde forst i den
man den fores av arbetare med blicken medvetet riktad
mot malet - avskaffandet av det samhiillssystem som
tvingar de egendomslosa att salja sin arbetskraft till
de besuttna.
Kommunisterna maste stiindigt verka for att fa fackfOreningarna under revolutioniir ledning. Valet av reformistiskt instiillda ledare maste alltid energiskt bekiimpas.
I det f ackliga arbetet iir det en fOrstahandsuppgift
£Or kommunisterna alt vinna de ovriga arbetarna for
enhet i kamp £Or undantagslos strejkriitt och for rat·
ten att sjiilva avgora huruvida framforda avtalsforslag
skall godkannas eller fOrkastas. Denna kamp maste in·
riktas pa att bryta ner de hinder for utvecklandet av
fackfOreningsrorelsens slagkraft, som rests av stats·
makterna i form av antifacklig tvangslagstiftning, som
ocksa fOr att bryta ned det hinder med iinnu sva·
rare verkan som reses av de reformistiska ledarna med
stod av deras vetoratt i strejk. och avtalsfragor.
Vad har namnts iir ingen "ny kurs" for verkliga
kommunister. Det iir den i enlighet med marxismen·
leninismen utstakade kurs ·som kommunisterna tidi·
gare fOijt i sin fackliga verksamhet och som tillstandet
i fackfOreningsrorelsen nu gor det iinnu angeliignare
fOrr att obrottsligt £01 j a.

an

S. E. H-n.

"Att tro att en sadan revolution lean utforas
fredligt, inom ramen av den borgerliga demo·
kratin, som anpassats till boztrgeosins herravalde
-

det betyder att antingen forlora vettet och

tappa de normala begreppen, eller att oppet och
utan omsvep
nen."

fomeka

den proletara revolutio-

(/. V. Stalin)
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ningsmetod som f oretradesvis anviindes mot upproriska
negrer i Amerika.
Borgarna slog bla dunster i ogonen pa politiskt
okunnigt folk med de demokratiska fraserna "Save the
world for democracy", Radda varlden fOr demokratin,
"Do not be a slacker", Hjiilp till att vinna kri()"et o. s. v.
Fran min vistelse i Amerika under dessa bar skulle
jag kunna ge hundratals citat ur den amerikanska borgerliga tidningspressen fran den tiden om hur man
preparera?e et~ }•elt folk for kriget. Utrymmet fOr
denna art1kel tillater <let inte.
Faktum iir ocksa att de tva representanter som
socialisterna ha~Ie i Congressen gjorde precis som deras
partikamrater I Europa gjorde. FO!jden blev att den
socialistiska rorelsen i Amerika splittrades. Debs hade
1912 ett rostetal pa en miljon och partiet hade ett medlemsantal pa omkring 200.000. Nu vid senaste presidentvalet samla<le partiet cn<last 20.000 roster, och da
heslutade partiledningen alt inte HinoTe delta<Ya i politiska val, utan endast vcrka som e1~ propa()":ndaor<Yanisation. Den socialistiska <lagliga tidnin()"en bNew Y ~rk
Call har fOr liinge sedan slutat alt utkom~ia.
J a, sil kan dct gil niir man lagt Marx vetenskapliga
verk pa hyllan. Di\ hamnar man ohjiilpli"t i det reformistiska triisket. Det kan vara en vantln()" aven till
socialdemokraterna i Sverige. Smekmanader" med horgarpartierna iir mycket farliga kiirleksaffiirer.

John Andersson:

VarfOr tillbakagOng for avantgardet ?
Veteran svarar

pa .fragan

med stod

av ett vaxlingsrikt. livs erfarenheter
Man kan med ska!
saga alt fiirfattaren
till nedanstilende ar·
tikel, John Anders·
son, Guteborg, har
stiirre erfarenheter1 an
de fiesta om hur ar·
betarnas kamp fOr
briidet gestaltar sig
sAval i "den nya"
som i "den gamla"
varlden.
John Andersson
biirjade sin levnadsbana som "statarunge". Sitt fiirvarvs·
arbete biirjade han
pa arrendegllrdar i
· jordbruket, diirefter
som stenhuggare. Av
de sma fiirtjiinsterna
· lyckades han spara sll
pass mycket att han
kunde · 'bedriva stu·
dier i en folkhiigsko·
. )a och sedan skaffa
. sig: utbildning i !ant·
. bniksskolor, varpa
! ohn Andersson
fiiljde en pars llrs an·
Goteborg
stiillning hos Hal·
lands Jans Hushilllningssallskap.
Ar 1912 emigrerade Andersson till USA. Dar arbetade
han fore, under och efter det fiirsta varldskriget omviixlande som stenhuggare och som maskinarbetare. I sist·
niimnda arbete var han anstalld hos olika jattefiirtag, sadana som bl. a. Drowns Shop Providense med 7.000 arhe·
tare, Winchester arms, New Haven, med 38.000 arbetare
och hos Singer med 6.000 arbetare. Om liirdomarna under
de strejker och strider i vilka Andersson under denna tid
deltog hrukar han siiga att de, tillika med hans livserfa·
renheter i iivrigt, gett honom en orubblig tro p!l arbetar·
klassens makt.
Aren 1927-28 vistades Andersson i sydstaterna och hade
diir tillfiille att bevittna det brutala fiirtrycket mot ne.,.erhefolkningen. Under den ekonomiska krisen 1921 arhet~de
han i Iloston och hade dar tillfiille att se hur man siilde
arhetsliisa pA offentliga auktioner, anonlnade av en religiiis organisation. Xvens!l upplevde han iir 1929 borjan till
den stiirsta kris, som gastkramat den amerikanska arbetar·
klassen, dll cirka 17 miljoner arhetare blev arbets!Osa.
Andersson verkade under hela sin vistelse i Amerika
aktivt i arbetarriirelsen. Fran 1912 var han medlem i det
socialdemokratiska partiet och fran 1919, nlir The com·
munist Party bildades, i detta parti, som verkade helt ille·
gait till 1922, dA partiet fick miijlighet att i nll.,.on man
framtriida offentligt.
b
John Andersson llterkom till Sverige llr 1930, i lagom
tid fiir att fll erfarenheter iiven av svenska · arbetares till·
varo under titler av arhetsliishet, och fiir att llret dlirpll
genom militiirens mord pll fem svenska arbetande i Adalen
och "ordningsmaktens" behandling av de arbetare som
protesterade mot detta bli plltagligt undervisad om hur
"den svenska demokratin" fungerade.
Efter hemkomsten var Andersson verksam i organisatio·
nen Sovjetuniqnens Vanner, i Stockholm under llren 193233 och i Giiteborg 1937-39.
Ar 1940 llterupptog Andersson sitt fiirviirvsarbete bl. a.
som stenhuggare och bergspriingare, till dess att ett olycks·
fall i arbetet Ar 1951 satte stopp fiir allt liinearbete och
folkpensioniirerna fick ett tillskott i sin intresseorganisa·
ti on.

John Andersson har kompletterat det vetande som hans
erfarenheter £ran ett Jiingt och vaxlingsrikt liv gett honom
med ett grundligt studium av marxismens-leninismens Iara.
Efter sin hemkomst frlln Amerika ar 1930 var Anders·
son aktiv medlem i Sveriges Kommunistiska Parti till iir
1944, dll partiet fiir fiirsta gangen i en broschyr signale·
rade ny !curs. Denna kurs avvek frlln vad Andersson under
hela sitt !iv liirt sava] i livserfarenheternas hogskola som
i marxismens liira, varfiir han liimnade kommunistiska par·
tiet, men inte sina kommunistiska llsikter. Han iir nu med·
!em i Sveriges Kommunistiska Arbeturfiirbund.

Redal.-tio11e11.

Under Iang tid har jag haft tillfalle att vistas i kapi·
.talismens hogborg Amerika, i "The land of the free"
eller i "The land of Democracy", som det sa vackert
heter. Jag vet vad den demokratin innebar £Or det
arhetande folket dar .i "varldens rikaste land". Diirutover har jag vistats tillrackligt lange aven i Sverige
fOr att utifran egna erfarenheter kunna konstalera att
loneslaveriet med dess fOljder ar folkets Iott iiven i
det omskrutna "folkhemmet". Dartill har jag vid tvii
tillfiil.~en hesokt Sovjetunionen, dar jag sett inte endast
tsarvaldets rester utan ocksa socialismen under upp·
byggnad och entusiasmen bland arbetarna.
Jag har Hist tusentals hetsartiklar mot Sovjetunionen
och kommunistiska partiet i saval den svenska som den
amerikanska borgerliga och socialdemokratiska pressen
sedan 1917. Jag har gjort mina jiimfOrelser och skapat
mig en orubblig uppfattning om alt socialismens system
ar overlagset kapitalismen.
Redan i borjan av 1900-talet blev utrymmet pi\
viirldsmarknaden trangt. Konkurrensen mellan de olika
kapitalistlanderna var hard. Tyskland var ett utvecklat
industriland och den sviiraste konkurrenten till de
ovriga imperialistiska landerna. Kampen om ravaru·
kiillorna blev allt mer och mer tillspetsad i de makt·
iigande kretsarna, och man var iir 1914. fardi<Y fOr det
forsta varldskriget. Amerika hade ekonomisk~ intressen att bevaka och drogs in i kriget 1917. Det blev
arbete och s. k. hogkonjunktur i landet, och miljoniirernas antal okade med 33.000.
Nar det fOrsta varldskriget utbrot gj orde socialis·
ternas representanter gemensam sak med borgarna i
parlamenten och rostade fOr kriget. Undantag fanns.
Sadana revolutionara socialister som Liebknecht och
Rosa Luxemburg i Tyskland gjorde det icke, varfOr
de mordades av reaktioniirerna. LokomotivfOraren
Eugen Debs i Amerika, ledare for det socialdemokratiska partiet, gjorde det inte heller. Han var ingen
parlamentsledamot vid den tiden, men han bekiimpade
krigsrustningarna och krigshysterin i sina tal. I ett tal
han hull i St. Louis 1916 sade han att orsaken till
kriget var kampen om varldsmarknaden, samt uppmanade arbetarna att hekiimpa kriget. Det var nog.
Debs domdes till 10 ars fiingelse. Tusentals andra arhe·
tare fick gora honom siillskap under krigsaren fOr att
de bekiimpade kriget. Andra for borgarna misshagliga
personer "tjarades och fjiidrades". En speciell hestraff·

Erfarenheter i "folkhemmet".
I det under 27 i'lr praktiskt taget utan avhrott socialdemokratiskt styrda Sverige har socialdemokratin fOr
l~ngi; .. sedan svikit de idcer och det program, som
JHOnJarerna fn\n sekelskiftet stiilJde som ma} fOr sitt
arbete. Kapitalismens stortande; avskaffandet av kungamakten; republikens infOrande; kyrkans skiljande fran
sktaten; i~te en man, inte ett ore till militarismen; liigre
s alter, overlagandet av produktionsmedlen m. m. Allt
vad pionjiirerna stred for har man glomt.
Karl Marx och hans samhiillsekonomiska verk har
s?c.~aldemokraterna ocksi\ glomt. Lenin, som i praktiken
hlla~pade Marx vetenskapliga socialism vid ledningen
?V VarJdens forsta arbelarstat, hans Jivsverk vagar de
1 allmiinhet inlc namna annal iin i smadlirra former
oeh i kritik av det system, som han satte funktion.
I. seklets borjan liisle jag ett par bucker, skrivna av
socialdemokrater, niimligen "Samhiillet scidant det iir"
0 ?.h "Det befiistade fattiglmset". Det var mycket bra
?ocker, ty de gav en analys av <let ekonomiska liiget
1 .~andet och de klargjorde att militarismen bara inne·
~ar. folkets utsugning till hlods och hetyder en kapitahstisk jiirnhiil over arhetarklassen.
Det var revolutioniira tonarter bland socialdemokrater pa den tiden. Det talades om klassmotsiiltningar och
kl?sskamp, om klasstrider och strejker, vilket allt kul·
mmerade i storstrejken 1909. Det var strid pi\ alla
fronter mot den hiirskande klassen, mot den klass som
agde produktionsmedlen och genom sin makt kontrollerade de statliga organen.
Hade socialdemokratin i fortsiittningen fOljt den
revolutioniira linj e som den fOlj de friln borj an ha de
Sverige idag varit ell socialistiskt land. Nu iir det idag
i stiillet sa alt socialdemokratins leclare har vaxt sicr in
i det kapitalistislca Sverige och hefiist <less hest&nd.
De sover arhetarna till ro med smil reformer, som pa
intet salt inkriiktar pa kapitalets viilde. Med anviindandet av sildana paroller som alt "vi sitter alla i
samma hat" undervisar de samtidigt arhetarna i den
falska liiran om klassamarbete. Mecl saclana peclagogiska

t

Jorrner soker de sudda ut klassgriinserna och fOr arbeta~na dolja sanningen om att klasskampen ar ofran·
komlig.
.
Varje industri· och byggnads.arh~tare, vafje !ant·
arbetare och smabrukare horde v1d rmgaste eftertanke
kunna fOrsta att de inte har nagra gemensamma intressen med dem som lever pa frukterna av deras arbete.
Det ar skillnad pa att vara "kupongklippare" och
sitta ombonad i en fin modern vaning, for att ibland
rra och hamta profiten, d. v. s. utdelningen pa andra
~iinniskors arbete, an att sta hela d~gen i en damn;,i·
fylld fabrik, omgiven av en massa tidtagare och. pa:
fosare av olika sorter, fOr alt sedan ga hem och v1la 1
en ofta tranrr och obekviim bostad, pressad av bekymmer £Or sin familj. Arbearna fl1r nu leva sitt liv i den
jaktande hets i fabrikerna, .vilken importerats fran det
kapitalistiska "foregangslandet" Amerika. Denna hets,
som iscensattes av bl. a. gamle Henry Ford 191'1. Han
blev en av Amerikas storsta mangmiljoniirer. Han hade
liirt den fOr denna tid fullandade utsugningens konst,
och kapitalisterna i Sverige och andra kapitalistiska
Jiinder har sedan tilliignat sig liirdomen. De har sedan
vidareutvecklat den till <let nu senaste - automation.
Kapitalisterna och de stora b?lagen l~ar ha.ft gyll~ne
tider under den socialdemokrat1ska regimen 1 Svenge.
Enliot statistik som nyligen varit inford i tidnings·
pres~en har miljoniirernas antal okat fran ar ~950 ~-ill
1959 med omkrinrr 500. Det betyder att nat10nalformocrenheten allt m~r koncentreras till ett fatal, vilken
pro~ess fortgar i alla kapitalistiska liind~r. En a~e~!·
kansk journalist skrev en gang mycket traffande: For
varje ny miljoniir skap~s ocksa nagr~ tusental fattiga."
Det ar en sanning som mte kan hestndas.
Jag iir overtygad om att de socialistiska pionjarerna
skulle viinda sig i sina gravar om de kunde uppfatta
den utvecklin<Y som skett i Sverige i socialdemokratisk
reo-i. De skull~ gora detta om de kunde se och hi:ira hur
deb"socialistiska palaggskalvar", vilkas verksamhet signaturen G. J. sa traffande ibland har skildrat i sina artiklar i kommunistiska partiets press, nu styr "folkhem·
met". Dessa har till stor de! £Utt sin utbildning i folkhoo-skolor som sti\r under socialdemokratisk kontroll.
Deb har Iiirt siO' att uttrycka sig i tal och skrift pa ett
sofistiskt salt. De har avancerat till ombudsman, landshovdingar, hankdirektorer och ministrar. Dessa ledare
for den arbetande klassen prisar "folkhemmet" och
lovar isynnerhet i valtider mycket, men haller litet av
de fagra loftena. De reformerar och lappar pa d~n
gamla fallfiirdiga samhiillshyggnaden, men aktar s1g
noga fOr att iindra pa strukturen och pa grundvalarna
for densamma.
Tidninrrarna i hela den kapitalistiska delen av viirlden skre; efter fOrsta varldskrigets slut: Aldrig mera
lcrig ! Men sedan <less har vi haft iinnu ett viirldskrig
plus manga andra krig, och de militiira rust~inga~?a
med nya fOrstorelsevapen okas i de kapitalist1ska landerna med svindlande summor. Det lilla Sverige utgor
i det fallet inget undantag.
Socialdemokraterna bekiimpade vid sekelskiftet och
de niirmaste aren darefter alla okningar av militar·
ansla<Yen som dock pa den tiden var sma i fOrhallande
till d~n ~id vi nu lever i. Da helopte sig militiirkostnaderna till omkring 60 miljoner kronor. Nu, anno
1959, har militiiranslagen okats omkring 50 ganger
detta belopp, under socialdemokratiskt styre.
Lat oss sa med stud av vilra erfarenheter granska
demokratins lodighet under samma styre.
Under det andra viirldskriget kom tusentals flyktingar och molstandsmiin fran Norge, Danmark och
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andra av Hitlerfascisterna ockuperade lander. De sokte
si(T en fristad hiir i Sverige. Kommunisterna och andra
fr~msteo-sviinlio-a
miinniskor gjorde allt for att hjiilpa
0
0
· f ran sma 11em.
dessa olycklio-a miinniskor, som d'
nv1ts
Men for ma~ga av dem blev "folkhemmet" inte nagot
gott nytt hem.
.
..
• ..
· J ao- hade manga personhga vanner, som tillhorde
mots~\ndsrorelsen. De var kommunister och diirfor inte
onskviirda hiir. Jag niimner endast tva av dem i detta
sammanhang.
De var Gust. Gudelach fran Hamburg, Tyskland, och
Martin Hjelmen fran Norge.
Gundelach var riksdagsledamot i Tyskland innan
Hitler erovrade makten. Efter Hitlers makttilltriide
maste han fly fran landet. Sin hustru och tva barn
hade han lyckats skaffa en fristad i Schweiz. Sjiilv
kom han till Sverige. Han reste till Stockholm och
myndigheterna forpassade honom till ett uppsamlings·
liiger. Min kontakt med honom avbrots, och jag vet
ingenting om hans framtida ode.
Martin Hjelmen liimnade ocksa Goteborg fOr Stockhoim. Diir tog myndigheterna hand om honom och
skickade honom direkt till Oslo, varifran nazisterna
vidarebefordrade honom till Buchenwalds koncentra·
tionsliiger, diir han halshoggs den 1 maj 1944.
For delta ar en regering, i vilken socialdemolcrater
dominerade, ansvarig.
Jag varnade personligt saviil Gundelach som Martin
Hjelmen for Stockholms-resor, men de aberopade den
svenska demokratin, och att andra flyktingar fatt tillfiille att vistas i Sverige. Men att den borgerliga demo·
kratin hiir i Sverige skulle komma att handla pa siitt
som blev fallet, det kunde de tyviirr inte tro. De reste !
Martin har nu sovit den eviga somnen i manga ar, och
om Gusts ode vet jag ingenting. Men ett vet jag, och
det iir att min respekt for borgerlig demokrati iir
minimal.
Under det andra viirldskriget anlade de militiira
myndigheterna s. k. bunkers och befiistningar i Gote·
borgs skiirgard och pa andra platser i landet. Stenarbetare och bergspriingare var mycket eftersokta under denna tid. Jag blev genom A. K. uppmanad att
.genast anmiila mig hos chefen for ett regemente utan·
for Goteborg. Sagt och gjort. Regementschefen ville
att jag fortast mojligt skulle ge mig iviig till en plats
pa kusten i viistra Sverige. Bra betalt. Skulle vara
nagon sorts instruktor i borrning for de inkallade, och
min bostad skulle jag fa pa militiirforliiggningen.
Allt var kl art, men ett personligt pass maste jag ha.
Det skulle siindas fran Stockholm, och skulle siindas
niista dag. Men passet kom aldrig. En hel vecka gick.
lntet pass. Da ilsknade chefen till och satte sig per
telefon i forbindelse med myndigheterna. Jag stod per·
sonligen vid sidan av chefen och forsokte lyssna pa
samtalet. Vad herrarna i den andra iindan av traden
hade att siiga kunde jag inte hora. Vad chefen sade,
det horde jag. Det var hara "h-m" och "ja visst" for
alltihop.
Efter samtalet tyckte chefen att det var besynnerligt
att iJJte passet kunde siindas och undrade vad orsaken
kunde vara. Jag svarade att jag varit i Sovjetunionen
tva ganger, for vilket jag tagit ut pass, samt att jag
manga ganger lost ut resolutioner fi:ir kommunistiska
· moten i Goteborg, och att det antagligen berodde pa
detta. Det sade sig chefen inte vilja tro, utan upp·
manacle mig att aterkomma. Jag insag genast att det
var hopplost, och brydde mig inte om att besviira herrarna mer.
Jag vissle inte da att nfigot 10.000-tal radikala sven·
0
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langt hardare tid fOr kommunisterna att arbeta, iin
den period vi haft 1946-1959. De forsta aren av
1930-talet var en tid av arbetsloshet, di'l Stockholms·
polisen angrep de arbetslosas moten och jagade dem
genom gatorna. De arbetslosa siindes du genom ~· K:
till SmiUand for att bygga viigar for 18 till 22 ore 1
timmen. Ar 1931 mordades fem arbetare i Adalen av
den hiirskande klassens militiirer. Under denna tid
burades ledande kommunister in i fiingelserna for av·
tjiinandet av langvariga straff. Hogern med . Arvi~
Lindman i spetsen anordnade stora demonstrat10ner I
Stockholm och pa andra platser, riktade enbart mot
kommunisterna. Niistan alla utliindska partikamrater,
som di'l besokte Sverige, betecknades som "EX-errar",
fiingslades och utvisades. Partiets redaktorer botfiilldes
och domdes till fiingelsestraff endast diirfor att de
i'isatte skurkar deras riitta beteckning.
Niir sedan Hitler horjade utvidga sina maktpositio·
ner genom anfall och underkuvande av andra nationer,
da bi.irjadc ocksa des. k. permittenttllgen, d. v. s. trupp·
tagen, rulla genom Sverige till Norge fi.ir transport av
manskap och krigsmaterial. Under samma tid genom·
fOrdes transportfOrbud pll statcns jiirnviigar och post
gent emot de kommunistiska tidningarna. De kommu·
nistiska partimedlemmarna och sympatisorerna tvinga·
des att sjiilva fOrmedla partiels tidningar till prenume·
ranterna. De iildre medlemmarna minus siikert denna
lid. De minus ocksti hur den ena artikeln efter den
andra ataJades SOlll brottsJig och hur tidningarnas all·
svariga utgivare domdes till fiingelsestraff.
.
Under denna tid radde in"en passivitet bland partiets
medlemmar. Alla deltog i en°eller annan form i kampen.
Tidningarna hade en strykande i'itgang, upplagorna
blev storre och slorre. Det var framgangar over hela
linjen.
Kommunisterna, som under bi.irjan av uppgangs·
perioden fOrde en beundransviird kamp fOr den arbe·
tande klassen, be"ick i slutet av denna period det stora
fel som partiet i~te iinnu har riiltat eller utovat sjiilv·
kritik emot. Felct var alt man bi.irjade betriida refor·
mismens vii" och att kompromissa med socialdemokra·
tin, vilket j; ocks 4\ i realiteten betyder undfallenhet fOr
borgarklassen.
lngen har som Lenin och Stalin avsJ()jat och hriinn·
miirkt en sadan politik.
Ar 194:3 utgavs en broschyr av partiet, betitlad "Ny
!curs". Det var borj an. Den kommunistiska pressen
borjacle sedan ansla en mera fOrsonlig ton. Citatet av
Karl Marx, innehallande den enkla sunning, som aldrig
kan fOrnekas, niimligcn "Proletiirer i alla liinder, for·
ena er", som brukadc sta som vinjctt a forsta sida?.,
borttogs med motivering att den kanske verkade sto·
tande fOr mi'lil"a }Jrenumeranter. Denna enkla atgiird
b
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hetydde hara den ett stort steg niirmare det re onms·
tiska triisket. Sedan har man fortsatt att marschera,
allt under det att man med hjiilp av spetsfundiga for·
muleringar soker fa medlemmar och sympatisorer att
godta den nya kursen.
De partimcdlcmmar som proleslerat mot denna ku.rs·
fOriindrirw har stiimplals som partifiender och sphtt·
rare och marJ<Ya fall straffats med uleslutning. Deras
brott iir endast° att de motarbetat reformistiska fore·
teelser inom partiet och inte velat avvika fritn de revo·

ska arbetare redan var registrerade av myndigheterna
sasom farliga fi:ir borgarsamhiillet. Jag var hara en av
de manga tusen.
Manga av partiets medlemmar. fr~n den tI~~n kom·
mer ocksa siikert iha()" niir pohskaren mob1hserades
tidio-t en mor()"on £Or ~tt gora husundersokningar hos
radfkala arbe~are. Hos kommunister i fi:irsta hand fi:ir
att kontrollera om konspiratoriska handlingar i form
av brev och samhiillsfarli" litteratur kunde upptiickas,
som kunde utgora en
for "det demokratiska sam·
hiillsskicket". Det blev in"a resultat av dessa husunder·
sokningar. De visade endast att den s. k. demokratin i
"folkhemmet" iir ihiilig. De visade att borgarklassen
camouflerar sin diktatur over arbetarklassen med demokratiska fraser.
0
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far:

Kommunistiska partiets

nya kurs.

Kommunistiska partiets centralkommitte gj orde for
kort tid sedan ett uttalande i den kommunistiska pres·
sen ' diir man konstaterade en del svtiria:heter
i arbetet•
v
och framlade nya arbetsuppgifter for medlemmarna I
form av nya planer. Man undvek mycket noga att tala
om tillbaka"an" och forlorat inflytande bland arbe·
b
b
.
larna. lnte heller
sades ett ord fran le dmngens
s1'd a av
sjiilvkritik eller om orsakerna till att det de senaste
aren varit motigt och var/or inflytandet bland arbetar·
massorna minskat si1 kolossalt.
Jag vet att kamraterna i ledningen fOr partiet skulle
kunna framliigga klara siffror bade fOr uppgangskur·
van 1930-1946 och for nedgi\ngskurvan 1946-1959.
Det skulle bli siffror som talade sitt tydliga sprak bade
pa det fackliga och politiska omradet.
.
Sedan min aterkomst fran USA ar 1930 har Jag
foljt det svenska kommunistiska partiets arbete och
sjiilv deltagit aktivt i arbete £Or spridning av de kom·
munistiska ideerna och upplysning om den socialistiska
samhiillsordningen samt upptriitt som forsvarare av
viirldens forsta arbetarstat, Sovjetunionen.
Ar 1930 beniimndes kommunistiska partiet i borger·
lig och socialdemokratisk press "Sillen-sekten". Det var
revolutioniira arbetande miin och kvinnor, som ville
fOlja Marx och Lenius riktlinjer, en sektion av 3:e
lnternationalen. Medlemmarna kallades ocksa "splitt·
rare och fOrriidare" av sina f. d. partikamrater. Korn·
munisterna forde di't en oriidd revolutioniir kamp och
kompromissade aldrig med fienderna. Arbetarna bor·
jade allt mer och mer att forsta, att detta parti forde
en revolutioniir kamp for arbetarklassens intressen.
Partiet viixte i medlemsantal. Dess inflytande bland
arbetarna och deras fackliga organisationer blev storre
och storre. Partiets tidningspress kunde utokas. I Sve·
riges riksdag hade partiet 17 representanter. Antalet
representanter i landstingen och i stads- och kommunal·
fullmiiktige okade ocksa i motsvarande grad. Detta var
i\r 19'16, da partiet nlttt toppen av uppglmgskurvan.
Sedan den tiden har det hara gatt nedat. Jag stiiller
fragan: Var/or?
Varfor har partiet fOrlorat i inflytande bland Sve·
riges arbetare? Jo, diirfOr att partiet avvikit £ran
marxismen-leninismen och betriitt reformisternas viig.
Partiet samarbetar med socialdemokratin utan overens·
kommelse med denna om nagot gemensamt och ur
marxistisk synpunkt godtagbart program. Partiet hjiil·
per socialdemokratin att Jappa pa den fallfiirdiga sam·
hiillsbyggnaden med hjiilp av reformer, men underlliter
att inrikta arbetarna pa stortandet av det kapitalistiska
samhiillssystemet. Sadan verksamhet iir i praktiken
liktydiO' med stud at den hiirskande klassen.
Peri~clen 1930-1946 ( uppgl\ngsperioden) var en
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lutioniira linjer som SKP en gang foljt. De som oppo·
nerat vill fortsiitta att fOlja Marx, Lenius och Stalins
utstakade viigar for alt na fram till en socialistisk sam·
hiillsordning.
En ny samhiillsordning, en socialistisk samhiillsord·
ning skapas inte genom reformer och teorier om en
omiirklig overgang fran det ena systemet till det andra.
Den som for dylikt tal till torgs bevisar blott att hon
eller han iir mycket okunnig om vad historisk erfaren·
het Hirt oss.
Stalin skri ver:
"En rile historisk erfarenhet liir att ingen enda klass
hittills /rivilligt liirnnat viig /or en arman klass. Ett sa·
dant precedensfall finns icke i viirldshistorien."
.
Stalin skriver vidare, pa tal om reformer:
"Till f oljd av tryclcet underifran, av rnassornas pa·
tryckning, kan bourgeoisien ibland ga med pci partiella
reformer av ett eller annat slag och iinda bli !war pa
grundval av det best1iende socialelconomislca systemet.
Niir den handlar sa riilcnar den med att dessa e/ter·
gi/ter iir 11odvii11diga for alt bevara klassviildet. Det ar
det viisentliga i reformema."
(Leninismens Crundfn1gor, Del II, sid. 421, 424.)

Stalin var marxist, diirom rltder intet lvivel. Han
foljde Marx och Lenius revolutioniira linjer. Han trod·
de inte pa bourgeoisiens godhet. Han satte aldrig sin
fot i det reformistiska triisket. Han trodde blott pa den
internationella arbetarklassens makt. Han deltog aktivt
i striderna mot de kontrarevolutioniira armeer, som de
kapitalistiska staterna siinde till Sovjetunionen for att
krossa revolutionen. Han overtog ledningen av sovjet·
staten efter Lenius dod 1924. och genomforde de 5-itrs·
planer Lenin utstakat for industriell och ekonomisk ut·
veckling. Han lade tillsamman med Lenin helt enkelt
"runden till den nu sit overmiiktigt starka arbetarstaten
b
Sovjetunionen.
Stalin fi.irlitade sig pa arbetarklassens skaparkraft.
Han fi.irverkligade Marx sats: "A rbetarklassens /rigo·
relse iir dess eget verlc."
Arbetarklassens seger i det stora Tsarryssland den
7 november 1917 var den ryska arbetarklassens eget
verk. Arbetarklassens seger i vilket annat kapitalistiskt
land som heist 1m\ste ocksa bli arbetarklassens eget
verk.
Marx har sagt: Det kapitalistiska samliiillssystemet
biir froet irwm sig till sin egen undergang. Det bor alla
vara dagars reformister komma ihag.
Arbetarklassens makt ligger icke i de kapitalistiska
staternas parlament, iiven om de politiska arbetarpar·
tierna eventuellt skulle ha nagra rosters majoritet i
m\"on stat, utan i arbetarnas revolutioniira politiska
och fackliga organisationer, som orubbligt haller fast
vid den revolutioniira socialismens ma!: stortandet av
kapitalismen, socialisering av produktionsmedlen, a~·
skaffandet av riitten fOr den ena miinniskan att prof1·
tera pa andra miinniskors arbetskraft, all makt till det
arbetande folket.
Niir detta iir utfort, da har socialismen segrat och
kapitalismen hor till samhiillsutvecklingens historia.
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Knut Mineur:

LOnekampens utveckling

1879-1959
Historik.
Den svenska industrin spela<le i mitten pc! 1800-talet
en fi:irhallandevis liten roll i det svenska niiringslivet.
Men kapitalismen befann sig i utveckling enligt de
ekonomiska !agar som giillcr for denna, d. v. s. koncen·
tration av allt viildigare kapital i den hiirskande klassens hander, och diirmed kom storindustrin alt spela en
allt mer avgorande roll i det svenska samhiillet. Men
med ka~italismen uppstod ocksa de moderna arbetarna,
proletanatet.
Det droj<le emellertid Iang tid innan arbetarna liirde
sig nodvandigheten av att upptriida enirra i kampen for
s~~a livsintressen. lnnehiillet i ultrycke~ "Enade vi sta,
sondrade vi falla" gick emellertid upp for allt fler
·arbetare under det kapitalistiska samhiillets materiella
och an<lliga fiirtryck.
· De fOrsta trevande fOrsoken alt bilda fackfi:ireningar
k.~n ~iinfora.s till mitten av 1800-talet, da Typografiska
forenmgen I Stockholm korn till ar 1846. Sedermera
kom pa 1870-talet Bokbinderiarbetareforeningen, Hatt.makarnas forening och Tapetserareforeningen sarntlirra
i Stockholm. Till en borjan var dessa ernell~rtid in~a
fackforeningar i senare herniirkelse, utan snarare ett
slags foreningar £Or bildningsverksarnhet samt sjukoch begravningskassor. Det drojde iinnu ett eller ett
par decennier innan forhallandena blev sa outhiirdliga
alt de liberala foreningarna kom alt ornhildas till verkliga karnporganisationer med en malsiittninrr som inspirerats av socialistiska ideer.
t>
En hiindelse som kraftigt bidrog till att viicka arbetarna var det kapitalistiska samhiillets atgiirder i samband med Sundsvallsstrejken 1879. Strejken uppstod
.som en protest mot en dekreterad lonesiinkninrr med
15 a 20 procent pa <laglonen, som uppgick till kronor
~2: 50 per dag om 12 tirnmar. Strejken fick en efter datida fOrhiillanden mycket stor omfattning med 6- a
7.000 deltagare.
. Kapitalisterna mobilisera<le nu sitt samhiilles alla re.surser mot de oorganiserade och vapenlosa arbetarna.
Kung Oskar II siinde telegram till landshovdinrren:
"Lugna alla viilsinnade och varna alla orosstiftar~, ty
langmodigheten maste hava en griins ! Kanonhatar och
militar komma." Och landshovdingen, styrkt av dessa
kungsord, uppmanade dagligen arbetarna att acceptera
lonesankningen. "Jag her Cud", yttrade han i ett av
sina tal, "bevara eder fran att fortsiitta pa delta vis.
- - - Viljen ni tjiina Cud, konungen och samhiillet"
(sagverksiigarna) "bedjen da Herren upplysa edert nu
omtocknade fOrstand och rora edra fi:irstockade hj iirtan."
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Arbetarna ornringades med rnilitiir, kanonbatar anga·
de upp med kanonerna riktade mot arbetarna. Och
arbetskoparna borjade, med valdsapparatens hjiilp, ut·
kriiva sin hiirnnd. Under rnilitiireskort fordes arhetarna
till sina arhetsplatser, over ett 40-tal hiiktades och ett
1.000-tal vriiktes fran sina hostiider. Sorn niirnnts fanns
vid denna strejk ingen fackfi:irening, och arhetarna var
utliirnnade till det horgerliga sarnhiillets s. k. riittvisa.
Massor av liknande overgrepp fr£m de hiirskandes
sida bidrog till alt arbetarna av rena sjiilvbevarelse·
driften organiserade sig och gav sina organisationer en
socialistisk inriktning. Och karnpen fortsatte. Men snart
var det inte hara mot kungen, kyrkan och kapitalisten
utan iiven mot fi:irriidare inom de egna leden som det
giillde att kiirnpa. Elt helysande exernpel pa hur de egna
ledarna svek arbetarnas fi:irtroende har vi fran stor·
strejken 1909, som behandlas i en siirskild artikel i
.detta numrner av Revolt. Och det hoppfulla perspektivet
om ett socialistiskt samhiille fordunklades av de dim·
ridaer som reforrnismens liirofiider fi:irde in i arbetar·
rorelsen. Tack vare den radikala oppositionen fi:irblev
.dock fackfi:ireningarna ett miiktigt vapen i arbetarnas
hander i deras kamp mot arbetskoparnas samhiille. Men
hiindelserna i Adalen, mer an 50 ar efter Sundsvalls·
strejken, visade att kapitalisternas samhiille fortfarande
var ett balverk fi:ir att hevara den bestaende ordningen.
I Adalen gavs dock ocksa prov pa hur en enig, organi·
serad arhetargrupp pi\ ett fi:iredornligt salt kan foretriida hela klassens intressen.

Hamnarbetarstrejken 1954.
Ytterligare ett liirorikt exempel pa arbetarnas fackliga karnp skall hiir anf oras, niimligen hamnarbetar·
strejken 1954. Hamnarbetarna, som utovar ett hart och
slitsarnt yrke under hesviirliga forhallanden, forkastade
ett framlagt fOrslag till nytt avtal med 3.000 roster mot
400. Och den 24. april 1954 gick 4.000 hamnarbetare
ut i en verkningsfull strejk. Forhandlingsdelegationen
hade, tviirs emot arbetarnas vilja, skrivit under det
urusla avtalsfi:irslag som arhetskoparna funnit fOr gott
att fOresla. De tidningar som foretriidde kapitalets in·
tressen rasade givetvis och talade om olaglig strejk.
Det mest bekliirnmande inslaget i konflikten var dock
stiillningstagandet fran de ledare, som arbetarna gett
sitt fOrtroende och placerat pa fackliga och politiska
fOrtroendeposter.
Transportarbetarforbundets styrelse hotade med uteslutning av de strejkande, sarntidigt som stuveribolagen
sliipade elem inf or Arbetsdomstolen. Och LO :s davarande andre ordfOrande hoppade ut ur Vatikanen och

forklarade alt strejken var avtalsstridig och alt det inte
kunde hetraktas som lagbrolt alt arbeta i harnnarna.
LO stodde sig i detta fall inte pa arbetarsolidaritetens
bud, utan l1beropade <let kapitalistiska samhiillets lagar
vid denna pc'itagliga upprnaning till strejkbryteri.
Hur stiillde sig da kommunistiska partiet till denna
konflikt? Svaret kan ges genom alt erinra om en del
fakta.
Det fanns i forhandlingsdelegationen tva medlemmar
i SKP vilka vid bordet undertecknade det avtal, som
hamn;rbetarna med Sa overvaJdigande majoritet Un·
derkiinde.
Lordagen den 24 april 195,l. holl hamnarbetarfack·
forenin{Tarna i Stockholm och Cotehorg rnoten och beslutade t>enhiilli"t att strejken skulle fortsiitta. Beslutet
efterfol j des ocksu av arhetarna i Coteborg...Me~. i
Stockholm spliltrades arbetarna i det alt ungefar half.
ten av de strejkande pa ett oorganiserat salt redan
rnandagen den 26 april atergick till arbetet. Den andra
hiilften ansag att fackfi:ireningsmote horde sammankallas for att besluta om vad som skulle goras, efter att
man kontaktat kamraterna i Coteborg. De ledande
kommunistcrna i Stockholm tillhorde de forsta som pa
detta siitt brot sammanhallningen bland arbetarna pl1
de tvi't viktigaste arbetsplatserna genom alt utan ett
arbetarnas rrernensamma beslut c!tergi't till arbetet.
Huruvid; kommunistiska partiets medlemmar i
Stockholm handlade pa delta siitt i samri'td med partilednin«en eller med dess godkiinnande iir inte kiint.
Partil~lningen har i varje fall inte med ett ord i pressen riktat nugon kritik mot m'igra ansvariga for vad
som skedde, varfor clet synes som om en sadan "tak·
tik" vi<l "vil<la strejkcr" anses overensstiimmande med
partiets s. k. enhetslinje med socialdemokratin.
Arbetarna haclc enhctligt giilt ut i strid fOr att till·
kiimpa sig ett biittre avtal. Niir avdelningsstyrelsen. i
Coteborg, i vilken iiven fanns medlemmar i kommumstiska partiet, sedan stod infi:ir Arbetsdomstolen tillsam·
mans med de amlra fackforeningsmedlemmarna, skrev
Ny Dag:
"Arbetsgivarna siiker i sin framstiillning alt pa allt siitt
komma avdelningen och styrelsen till livs, sasom varande del·
aktiga i arbetsnedliiggehen. Vcrkliga fiirhallandet iir, att sty·
relsen hela tiden siikt f:'I urbetarna utt aterga i arbetet, vilkct
ocksil tillriickligt omvittnats i tidningspresscn."

Niir avdelningsstyrelsen i Skutskiir, i vilken det inte
fauns nagra rnedlemmar i SKP, stod infi:ir riitta, sa
fi:irklarade sig denna ha varit solidarisk med de strej·
kande. Och ordforanden tillade: "Vi har varit iirliga,
<let iir <let som gor det."
Den sistniimn<la avdelningsstyrelsens ord var iignade
att inge motstandarna respekt och arbetarna tillfOrsikt
for framtiden. Ny Dugs ord om den forstniimnda avdelningsstyrelsen mi1stc ha motsatt verkan.
Kommunistiska paitiet sokte inte att bidraga till ledningen av hamnarbetarstrejken. Partiet upptriidde utan
malmedvetenhet och viljekraft.
Om kommunistiska partiets ledning vid denna "vilda
strejk" velat fullgora sin plikt skulle den ha handlat pa
fol j ande siitt.
Partiledningen skulle ha inriktat medlemmarna i berorda fackforeningar att skapa cnhetliga och kampvilliga, garna ur partipolitiska synpunkter allsidigt sam·
mansatta strejkledningnr, m1tingen genom att de orclinarie avdelningsstyrelserna modigt och utan krumbukter fullgjordc clenna uppgift, eller ocksa genom tillsiittandet av siirskilda strejklcdningar.
Partiledningcn skulle ha sett till alt alla ledande

kommunister bland harnnarbetarna konsekvent upp·
tradde sorn foresprakare for strejk £Or bade hogre loner
och kollektivavtalslagens avskaffande.
Partiledningen skulle ha tillratt de medlemrnar i avdelningsstyrelserna, sorn instarnts till Arbetsdornstolen,
att anviinda denna sorn tribun fi:ir att deklarera sin
solidaritet med de strejkande, i stiillet fi:ir att meningslost och menlost soka krypa hakorn rnedlemrnarnas
rygg.
Kornmunistiska partiet skulle i samband med hamn·
arbetarstrejken tagit klar stiillning mot de stadgebe·
stiirnrnelser, som ger en forbundsledning riitt alt mot
rnedlemrnarnas vilja kontraktera bort deras arbetskraft
pa icke godtagbara villkor. DarfOr att endast pa grundval av kravet om avskaffandet av forbundsstyrelsernas
och LO-ledningens vetoratt kan en effektiv enhetsfront
skapas for kamp for facklig demokrati i fackforeningsrorelsens inre !iv.

En tvangstroja av lagar och avtal.
Hur har det nu varit mojligt fi:ir kapitalisterna att,
trots den starka framrnarschen for arbetarnas fackliga
organisationer, kurma fi:irhindra en verkligt effektiv
kamp fran arbetarnas sida? Det friimsta hjiilpmedlet
har har varit de reformistiska ledarna, vilka i ornt sarn·
fi:irstand med storfinansen varit med om att stifta och
uppratthalla lagar och inga avtal som klavbundit arbetarnas kampmojligheter. Har skall ges nagra exernpel.
Lagen om kollektivavtal stiftades av en reaktioniir
borgerlig majoritet i riksdagen 1928. Arbetskoparna
jublade over <less tillkomst. Lagen innebiir alt berorda
arbetare iir fi:irbju<lna att under tid avtalet giiller foreta
stridsatgiird, strejk, blockad, arbetsviigran, massupp·
sagning, nedsattning av arbetstakten etc. D. v. s. alla
effektiva stridsatgiirder iir i lag forbj udna. Fackforeningarna iir skyldiga se till att lagen fOljes. Kollektiv·
avtalslagcn skarptes ytterligare ar 1935 genom dens. k.
varsellagen. Denna stadgar alt - niir laglig mojlighet
till strejk fiimes och stldan forberedes - arbetsgivarna
skall varslas om delta minst 7 dagar i fOrviig.
Lagen om arbetsdomstol tillkorn iiven den ar 1928.
Denna dornstol har att avgora mal rorande kollektiv·
avtalens giltighet och riitta innebord, samt om vissa
handling:u strida mot kollektivavtal eller lagen hiirom.
Sammansiittningen av arbetsdornstolen skall vara sadan
att arbetsgivarna och s. k. "opartiska" jurister-iimbetsmiin iir garanterade ordforandeposten sarnt 4 av de 7
ledamoterna. Med det urval som hiir i landet sker vid
utbildningen av hoga jurister och iirnbetsmiin har hiir·
igenom siikra garantier skapats for alt alla viktigare
utslag skall ga i den riktning som lagens tillskyndare
avsag. Att dornstolen ibland i mindre viktiga fall domer
till arbetarnas favor, fi:iriindrar ingenting i dess ka·
raktar.
1928 fOrklarade de fackliga ledarna i och utanfor
riksdagen att de aldrig skulle respektera dessa klasslagar. Men allteftersom aren gick fann de fackliga pa·
varna att tvangslagarna, som kapitalisterna bestiillt,
bildade en utmiirkt grundval for ett fOr de reformis·
tiska ledarna behagligt samarbete mellan LO och Sven·
ska Arbetsgivarefi:ireningen. Ur denna oheliga allians
framkorn i\r 1938 det s. k. Saltsjobadsavtalet. Och nu
ha<le iintligen landshovdingen i Sundsvall ar 1879 blivit bonhord. lute arhetarnas - men deras fackliga for·
troendemans - omtocknade fOrstand hade blivit upp·
lyst, och deras fOrstockade hjartan hade rorts. Och det
till den milda grad att i Typografiska Forbundets tid·
ning kunde redaktor Wessel med all ratt skriva. "Man
tycks striiva efter en slags arbetsfront efter beromt
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monster. Den enda skillnaden iir, att hiir i landet skola
arbetarna frivilligt ga under oket, medan det pa andra
hall har gatt med vald."
Saltsj obadsavtalet innebar niimligen en ytterligare
skiirpning av de tidigare namnda klasslagarna mot arhetarna. Avtalets bestiimmelser om arbetsmarknadsniimnder, forhandlingsordning, uppsiigning och permittering utgor provkartor pa hur reaktioniira arbetskopares onskedrommar ser ut. Samma sak giiller fragan
om begriinsning av de ekonomiska stridsatgiirderna och
skyddet for tredjc man. Skulle trots alla forbud och
paragrafer en konflikt komma till stand, har speciella
bestiimmelser intagits om skyddsarbete och undantag
fOr samhiillsviktiga funktioner, vilka i realiteten endast
utgor bestiimmelser riktade mot arbetarna, och forhindrar effektiva stridsatgiirder.
Niimnda lagar och avtal kompletteras av de orimliga
stadgebestiimmelserna inom LO, som ger fOrbundsledningen riitt att mot medlemmarnas vilja kontraktera
bort deras arbetskraft.
Stadgcbestiimmelsen om vetoriitt anses s1'l viktig alt
godkiinnande av densamma utgor elt villkor for anslut·
ning till LO.

lndustriell demokrati och despoti.
Vad har <la de reformistiska ledarna gelt at Sveriges
arbetare som ersiittning for riitten att sjiilv fU vara
~~d och best~mma huruvicla ett avtalsfOrslag skall godkannas eller icke? Och vacl ges arbetarna fOr kompensation for alt reformister och arbetsgivare i endriikt
stiftar och slar vakt om antifackli"a larrar till kapitalisternas favor? Jo, vi har falt industri'ell demokrati,
samarbetsniimnder och foretagsniimnder. Xndamalet
med detta samarbete mellan arbetare och kapitalister
belyses klart i Torvald Karlboms redorrorelse for motsvarande' kommitteer i England, diir det bl. a. heter:
·"Kommiltens uppgift skall vara att overliigga och ge
rad i fragor rorande produktion och okad effektivitet
i syfte alt na hogsta mojliga produktionsresultat." Man
driver giick med arbetarna, genom att redovisa tillriiltalagda vinstsiffrQr och diirmed bevisa att inget utrymme finnes for lonehojningar, och att de milste ytterligare effektivisera sitt arbete.
Men trots allt ta! om demokrati i niirinrrslivet iir det
iinda kapitalisterna som enviildigt och cl:Spotiskt styr
och stiiller pa sina foretag. lngen arbetare far arbeta
en enda <lag liingre om inte hans arbete ger profit at
foretaget, och hiirvid spelar <let inrren roll om bolarrs0
vinsten ar liten eller stor. Och metiderna att pressa ut
storsta mojliga miingd arbete ur arbetaren blir allt
mer raffinerade. Tidsstudiemannen ar den moderna
tidens slavdrivare och den s. k. rationaliseringen sker
of~ast genom att driva upp arbetstempot. Resultatet
bhr att en del arbetare hetsas till en arbetstakt som
medfor nervosa och fysiska skador, medan andra kastas ut i arbetsloshet - eller fristiillas, som <let sa vac.kert heter i reformisternas och borgarnas vokabuliir.
I f orsoken alt press a arbetaren - ungefar som han
vore en maskin - tas vetenskap och teknik till hjiilp.
'De senaste aren har den s. k. M.T.M.-metoden borjat
inforas vid foretagen, vilket innebiir att varje rorelse,
varje handgrepp mates med en exakthet av delar av
en sekund. Pa delta siitt kan arbetarens maximiprestation beraknas och arbetslOnen utriiknas pa basis av
dessa kontroller. Genom att lata de arbetare som nrbetnr pa tidlon erhalln avseviirt liigre Ion, uppnar man
det resultntet att flertalet arbetare underkastar sig
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ackordshetsen £Or alt uppna en clriiglignre inkomst. Ett
exempel pa arbetsgivarnas friickhet niir det giiller att
med kvasivetensknpliga motiveringar pressa. ut mera
arbete for liigre Ion har nyligen refererats I pressen.
Det 0aaller snickerifabriken i Mjolby, diir foretaget pa
basis av tidsstudieexpertens anvisningar sankte lone.rna med 37 procent for sina arbetare. Som en naturhg
foljd hiirav minskade arbetstakten, och arbetarn~ i?·
stiimdes till arbetsdomstolen, medan arbetarna a sm
sida uttog stiimning pa fOretaget for avtalsbrott. I
detta fall hade emellertid arbetskoparsidan handlat sa
friickt att t. o. m. arbetsdomstolens dom delvis maste
rra emot arbetsrrivarsidan, som alades att utbetala den
fnnehallna ack~rdskompensationen samt skadestand.
Men iiven arbetarna och fackforeningen domdes att betala skadestand pa grund av pastatt brott mot de lagar
och avtal, som arbetskoparc och reformister vardar sa

amt.
, Den propaganda som bedrivs fOr att in~illa arbetarna att det iir mojligt for dem att fU medrnflytande
i de kapitalistiska foretagen ar medvetet bedrageri.
Likasa forsaken att genom foretagsniimnder oeh andra
kanaler fii dem att tro pa det standiga gniillet om fore·
taaens dalirra lonsamhet och behovet av storre insats
o
o
1
for lagre Ion. Visserligen innebiir kapitalismens p an·
loshet ett oerhort slOseri med produktionskrafter, men
kupongklipparnas j iittelika skattefria fOrmogenhetsokning hara under sista aret visar tydligt att klyftan mel·
Ian arbetare och kapitalister fortsatter att vaxa i hiignet
av lagar och avtal, med stud av bl. a. vetoriitt och tids·
studier och under overinseende av reformistiska fack·
foreningsledare plus en bottenlost profithungrig stor·
finans.

Striden maste ga vidare.
Sveriges arbetare har under det senaste seklet i kamp
for sina livsintressen vunnit betydelsefulla segrar. Men
annu lever vi i ett land, diir produktionsmedlen Jigger
i handerna pa kapitalisterna, vars vinstintressen ar av·
gorande for om produktionen skall pagi'l eller upphora,
om vi skall ha arbete eller ga arbetslOsa. Det ar inte
behovet av varor, utan utdelningen pa aktierna som
avgor om hjulen skall rulla i industrin.
Sa lunge dct kapitalistiska produktionssystemet be·
st1\r iir det nodvandigt att oavbrutet kiimpa mot den
utsugning vi iir utsatta fOr. Men det finns viii knap·
past nagot annal land i viirlden, som likt vad hiir iir
fallet presenterar sig som "demokratiskt'', diir det an·
dock finns organiserade arbetare som iir s11 klavhundna
av avtal och !agar, som till pa kopet sanktioneras av
arbetarnas egna politiska och fackliga fOrtroendemiin.
Sjiilvbestiimmanderiitten inom rorelsen maste aterer·
ovras, i kamp mot anhangare av LO-ledningens veto·
riitt, kollektivavtalslag och andra bestiimmelser, som till
arbetskoparnas behag "reglerar" klasskampen. Det iir
pa tiden att Sveriges fackligt organiserade arbetare
inom sina avdelningar och forbund pa allvar tar upp
dessa fragor till diskussion. Arbetarklassen kan genom
ett enigt upptriidande sopa bort de klassamarbetsideo·
loger som gor allt fOr att bevara kapitalistcrnas privi·
legier.
Det iir klasskampens viig som vi mastc gii IOr att
inte bli utliimnadc at kapitalcts gocltycke under radande
samhiillssystem. Och <let iir klasskampens viig vi rnuste
gil £Or att kunna skapa ett samhiille med frihet fran
nod och fruktan, frihet fran kriser och krig, ett socia·
listiskt Sverige.

STORSTREJKEN
Ar 1909 blev ett historiskt miirkesar inom den svenska arbetarrorelsen. Det hade lunge statt klart att en
kraftmiitning av stora matt var fOrestaende mellan den
hiirskande klassen och arbetarna. Atal och forsok att
fa radikala iisikter stiimplade som kriminella var den
ouvertyr arbetsgivarna spelade upp infOr den annalkande kampen. Arbetarnas fackliga och politiska lednin"" hade siikert onskat kohandla, men stamningen
bla~d arbetarna var sa stark och demokratin inom
deras rorelse annu sii levande att ledningen icke kunde
sla till retriitt utan risk att fOrlora greppet over massorna.
De friimsta i den da forestaende kampen var de som
tillhorde "stormklockefalangen", d. v. s. oppositionen
inom det socialdemokratiska partiet. Det var denna
grupp som 1917 blev karnan i det du bildade vanstersocialistiska partiet. For ovrigt r£tdde inom arbetarklassen under hela den tid kampen varade niigot som
man utan overdrift kan bctcckna som en stnllande so·
lidaritet.

...
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Strejkens forlopp.
Kronologiskt ser utvecklingen av striden ut pa fol· man Cederborg, Landssekretariatet, att gora nagot som
j an de salt.
LO :s ordforande Herman Lindkvist betecknade som
Den H juli siindc arbetsgivarefOreningen en skri· rationell klyvning av strejken, d. v. s. lata striden
velse till LO i vilken man bl. a. havdade, att arbetar- fortsiitta endast gentemot arbetsgivare anslutna till Sv.
na trots de far industrien tryckande konjunkturerna Arbetsgivareforeningen. Denna grova bluff accepteraframhiirclade i krav pa hiigre loner och andra formiiner, des av LO, som den 6 september beordrade iitergling
vilka i davarande liige skulle vara omojliga att genom· till arbetet £Or berorda medlemmar. Diirmed var ju
£Ora. Dessutom llheropades en del p11stadda avtalsbrott stridsfronten bruten.
fran arbetarnas sida. Samtidigt meddelades att om inte
Den av Herman Lindkvist understodda "klyvningen"
uppgorelse hade traffats scnast den 26 juli skulle storblev rationell endast fOr arbetsgivarefOreningen, vilken
lockout trada i kraft.
diirefter fullstiindigt ignorerade saval LO som forlik·
Till de fOljande underhan<llingarna tillsatte regeningsmiin. Den 12 november 1909 upphiivdes lockouten
ringen forlikningsmiin.
vid gruvor och jiirnverk och formellt fOrst den 10
Den 24 j uli fOrkastade bad a parlerna forliknings- dccember 1910 de iiterstiiende lockouterna.
miinnens sista forslag, varpa arbctsgivarna den 26 juli
satte sin lockout i verket. LO meddelade emellertid
som svar pa lockoutbrevet att den 4 augusti skulle Forfoljelser och emigration.
samtliga LO-anslulna arbetare ga ut i strejk.
Det satt varpa den socialdemokratiska ledningen
I mitten av augusti manad hade strejken natt kul- inom LO hade fort striden utloste en storm av fOrbitt·
men med nara 300.000 arbetare indragna i konflikten. ring £ran arbetarnas sida. Denna blev givetvis inte
Typograferna, som icke tillhorde LO deltog icke i stor- mindre niir arbetsgivarna som hiimnd for strejkaktiostrej ken vid dess utbrott, men den 9 aug. bestiimde sig nen satte igang med trakasserier och forfoljelser mot
aven dessa for att sluta upp vid sina klasskamraters de mest radikala bland arbetarna. Prickning, svartlistsida.
ning och utestiingning fran den gamla arbetsplatsen,
En annan arbetargrupp som inte tillhorde LO var innebiirande att arbetarna genom de svarta listorna
jiirnviigsmiinnen, vilka vid strejkutbrottet stallde sig forhindrades att soka nytt arbete och att de blev vrakavvaktande. Strejkledningen hade inte anselt deras del· ta fran sina bostiider - det var nagra av de repres·
tagande liimpligt, da praktiskt taget all trafik Jag nere salier strejkledarna fick utsta.
och det ansligs iivcn fOrdelaktigt att niigra stod i arManga av de som drabbades av arbetsgivarnas Lann·
bete for att diirmed kunna ge de strejkande under- lmlla tvingades att med sina familjer emigrera for att
stod. Men fr an bade j iirnviigsmannens och de strejkan- i ett friimmande land erhalla riitten att fOrsorja sig
des sida framstiilldes krav pa anslutning till strejken. genom iirligt arbete.
Vid den omrostning som fOretogs, rostade 15.000 mot
Men avcn utanfor arbetsplatsen fortsatte forfoljeloch 7.000 fOr deltagande i strejken. Diiremot beslot
serna.
FO!jande tidningsklipp talar sitt tydliga spriik.
man att pa allt salt ekonomiskt och moraliskt under·
stodj a klassemi aktion.
Orebro, onsdag.

Den "rationella lclyvningen".
I slutet av augusti fOreslog fOrlikningsmanncn, rad-

"Stads/ullmiiktige liiirstiides ha med 32 roster mot 10 beslutat utesluta arbeterskan Selma Johansson fran fortroendet
att vara ledamot i styrelsen /or stadens arbets/iirmedlingsan·
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stalt da hon blivit stiilld under atal och adomts f ii.ngelsestrafI
j or hot mot arbetsvilliga under storstrejken. Vederbiirande berednin"savdelning hade ansett iltgii.rden salma stiid i lag och
fragan~ avgiirande Joregicl.-s av en ltlngvarig debatt."

Strejkbrytarstudenteri
Foljan<le <likt publicerades 1909 i .. anle<lning av ~tt
studenter under storstrejken upptradde som slreJk·
brytare och i sta<lerna skiitte il.keri· och renhallnings·
arbetet.
(Signaturen K.)

(DN 30/9 1909)

De ledande LO-miinnens svek mot arbetarna fOrde
fram kravet pa en organisationsform, diir medlemmarnas asikter mera skulle beaktas, en organisationsform
med mera rorlig facklig taktik. Detta ledde till att det
ar 1910 med monster fran England och Frankrike bildades den syndikalistiska Sverges arbetares centralor·
ganisation, som vid starten fick mellan 600 och 700
medlemmar. Medlemsstocken viixte i kapp med alt LO :s
medlemssiffra sjonk och SAC torde vid tiden omkring
1920 ha varit uppe i 30.000 medlemmar.
Av olika orsaker har organisationen sedan gatt tillbaka och har for niirvarande liten betydelse inom
svenskt fackforeningsliv.

De korslagda arrnarnas !camp.

Oppositionen framholl att strejken misslyckades diir·
for att socialdemokraterna preparerat sina medlemmar
med asikten att generalstrejk var "generalvanvctt" och
domd att misslyckas och alt den socialdemokratiska
samhiillsmetafysiken ledde till bcslutet om strejkens
hegriinsning. Handlingskraften fOrlamades pi1 grund
av fackfOreningsrorelsens auktoritiira anda, iiven den
en iittling i rakt nedstigande led av socialdemokratin.
"Strejken misslyckades" sade oppositionen "ty den var
ett foster av en kapitalistisk valdtiikt, £Odd av en fOrkrympt moder, socialdemokratin, och som det gar alla
telningar som siitts till viirlden icke under kiirleksfull
forhoppning men i vanda och fOrbannelse over moder·
skapet sa gick det ocksa denna, den blev ett missfoster".
Myndigheterna lug under strejken inte pa latsidan.
Militiir, beviipnad med den tidens modernaste vapen,
var talrikt inkallad och Gustav V riktade efter strej·
kens slut ett tack till "befiil, underbefiil och manskap
som i en fOr landet orolig tid hade fullgjort sitt viirv
st1 att lugn och ordning hade filtt rada". Det ta•:k
"landsfadern" frambar till valdsapparaten, giillde det
skydd denna hade givit de strejkbrytare arbetsgivarna
hade anstiillt. Dessa de s. k. arbetsvilliga var dels
strejkbrytargeneralen "Gule Josefs" organiserade slodder, dels studenter och officerare. Dessa de hada sistniimnda grupperna skotte gaturenhallningen i stiiderna
iforda respektive studentmossor och uniformer. Det
maste ha varit en kostlig syn att se dessa i arbete.
Kampen mot strejkbryteriet forhindrades av LO,
som sag till att det hela blev en "de korslagda armarnas kamp'', vilket nog var en av orsakerna till det
resultat storstrejken fick fOr arbetarnas de!.
Ty hiir om nagonsin kan Lenius ord om ryska revolutionen 1905 citeras: "Forst niir kampen gcr de utsugna klarhet om sin stiillning kommer deras medvetande att vakna och stalsiitta deras vilja. Forst kamp
leder till seger."
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ad iir det for en lcorsven med mossa sci vit?
Se diir iinnu en, det iir /Zera!
Jo, det iir studenter som visa sin nit
att arbetarn hulla cliirnere.
Diirnere diir slcall han med vclld tvi11gas lcvar
diir livet blott bjuder forsalca.
Hopp Pulle, stzulenten sin pislca ju har,
han samhiillet nog slcall bevalca.
Orn lcungar och f orntid en mass a han vet,
om egen ticl inlet han liirde.
Forstltr ej den striden som brinner sci het,
furstcir ej sin medbroders viirde.
For honom som sorglust lean le/ca en ticl
iir Jru jd att sa hiir f<°i sig visa.
.
.
For sports skull f urstor han den fattiges stnd
och dcirarna hiirs honorn prisa.
Vet hut! Det iir luin ! Det iir luin emot oss,
en lust wtt sin hogfiird f ci srnelca.
Men viinta, niir vilrsolen tiincler sitt bloss,
drt blir det vcir tur till att leka.
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