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Karl Marx

Gammaldags, svår, komplicerad, trå-
kig, trevlig, vacker i teorin, mardröm 

i praktiken, slöseri med tid, långa ord, me-
kanisk, år i biblioteket, abstrakt, Ryssland, 
misslyckande, inte så lätt, dags för någon-
ting nytt, död, skägg…

Nå, det där är väl ungefär allt du behöver veta om 
Karl Marx. Läser du fortfarande? Då har du något 
gemensamt med Karl Marx som ung student i Tysk-
land för 150 år sedan. Till att börja med: du gör inte 
alltid som du blir tillsagd. Och om makten ger dig sin 
officiella version av saker och ting (listan här ovan 
är typ allt de säger dig om Karl Marx), försöker du 
nå frågan från en annan synvinkel. Karl Marx´ idéer 
kan bli förstådda av alla som tar sig an att studera 
dem. De är varken mekaniska eller onödigt abstrakta 
- tvärtom innehåller de viktiga sanningar om sam-
hället och historien. De är inte gammaldags eller ett 
misstag - de förklarar världen idag. De är inte tråkiga 
eller grå - de är revolutionärt röda och heta. 

Det samhälle Karl Marx växte upp i hade inga grund-
läggande demokratiska friheter. I Ryssland fanns 
makten i handen på tsaren, hans armé, byråkrati och 
de rika feodalherrarna som de försvarade.

Hegel
Som student i Berlin kom Marx i kontakt med filo-
sofen Hegels idéer för första gången, som framhöll 
att allting i samhället och i naturen befinner sig i 
ständig förändring och utveckling. En grupp av unga 
“vänster-hegelianer” försökte att använda Hegels 
idéer för att dra radikala slutsatser. När flera radi-
kala tänkare blev utsparkade från universitetet, gav 
Marx upp sina planer på en akademisk karriär, och 
började engagera sig politiskt, något han skulle for-
sätta med fram till sin död. Han började skriva och 
ge ut radikala tidningar som krävde demokrati och 
ett slut på de fattigas lidande. 1843 skrev Marx en 
artikel i Paris, som var så radikal att den var tvungen 
att smugglas tillbaka in i Tyskland. I artikeln talade 
Marx om “obarmhärtig kritik av allt existerande”, 
och syftade då inte bara på kritik i diskussioner och i 
pamfletter, utan även “väpnad kritik”. Vem skulle då 
föra ut denna kritik? Ingen liten grupp av terrorister, 
utan massorna, och då speciellt proletariatet, eller ar-
betarklassen.

Utopiska socialister
Vid den här tidpunkten fanns det flera små socialis-
tiska grupperingar i Europa. Nästan alla av dem var 
några slags utopister. Tänkare som Fourier i Frank-
rike eller Robert Owen i Storbritannien redogjorde 
för hur det nya systemet av kapitalism, som växte 
fram överallt, tillät att fabriksägare och bankirer blev 
särskilt rika medan arbetarna i fabrikerna och på land 
led under en fruktansvärd fattigdom. De utopiska so-
cialisterna hittade på planer och system för att upp-
rätta ett mer rättvist samhälle och försökte bygga nya 
små samhällen baserade på gemensamt ägande och 
en jämn fördelning av rikedom. Under tidigt 1840-
tal började Marx kritisera de här idéerna och göra 
egna upptäckter. Istället för att att ställa sig utanför 
samhället eller göra planer för det perfekta samhället, 
studerade han hur den verkliga världen fungerar.

Klasskamp
Hegel trodde att den riktiga världen bara var en spe-
gelbild av medvetandet. Marx hade en mer förnuftig 
syn på saken: våra idéer är reflektioner av den riktiga 
världen, som existerar oberoende av vårt medvetande. 
Medan Hegel såg på historien som en serie av kon-
flikter mellan olika idéer, sökte Marx efter någonting 
i den verkliga världen som orsakade dessa konflik-
ter. Han hittade det i idéen om klasskampen. Genom 
historien hade de förtryckare och förtryckta, kämpat 
emot varandra för mat, tak över huvudet, pengar och 
därför också politisk makt. De kapitalistiska fabriks-
ägarna och bankirerna hade blivit otroligt rika genom 
att exploatera en ny klass av industriarbetare: prole-
tariatet. Arbetarklassen hade ingen färdig produkt att 
sälja, ingen egendom för att kunna skapa profit. De 
var tvungna att sälja sin arbetskraft för att kuna för-
sörja sig. Marx förutspådde att arbetarklassen skulle 
växa och organisera sig själv med tiden. Utan dem 
skulle inget i samhället kunna fungera. Här fanns en 
kraft som kunde störta kapitalismen - ett verkligt, 
faktiskt alternativ till utopisternas drömmar.

Kommunism
Marx drog slutsatsen att praktik och verkligt hand-
lande - inte bara idéer - var nyckeln till framtiden. 
“Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt”, 
skrev Marx, “men det gäller att förändra den.” Så 
tillsammans med vännen och kollegan Friedrich 
Engels, gick Marx med i en liten organisation kallad 
Förbundet för rättvisa, som senare skulle komma att 
ändra namn till Kommunistiska förbundet. På deras 
begäran skrev de båda männen Kommunistiska ma-
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att arbetarna beväpnas i en arbetarmilis och bilda sina 
egna regeringar av sovjet-typ eller fabrikskommitéer. 
Målet var inte att acceptera några halvmesyrer, utan 
att göra revolutionen permanent genom att påskynda 
krossandet av kapitalisterna och upprättandet av en 
arbetarregering.

Kapitalet
Krossandet av det revolutionära uppsvinget 1848 
öppnade för flera år av reaktion i Europa, när klass-
kampens tidvatten sjunkit till ebb. Marx ägnade sin 
tid åt att skriva en detaljerad analys av hur kapitalis-
men fungerar, det som kom att bli Das Kapital. Det 
här tunga vetenskapliga bandet är en hörnsten i den 
revoltionära rörelsen. Det kan inte snabbt skummas 
igenom - likt alla andra vetenskapliga arbeten måste 
det studeras, och det görs bäst i studiecirklar där man 
kan läsa och diskutera i grupp. I Das Kapital visade 
Marx hur utsugningen av arbetarna inte bara är ett re-
sultat av enskilda arbetsköpares handlande, utan en 
del av själva systemet. Han visade hur det kapitalis-
tiska systemet skulle skapa en större arbetarklass och 
hur konkurrens mellan kapitalister skulle skapa större 
monopol. Utöver det här visade han även att systemet 
har en inbyggd tendens att gå in i djupa kriser, vilka 
orsakar ekonomiska deppressioner och revolutionära 
möjligheter för arbetarklassen. 

Första internationalen
Men Marx drog sig inte bara tillbaka in i biblioteket, 
1864 spelade han en avgörande roll i uppbygget av 
den Första Internationalen. Internationalen kunde 
som den första arbetarorganisationen nå över natio-
nella gränser och ena socialistiska, revolutionära och 
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nifestet. Trots att det är skrivet för över 150 år sedan, 
är Kommunistiska manifestet fortfarande fantastisk 
läsning. Dess två unga författare (Marx var 29 och 
Engels 27) var uppenbarligen stimulerade över de 
rykande färska upptäckterna de hade gjort. Boken är 
överfull av ilska, sarkasm och kvickheter. Den tillba-
kavisar argument som fortfarande används mot kom-
munism. Den ställer vågat kravet på kvinnans frigö-
relse från hemarbetets slavarbete. Nationalister som 
anklagar kommunister för att vara förrädare, svarar 
manifestet med att arbetarna i alla länder har mer 
gemensamt med varandra än de har med “sina” res-
pektive kapitalistklasser. Manifestet sätter kommu-
nismen som målet för arbetarrörelsen, ett klasslöst 
samhälle där människor inte längre var tvungna att 
tävla med varandra och kämpa för sin del. Men det 
här kommunistiska samhället kunde inte uppnås över 
en natt. Först måste arbetarklassen upphöja sig själv 
tilll den härskande klassen genom en revolution, där 
man slår ner varje försök av kapitalisterna då dessa 
söker bevara sin egendom.

Gradvis skulle arbetarna omfördela rikedomarna i 
folkets intresse, avskaffa klasserna och beväpnade 
myndigheter helt och hållet. Manifestet avslutades 
med en deklaration som har gjort intåg i språket och 
medvetandet av hela världen fram till idag: “Må de 
härskande klasserna darra för en kommunistisk revo-
lution. Proletärerna har i den ingenting annat att för-
lora än sina bojor. Men de har en hel värld att vinna. 
Proletärer i alla länder, förena er!”

Revolutionen 1848
Bläcket på manifestets papper hade knappt hun-
nit bli torrt förrän Europa exploderade i revolution. 
Året 1848 kunde bevittna störtandet av Kung Louis-
Philippe, proklamerandet av en republik i Frankrike 
och ett uppror i masskala av arbetarklassen i Wien. 
I Tyskland blev Marx förutsägelser snabbt sanning. 
En revolution började ena borgarklassen, bönderna 
och arbetarklassen gentemot feodalherrarna och de-
ras regim. Men kapitalisterna gjorde en uppgörelse 
med kejsaren, vann några privilegier åt sig själva och 
lämnade arbetarklassen utan politiska rättigheter. I 
ett berömt tal till Kommunistiska förbundet, förkla-
rade Marx hur de “demokratiska” kapitalisterna bara 
skulle kämpa för de förändringar som gjorde livet 
lättare för dem. Arbetarklassen behövde ett eget par-
ti, för att kämpa tillsammans med demokrater mot 
monarkin och jordägarna, men att motsätta sig dem 
närhelst de försökte skärpa exploaterandet av arbe-
tarna. Marx ville ha ett självständigt arbetarparti som 
kämpar mot den kapitalistiska regeringen, som kräver 



fackliga grupper över hela världen. I Internationalen 
talade Marx mycket och bestämt emot den anti-revo-
lutionära inställning hos fackliga ledare i England, 
och mot anarkister som Bakunins tendens att se till 
krafter andra än arbetarklassens massa vid genom-
förandet av revolutionen.

Pariskommunen
År 1871 fick världen uppleva en ny revolutionär 
storm. I ett massuppror i Paris, upprättades den 
första arbetarregeringen - Pariskommunen. Marx 
stödde helhjärtat detta historiska framsteg för arbe-
tarna. Han drog en viktig slutsats av bekämpandet 
av kommunen: arbetarklassen kommer inte att kunna 
använda den kapitalistiska statsapparaten, dess par-
lament eller arméer i kampen för socialism. Dessa 
institutioner måste penetreras av revolutionärer för 
att underminera dem, men arbetarna kan inte bara ta 
över statsmaskineriet och använda det för sina egna 
syften. Istället måste kapitalisternas militär och by-
råkratiska statsapparat krossas och ersättas med ett 
mycket mer demokratiskt system av arbetarråd och 
-kommitéer, och en milis bestående av en beväpnad 
arbetarklass. 

Marx dog i London 1883. Hans idéer har format det 
sekel vi lever i. Men eftersom seklet går mot sitt slut, 
tror mer människor än någonsin att Marx och marx-
ismen på något sätt tillhör det förgångna. De kunde 
inte ha mer fel. Sovjetunionens kollaps var inte något 
bevis för att “socialismen inte fungerar”, utan ett be-
vis för att man utan en fulländad arbetardemokrati, 
och utan revolution i flera avancerade länder, inte 
kan lyckas i uppbygget av ett socialistiskt samhäl-
le. Det här var också något som Marx förutspådde. 

Några säger oss att arbetarklassen är på väg att för-
svinna, p g a nedläggelser av flera gamla industrier 
i Sverige. Men det här är bara en omvandling av ar-
betarklassens form - antalet människor som bara kan 
försörja sig genom att sälja sin arbetskraft har aldrig 
varit större. Arbetarklassen idag utgörs av över en 
miljard människor världen över: hundra miljoner av 
dem arbetar i industrierna. Inte minst i länder som 
Indien, Kina och på kontinenter som Latinamerika 
och Afrika växer arbetarklassen i snabb takt.

Fortfarande aktuell
Över hundra år efter Marx död, kan kapitalismen 
fortfarande inte garantera demokrati till miljoner i u-
länder, den sliter sönder arbetares liv i de forna Sov-
jetunionen med massarbetslöshet, hög brottslighet 
och inflation och är oförmögen att ge arbetarklassen 
i ett avancerat land som Sverige garanterade, fasta 
jobb och/eller en hygglig lön att leva på. Istället får 
vi höra av kapitalisterna att det måste skäras ner - 
färre sjukhusbäddar, skolböcker och bostäder för oss 
- men högre profit och mer privilegier för dem.

I hela världen pågår och fortsätter arbetarklassens 
kamp. I de stora arbetarpartierna, fackföreningarna, 
fabriker, skolor, gruvor och kontor samlas nya kraf-
ter och förbereder sig själva för kamp. Marx idéer 
håller fram hoppet om en radikalt annorlunda och 
spännande framtid och förklarar hur hoppet ska bli 
verklighet. Den Döde Mannen med Skägget är mer 
aktuell, mer modern, mer tidsenlig än tusen renra-
kade, erfarna, cyniska karriärist-politiker. Vi är säkra 
på att det nyligen inledda seklet kommer att bli hans 
och vårt.

Pariskommunen - för första gången griper arbetarna makten
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Lenin föddes 1870 i det dåvarande ryska tsar-
väldet. Han kom inte från någon fattig familj: 

fadern kom från adelns lägre skikt. Dock råder 
inga tvivel om att flera av hans närmaste släk-
tingar hatade regeringen och systemet. Lenins 
bror Alexander var medlem i en terroristgrupp 
som försökte mörda tsaren - Rysslands envålds-
härskare. De misslyckades och Alexander häng-
des 1887.

Lenin nämnde aldrig något om det här offentligt, 
men det måste ha spelat en viktig roll i skapandet 
av hans framtida liv. Samma år började han studera 
tidigare ryska revolutionärer och inledde kontakter 
med underjordiska rörelser. Från dessa lärde han sig 
tekniker för hemlig organisering: hur man skriver i 
osynligt bläck, hur man distribuerar illegal litteratur, 
hur man håller kontakten när man befinner sig i fäng-
else, hur man undviker angivare och polis. Men trots 
att Lenin beundrade underjordens konspiratörers 
mod och engagemang, var han fast besluten att und-
vika deras misstag och misslyckanden. Han vände 
sig istället till de nya kommunistiska teorierna, till 
Marx och Engels, som redan vann stort stöd utom-
lands, speciellt i Tyskland.

Ryssland var ett mycket underutvecklat land. Den 
överväldigande majoriteten av Rysslands befolkning 
var bönder som försökte tjäna sitt knappa uppehälle. 
Miljontals hade ingen egen jord, utan var tvungna att 
slava för de rika jordägarna.

Men vid sidan om detta medeltida system spreds nya 
industrier likt en löpeld. En modern arbetarklass, 
koncentrerad i stora, utländskt ägda fabriker, började 
organisera sig i städerna.

De ryska socialdemokraterna
Lenin anslöt sig till den socialdemokratiska rörel-
sen. Den bestod av en grupp intellektuella bosatt i 
utlandet, men även ryska marxistiska intellektuella 
och studenter som i hemlighet arbetade i Ryssland. 
Till skillnad från andra radikala rörelser i Ryssland 
så vände Marxist socialdemokraterna sina ansikten 
åt det nya industriproletariatet. De startade illegala 
cirklar för att lära ut moderna idéer och socialistiska 
teorier till arbetarna. Många av dessa hade nyligen 
flyttat till städerna och kunde knappt läsa eller skriva. 
Sedan gick de vidare genom att agitera bland arbe-
tarna, för kamp mot de fruktansvärda förhållandena 

Vladimir I. Lenin

i fabrikerna, mot de lagar kapitalisterna använde för 
att hålla arbetarna på mattan och mot tsarens dikta-
tur.

1890 bröt en våg av strejker ut och drog med sig 
tusentals arbetare in i politikens värld. Flera kom i 
kontakt med marxisterna. Från de här cirklarna tog 
ett nytt politiskt parti form: Ryska Socialdemokra-
tiska Arbetarpartiet, RSA.

Lenin framstod som en ung ledare i nära kontakt 
med rörelsen i Ryssland. Efter att ha blivit arreste-
rad, fängslad och deporterad, flydde han och och till-
bringade därefter större delen av sitt liv utomlands. 
Där kunde han ha kontakt med den marxistiska rö-
relsen i andra länder. Detta gjorde det möjligt och 
lättare för honom att ta ett bredare och internationellt 
perspektiv på arbetarrörelsen och dess uppgifter, och 
aldrig hänfalla till trångsynt nationalism. Som vi ska 
se skulle detta visa sig avgörande för Lenins poli-
tiska utveckling och insatser.

Ett revolutionärt parti
I unga år kämpade Lenin hårt emot alla strömningar 
och idéer som han trodde skulle försvaga arbetarklas-
sens kamp. I tidningen Iskra (Gnistan) argumente-
rade han mot strategin att mörda ämbetsmän och po-
litiker, d v s individuell terrorism. Han visade istället 
att det skulle behövas en storskalig revolution, inte 
bara kulor och bomber från en handfull modiga och 
medvetna, för att krossa tsarsystemet. Under Lenins 
inflytande drev Iskra en massiv kampanj mot ekono-
misterna i det socialdemokratiska arbetarpartiet som 
tyckte att partiet skulle begränsa sig till strejker och 
kamp för bättre löner och levnadsförhållanden. Istäl-
let talade Lenin för att partiet skulle arbeta för hela 
världens utsugna och förtrycktas rättigheter. Istället 
för att gå i spåren bakom arbetarnas spontana idéer, 
ville Iskra att det nya partiet skulle höja deras mo-
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diga strider till högre mål: att störta tsaren och kämpa 
för socialism.

Lenin insisterade på att om man inte övervann ama-
törmässigheten och etablerade ett disciplinerat, pro-
fessionellt parti skulle det vara omöjligt att störta 
tsardömmet, med dess tränade armé och hemliga 
polis. Han hävdade att en enda tidning för hela Ryss-
land skulle göra det möjligt för partiet att länka sam-
man strider, öka inflytandet och leda arbetarklassens 
ansträgningar mot ett gemensamt mål. Inom partiet 
skulle behövas största möjliga demokrati, annars 
skulle det vara omöjligt att kontrollera ledarnas idé-
er och handlingar, och försäkra att partiet verkligen 
reflekterade över massornas idéer och erfarenheter. 
Samtidigt skulle, när ett beslut fattats, alla partimed-
lemmar föra ut dem: partiet skulle stå som en man 
utåt för maximal effekt. Den här principen - demo-
krati i diskussion, enhet i praktik - blev senare känd 
som den demokratiska centralismen. Den var ett av 
Lenins viktigaste bidrag till taktiken för organiseran-
det av revolutionen.

Splittring
1903 splittrades partiet i två fraktioner: bolsjeviker-
na, en majoritet ledd av Lenin, och mensjevikerna 
ledda av Martov och andra äldre ledare inom den 
ryska marxistiska rörelsen. 1912 hade de båda frak-
tionerna utvecklats till helt olika partier. Skillnaden 
mellan de två grupperna måste ha verkat väldigt liten 
till en början: splittringen började när mensjevikerna 
vägrade acceptera partikonferensens demokratiska 
beslut att avsätta några av deras ledare från Iskras 
redaktionsledning. Men bakom det här finns en mer 
påtaglig skillnad.

Mensjevikerna tyckte att arbetarklassen borde lita på 
den liberala flygeln av kapitalister för att störta tsa-
ren och upprätta demokrati. Bolsjevikerna däremot, 
tyckte att arbetarklassen alltid skulle vara självstän-
dig och lita till sin egen kraft. Arbetarklassen borde 
sätta som sitt mål att själv spela en ledande roll i re-
volutionen, vilket var det bättre sättet att besegra ka-
pitalisterna under de kommande åren.

Sovjeter
1905 bröt stormen ut. En fredlig marsch till tsarens 
palats dränktes i blod av armén som öppnade eld mot 
arbetarna och dödade män, kvinnor och barn. Helve-
tet brakade löst. De ryska arbetarna gick ut i histori-
ens största generalstrejk: ropen efter bröd breddades 
till krav på yttrandefrihet, parlament och en republik. 
Viktigast av allt var dock att arbetarna införde en ny 

form av organisation - sovjeterna. Dessa demokratis-
ka råd förde samman arbetare från varje industrigren 
och område. Arbetarnas ledamöter var direkt valda 
och kunde avsättas när som helst. De organiserade 
kampen och visade arbetarklassen hur den kunde or-
ganisera sig. Råden var fröna till den framtida arbe-
tarstaten.

Inom många områden begränsade sig sovjeterna till 
strejkaktioner och försvar från polisens repression. 
Men i Moskva hade bolsjevikerna ett betydande in-
flytande. Lenin talade för ett väpnat uppror riktat mot 
tsaren.

Han skrev till bolsjevik-aktivister:
“miliser kan vara av vilken styrka som helst, i början 
två eller tre personer. De måste beväpna sig så gott 
de kan (gevär, pistoler, bomber, knivar, knogjärn, 
käppar, fotogendränkta trasor för att starta bränder, 
rep eller repstegar, spadar för att bygga barikader, 
pyroxylin patroner, taggtråd, spikar mot kavalleri 
o.s.v.).”

Sovjeterna reste sig och kämpade tappert, men den 
17:de december blev de besegrade. Ur detta drog de 
mensjevikiska ledarna slutsatsen att massorna aldrig 
borde ha tagit till vapen. Lenin höll inte med dem:

“Tvärtom borde de tagit till vapen än mer resolut, 
energiskt och aggresivt. Vi borde ha förklarat för 
massorna att det var omöjligt att hålla kampen i en 
fredlig strejk, och att en orädd och obeveklig väpnad 
strid var nödvändig.”

Åren efter nederlaget av 1905 års revolution blev 
hårda för marxisterna. Varje motgång för arbetarrö-
relsen leder oundvikligen till en tillbakagång för re-
volutionära idéer. Under de följande åren av repres-
sion kämpade Lenin mot två tendenser i RSA som 
hade hindrat revolutionens framgång om de tillåtits 
växa ohejdat.

Den första av dessa var en höger-tendens. En grup-
pering av de mest extrema mensjevikerna - “Likvi-
datorerna” - bestämde sig för att RSA’s hemliga un-
derjordiska organisation borde upplösas. I dess ställe 
ville de koncentrera sig på att bygga bara ett legalt 
parti. Lenin motsatte sig kraftigt detta, och övertyga-
de partiet som helhet att avfärda detta som ett försök 
att överge den revolutionära uppgiften och enbart 
kämpa för fredliga reformer.

Den andra tendensen Lenin bekämpade var en ultra-
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vänsteristisk strömning inom bolsjevik-fraktionen. 
Deras åsikt var rakt motsatt Likvidatorernas [?]: att 
RSA enbart borde koncentrera sig på underjordiskt 
arbete, och vägra utnyttja några som helst lagliga 
möjligheter. Särskilt motsatte de sig RSA’s delta-
gande i val till Duman, Rysslands parlament.

Kommunistiska politiker
Lenin ansåg detta vara ett farligt misstag. Partiet 
borde använda val till att samla stöd och sprida sitt 
budskap. Dess parlamentsledamöter skulle dock vara 
av en annan sort än de vanliga, privilegierade poli-
tikerna. De skulle vara från arbetarklassen, komma 
till Duman i sina vanliga kläder och behandla all ce-
remoni och vräkighet i parlamentet med förakt. De 
skulle använda sin position som en plattform för att 
avslöja tsaren och uppmana arbetarna utanför parla-
mentet att gå med i kampen.

Lenins fokus på på behovet av att kombinera lag-
ligt och olagligt arbete var extremt lyckat. När arbe-
tarrörelsen 1912 började återhämta sig i en våg av 
masstrejker representerade bolsjevikerna gräsröt-
terna mycket bättre än mensjevikerna eller Likvida-
torerna. Till sist lyckades bolsjevikerna etablera sig 
som ett helt separat parti.

Allt verkade klart för en sista konfrontation med tsa-
rismen. 1914 kastades dock hela Europa in i Första 
världskrigets kaos och massmord. Av alla socialde-
mokratiska och arbetarpartier var det bara ett som 
stod stadigt emot nationalism och krig: bolsjeviker-
na.

Första världskriget förvandlade 1914 till 1918 Eu-
ropa till ett blodigt helvete. Fyra år av svårt skyt-
tegravskrig i Frankrike och ett samlande av kolonier 
i Mellersta Östern och Afrika resulterade i minst 8 
miljoner döda soldater. Hundratusentals värnplik-
tiga ungdomar från Tyskland, Ryssland, Österrike, 
Frankrike, Italien, Storbritannien och dess kolonier 
blev nedmejade av maskingevär, sprängda av grana-
ter, kvävda med giftgas eller strimlade till trasor på 
taggtråd och nedtrampade i leran i ingenmansland.

Civila fick lida fruktansvärt även de. Fem miljoner 
dog av hunger och sjukdom. Ytterligare 6 miljoner, 
svaga efter fyra år av lidande och bedrövelse, om-
kom i en influensa-epidemi som härjade på konti-
nenten 1918-1919.

Mot kriget
För Lenin var det ett imperialistiskt krig: de rika 

kapitalisterna kämpade 
mot varandra för större 
delar av världens ri-
kedomar och tvingade 
arbetare att sköta kri-
gandet åt dem. Lenin 
sa: “Föreställ er själva 
en slavägare som har 
ägt 100 slavar stridande 
mot en slavägare som 
äger 200 slavar, för en 
“rättvisare” fördelning 
av slavar. Arbetarna i 
Storbritannien, Frank-
rike, Ryssland och Tyskland skulle inte ta parti för 
sina “egna” kapitalister, utan istället enas mot det 
imperialistiska kriget. De borde vända det från ett ka-
pitalistiskt krig för profit till ett arbetarnas krig mot 
kapitalisterna. Lenin reste sina berömda paroller:

“Huvudfienden finns hemma.” “Gör det imperialis-
tiska kriget till ett inbördeskrig.”

Men de franska socialisterna, de brittiska arbetarpar-
tiet, de ryska mensjevikerna; alla stödde de kriget i 
“fosterlands-lojalitetens” namn. Även bland de få so-
cialister som var mot kriget, var de inte många som 
ställde sig bakom Lenins paroller. Som bäst ville de 
ha en omedelbar demokratisk fred, då de tyckte att 
idéen att förvandla det imperialistiska kriget till ett 
inbördeskrig mot kapitalisterna var extremt.

Även de storslagna tyska socialisterna - de vid tid-
punkten viktigaste och mest respekterade socialistis-
ka partiet i världen - gav sitt stöd till det imperialis-
tiska kriget. De tyska socialistpartiet hade kritiserat 
den Andra Internationalen, som förbundit sig att 
“utnyttja den ekonomiska och politiska krisen som 
kriget skapat för att resa massorna och påskynda den 
kapitalistiska världsordningens fall”. Men nu föråd-
de de sina principer och hela idéen om den proletära 
internationalismen.´

Bara ett socialistiskt parti var emot kriget från dess 
start: de ryska bolsjevikerna.

Under ett krigs första månader finns det alltid en 
stark stämning av patriotism och nationalism. Men 
när tusentals familjer är splittrade, när deras söner 
blir hemskickade i liksäckar, när kriget pris känns i 
långa brödköer och till och med längre arbetsdagar, 
då svänger stämningarna.
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Februarirevolutionen
Flaggviftandet och entusiasmen för kriget dunstade 
bort i Ryssland. Oron sjöd i fabrikerna, på landet och 
i armén. I februari 1917 brast det ut i det öppna och 
den ryska monarkin slets ner för gott.

Februarirevolutionen började med att tusentals arbe-
tarkvinnor i textilfabriker gick ut i strejk och krävde 
bröd. De skickade strejkvakter till den stora metall-
industrin för att söka stöd hos sina bröder. Ropet på 
bröd dränktes snabbt i ett stridsrop för ett slut på kri-
get. Armén tog till vapen mot folket, men många sol-
dater vacklade under trycket från massorna. Ur stånd 
att kunna lita på arméns beskydd, abdikerade tsaren.

En ny provisorisk regering tillsattes, bestående av 
kapitalistiska ministrar och representanter för men-
sjevikerna.
Men det här var inte den enda makten i landet. Ar-
betarna bildade sovjeter: råd med delegater från fa-
brikerna och kasernerna. De här organen var mer 
demokratiska än något parlament. Arbetarnas och 
soldaternas deputerade kunde dras tillbaka närsom-
helst, och återspeglade därför direkt massornas be-
hov.

Lenin skyndade sig tillbaka till Ryssland från 
Schweiz. En grupp av moderata socialister mötte ho-

nom på järnvägsstationen i tron att han skulle stödja 
den nya regeringen. Han avfärdade dem med förakt. 
Till deras häpnad höll han ett flammande tal där han 
slog fast att revolutionen inte var över, brännmärkte 
den nya regeringen, krävde att de omedelbart skulle 
göra slut på kriget och talade för att arbetarnas sovje-
ter skulle ta makten själva.

Till och med det gamla gardet av bolsjeviker trodde 
att Lenin slutligen hade blivit galen. Men han över-
tygade partiet att anta hans ståndpunkt. För det var 
klart att arbetarna och soldaterna höll på att förlora 
förtroende för den provisoriska regeringen - den väg-
rade ge jorden åt bönderna, fabrikerna till arbetarna 
och att dra Ryssland ur kriget.
Arbetarna i en fabrik proklamerade att ”den enda 
makten i landet måste vara arbetar-, soldat- och bon-
dedeputerades sovjeter, vilka vi ska försvara med 
våra liv”.

All makt åt sovjeterna
I juni var bolsjevikernas slagord ”All makt åt sovje-
terna” ivrigt använt av tiotusentals demonstrerande 
arbetare. Men majoriteten litade fortfarande till re-
geringen. En misslyckad resning ägde rum i juli, 
trots Lenin och bolsjevikledares råd och varningar 
om att massorna inte var redo för att med sovjeterna 
ta makten ännu. Bolsjevikerna blev än en gång tving-
ade under jorden.

Rojalisterna var inte nöjda heller. En extrem hö-
gergren uppstod inom armén, som under Kornilovs 
ledning marscherade i ett försök att störta den pro-
visoriska regeringen och sätta tsaren på tronen igen. 
Regeringen fick panik och tvekade eftersom kapita-
listerna var långt ifrån fientliga till idéen om en mi-
litärkupp.

Men bolsjevikerna tvekade inte. De kom fram ur sina 
gömmor bekämpade Kornilov med vapen i hand, och 
manade arbetarna och deras sovjeter att bojkotta alla 
Kornilovs truppförflyttningar och hindra honom från 
att använda järnvägarna och telegraferna. Kupppla-
nen gick i stöpet.

Bolsjevikernas hela inställning till högerkuppen var 
en lysande succé. Bolsjevikerna hatade den proviso-
riska regeringen, men de kämpade ändå tillsammans 
med arbetarna och bönderna som fortfarande stödde 
den provisoriska regeringen, för att hindra general 
Kornilov att störta den. Den här politiken - enhets-
fronten - var avgörande för bolsjevikernas kom-
mande seger, och var en viktig del av Lenins politik. 
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De kämpade sida vid sida med de som stödde reger-
ingen, med syftet att vinna arbetarnas och böndernas 
förtroende, och leda dem till en ny revolution som 
kunde störta kapitalisterna helt och hållet.

Röda oktober
Slutligen, var majoriteten av delegaterna i Rysslands 
sovjeter övertygade om nödvändigheten att själva ta 
makten. Den 24 och 25 oktober, under ledarskapet 
av bolsjeviker som Leo Trotskij, tog beväpnade ar-
betare lojala till sovjeterna över järnvägsstationerna, 
livsmedelsbutiker, telefonväxlar, postkontor och 
kraftanläggningar. Upproret var hastigt och bestämt 
med överraskande lite blodspillan. Vid en kongress 
för ryska sovjeter dagen därpå var revolutionen väl-
komnad med vild entusiasm. Lenin intog plattformen 
och förklarade: ”Vi skall nu fortsätta att uppföra det 
socialistiska systemet”

Den nya sovjet regeringen gav land till bönderna, in-
förde arbetarkontroll över fabrikerna, tog bort privat-
egendomen från de rika och tog in nya lagar för att 
befria kvinnor, homosexuella och förtryckta nationa-
liteter. Det styrdes helt och hållet som en arbetarklas-
sens demokrati - helt olik det byråkratiska diktatu-
rerna som vanärar ordet socialism i länder som Kina 
och Nordkorea idag. Bolsjevikerna skapade inte en-
partistaten förrän koalitionen med vänster-SR gick i 
stöpet. Andra partier förbjöds först då de reste vapen 
mot arbetarrevolutionen.

Lenin var inte heller någon diktator, vars ord var lag 
och måste följas. På den viktiga frågan angående att 
skriva under ett omedelbart fredsavtal med Tysk-
land, blev Lenin nedröstad och förblev i minoritet 
fram till det att hans slutligen övertalade partiet och 
den ryska regeringen att dra sig ur kriget (i Fördraget 
i Brest-Litovsk 1918).

När 14 olika kapitaliststaters arméer invaderade 
Ryssland och hjälpe till att beväpna de protsaristiska 
Vita trupperna, kämpade Sovjetrepubliken emot, or-
ganiserade en Röd Armé och krossade slutligen de 
Vita. Världens första arbetarstat hade överlevt, men 
priset var högt. Ryssland var ett isolerat och efter-
blivet land som hade blivit ödelagt efter år av krig 
mot dem som kämpade för ett återinförande av ka-
pitalismen. Lenin insåg nödvändigheten i att göra en 
smärtsam men tvungen reträtt. Hans ”Nya Ekono-
miska Politik” involverade en tillfällig uppmuntran 
av privat kapitalism i jordbruket i syfte att reparera 
skadan så fort som möjligt och stoppa bönderna från 
att sabotera matproduktionen. Men Lenin trodde ald-
rig att detta skulle vara ett sätt att skapa socialism. 

Han förstod alltid att det var just en reträtt som måste 
avslutas.

För en världsrevolution
Lenin hävdade, precis som Marx gjort före honom, 
att för att socialismen ska segra måste också kapita-
lister i länder med hög utveckling störtas. Han tog 
ledningen i organiserandet av ett nytt revolutionärt 
världsparti, den Kommunistiska (tredje) Internatio-
nalen (ofta omnämnd som Komintern), efter förrä-
deriet mot den Socialistiska (andra) Internationalen. 
Den Tredje Internationalen knöt samman revolutio-
nära partier över hela världen i en gemensam kamp 
för att upprepa Oktoberrevolutionens framgångar 
och öppna vägen mot internationell socialism.

Lenin tog under sina sista år, trots att han blivit in-
validiserad av en stroke och knappt kunde arbeta, 
också upp kampen mot den framväxande byråkratin 
i Sovjetryssland. Med större framsynthet än någon 
annan, varnade Lenin för det farliga framväxandet 
av en odemokratisk byråkrati i partiet och Sovjet-
staten. Han beskrev Sovjetryssland som arbetarstat 
med ”byråkratiska deformationer” och drev en kam-
panj för att stoppa det ryska partiet och staten från att 
spela herre över andra nationaliteter som georgierna, 
vilka hade blivit förtryckta under tsarismen och som 
nu började bli behandlade som underordnade igen. 
Han pekade särskilt ut Stalin - den man som skulle 
bli den ensamma diktatorn och byråkratins ledare - 
som opassande för en befattning i den socialistiska 
regeringen och föreslog att han skulle bli avsatt från 
sin post som generalsekreterare.

Lenin dog efter en lång tid av sjukdom i januari 1924. 
Idag vet vi att han sista kamp misslyckades, och att 
Sovjetryssland slutligen dukade under för den byrå-
kratiska och stalinistiska cancer som eliminerade ar-
betarnas alla rättigheter. Det har slutat med återupp-
rättandet av den kapitalistiska marknadens vansinne 
i Ryssland, tillsammans med arbetslöshet, fattigdom 
och kriminalitet.

Men den stora Ryska Revolutionen och Lenins ar-
bete visar den revolutionära ungdomen av idag att 
kapitalismen kan störtas; att internationalism och 
byggandet av ett socialistiskt världsparti inte är något 
omöjligt. Med ett disciplinerat revolutionärt parti i 
likhet med bolsjevikerna i sin spets, kan arbetarklas-
sen överkomma alla hinder. I framtida strider som 
det 21 århundradet kommer att föra med sig måste en 
ny generation lära sig av Lenins liv. Vi måste studera 
hans skrifter och kämpa för nya Oktoberrevolutio-
ner, som kan mäta sig med och överskrida 1917.
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Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg föddes 1870 och studerade 
i vad som då var Ryska Polen. Hon drog till 

sig stor uppmärksamhet från etablissemanget 
på grund av sitt intresse för den revolutionära 
rörelsen, och tvingades lämna Ryssland. 

Under sin exil gick hon med i det Tyska Socialde-
mokratiska Partiet (SPD), och blev en viktig ledare. 
Detta trots att hon var en ung kvinna, polsk och 
handikappad. Hon ägnade mycket av sin tid åt att 
argumentera mot andra ledare i SPD om särskilda 
frågor, däribland frågan om generalstrejken.

SPD var det största arbetarpartiet i världen. Dock 
blev dess ledare reformister. De var intresserade 
av att skydda sina poster som arbetarnas represen-
tanter inom det kapitalistiska systemet, snarare än 
att krossa det. 1918 lämnade hon SPD på grund av 
sin avsky mot ledningens stöd till det tyska styrets 
krig, och startade sitt eget parti. Partiet kallade sig 
Spartakisterna och lyckades framgångsrikt samla de 
mest revolutionära unga arbetarna. De kom att utgö-
ra förtrupp till revolutionen 1918. Trots sitt revolu-
tionära mod saknade de dock ett tydligt program för 
seger. Rosa trodde att en framgångsrik revolution 
skulle komma, och då baserad på en spontan radi-
kalisering av massorna. Denna brist på organisation 
skulle bli deras fall. SPD visste hur svaga Sparta-
kisterna var, men också att de kunde bli farliga. De 
använde sig av de ökända Freikorps - vars ledare 
senare skulle bilda nazistpartiet! - för att jaga rätt på 
dem och mörda dem brutalt. I januari 1919 hittades 
Rosa Luxemburg död tillsammans med sin kamrat 
Karl Liebknecht i Berlinkanalen.

Detta visar faran för arbetarklassen av reformism. 
Reformisterna förhindrar revolution genom att ljuga 
om de sanna revolutionärerna och låtsas att det är de 
som skyddar arbetarklassens intressen. Reformis-
terna håller tillbaka massorna och styr dem undan 
från revolution… rakt i famnen på borgarna. Det 
bästa sättet att se till att Rosa Luxemburg inte dog 
förgäves är att se till att vi vinner nästa gång vi har 
stryptag på borgarna.

Masstrejken
1893 genomfördes en generalstrejk med 250.000 
arbetare i Belgien (nästan hela den belgiska arbe-
tarklassen) som kämpade för lika rösträtt för alla. 
Som svar backade det styrande högerpartiet och gav 
rösträtt åt alla män - men de ägande hade mer än en 

röst! På så vis garanterade man en högermajoritet i 
parlamentet. Trots detta hade kraften i en masstrejk 
visats upp. Men kampen för lika rösträtt i Belgien 
hade inte vunnits, och 1902 genomfördes ytterligare 
en strejk av den belgiska arbetarrörelsen. Sedan 
1893 hade dock Arbetarpartiet erhållit 24 platser 
i parlamentet, och trodde att de kunde använda 
sina positioner till att förbättra arbetarnas liv. I en 
överrenskommelse med det liberala partiet gick de 
med på att lägga ned kravet på kvinnlig rösträtt. 
När strejken bröt ut 1902 var den liberala raktionen 
“Tillbaka till arbetet och vänta på nästa val då vi 
vinner”. Arbetarpartiets ledare - Vandervelde - hyl-
lade denna deklaration, trots att partiet bara dagen 
före deklarerat fullt stöd för strejken.

Med sin bok ‘Masstrejken, partiet och fackfören-
ingarna’ var Rosa Luxemburg den första marxisten 
som erkände vikten av dessa händelser. Först och 
främst hade masstrejken kraften att tvinga härs-
karklassen till eftergifter, eftersom den stoppade 
produktionen och därför hindrade cheferna från att 
skapa profit. Med andra ord slog strejken rakt mot 
hjärtat i det kapitalistiska systemet. Vidare enga-
gerade generalstrejken arbetarklassens massor i 
handling, i förändring, i skapandet av historia. När 
de övriga SPD-ledarna räknade sina mandatplatser 
var Rosa betydligt mer mer intresserad av demon-
strationer.

Hennes argument om den revolutionära potentialen 
i masstrejk skulle snart visa sig riktiga. I Ryssland 
gick 1905 en grupp tryckeriarbetare ut i strejk över 
sin lön. De strejkande sammarbetade med andra 
små strejker genom ett arbetarråd - Petrogradsovje-
veten för arbetarrepresentanter - som bestod av akti-
vister från varje strejk. Över ekonomiska frågor som 
löner och arbetsförhållanden på vissa arbetsplatser 
växte sedan strejken till en massiv arbetarrörelse. 
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Bland de politiska krav som fördes fram märktes 
kravet på en lag om åtta timmars arbetsdag för hela 
arbetarklassen tydligast. Sovjeten började till och 
med ta över styret över staden - ingenting hände 
om inte strejkkommitén godkänt det. Händelserna 
i Ryssland förde fram kampen för arbetarklassens 
makt till centrum på världens politiska scen.

Kampen mot reformismen
Luxemburg och vänsterfalangen i SPD insåg att 
partiets vägran att acceptera generalstrejken som 
taktik var sammankopplad med partiets vägran att 
gå till hård handling mot de tyska borgarna och 
deras brutalt antidemokratiska statsapparat. Allting 
rättfärdigades med mantrat “Socialismen är ound-
viklig”. Luxemburg såg i detta liten tröst för den ar-
betarklass som led under kapitalismens bojor idag. 
Hon argumenterade för en koppling mellan den 
dagliga kampen för förbättring för arbetarklassen 
under kapitalismen (minimiprogram) och kampen 
för socialism (maximiprogram). Detta ledde till en 
ännu större konflikt mellan henne och ledarna för 
SPD.

Luxemburg var den första revolutionären att peka 
på att reformisterna, som rättfärdigade varje feg 
reträtt med tal om att gradvis nå det socialistiska 
målet, inte var socialister över huvud taget. I en 
pamflett kallad ‘Reform eller revolution’ sönder-
delade Luxemburg reformisternas argument. Hö-
gerflygeln hävdade att kampen för socialism kunde 
reduceras till kampen för en serie reformer inom 
det kapitalistiska systemet. Dessa reformer skulle 
till slut övertyga kapitalisterna att ge upp sin makt 
och välkomna socialismen. Så varför inte stryka det 
socialistiska målet från partiprogrammet eftersom 
det ändå var irrelevant och i onödan skrämde iväg 
borgarna? Luxemburg visade att detta inte bara var 
en högertolkning av socialismen, det var ett argu-
ment för att behålla det kapitalistiska systemet! 
Om partiet släppte det socialistiska målet skulle 
det stärka kapitalismen, genom att avleda arbetar-
nas vrede från avsättandet av härskarklassen till ett 
fruktlöst försök att göra det varande systemet mer 
humant. Om reformismen tilläts ta över SPD och 
dess fackförbund menade Luxemburg att partiet 
skulle förråda arbetarnas kamp.

En ensam röst mot krig
Men inte ens Luxemburg kunde ha förutsett hur rätt 
hon skulle få. Under upptakten inför Första Världs-
kriget hade alla arbetarpartier kommit överens om 
att strejka tillsammans om krig förklarades. Inget 

arbetarblod skulle utgjutas i försvar av det kapitalis-
tiska systemet, även om det förklätts till försvaret av 
“fäderneslandet” eller “civiliserad demokrati”. När 
krig väl förklarades stödde dock alla reformistpar-
tier “sin” härskarklass”. Internationalen var krossad.

Luxemburg talade vid arbetarmöte efter arbetarmö-
te, och försökte mobilisera en opposition mot kriget. 
Till sist fängslades hon, och i fängelset började hon 
omedelbart bygga ett nytt arbetarparti ur ruinerna 
av SPD. 1915 bildade Luxemburg tillsammans med 
Karl Liebknecht - den enda SPD-parlamentsleda-
moten att rösta mot kriget - Spartakistförbundet, 
vilket efter den ryska revolutionen blev det Tyska 
kommunistpartiet. Från sin cell skrev Rosa Luxem-
burg artiklar och pamfletter som avslöjade kriget 
som ett krig för profit och manade till internatio-
nell solidaritet inom arbetarklassen för att stå emot 
krigshetsarna. En av dessa pamfletter, Juniuspam-
fletten, användes för att grunda en ny arbetarinter-
national.

Ett revolutionärt ledarskap
Rosa Luxemburgs största svaghet var att överskatta 
hur långt arbetarna själva skulle gå spontant, utan 

Rosa tillsammans med Clara Zetkin, som 
kämpade för arbetarkvinnornas frigörelse
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ett revolutionärt parti som kämpade för revolution 
inom arbetarrörelsen. Detta särskilt eftersom den 
ideologiska kraften hos de kapitalistiska medierna 
och frasradikaler som SPD är så stor. Om inte 
ett revolutionärt parti för masstrejken framåt mot 
revolution kommer de reformistiska ledarna lyckas 
bromsa upp den för att förhindra att den går för 
långt (och avskaffar kapitalismen). Detta innebär att 
förbereda för revolution genom att bygga partiet i 
förväg.

Till skillnad från andra så kallade socialistiska 
ledare i världen välkomnade Luxemburg entusias-
tiskt den Ryska revolutionen 1917. Som alla sanna 
revolutionärer ansåg hon att en äkta revolution i 
sitt skapande var värt tusentals tråkiga tal. Därför 
stödde hon omedelbart Bolsjevikerna. Men de unga 

tyska kommunisterna hade inte sina ryska bröders 
och systrars fördel. De hade inte haft flera år på 
sig att utveckla sina färdigheter och taktiker. De 
ledde hjältemodigt en revolt i Januari 1919, med en 
beväpnad demonstration på en halv miljon arbetare. 
Tvekan i det övgörande ögonblicket ledde dock till 
dess nederlag. Luxemburg dödades för att den härs-
kande klassen visste vilket hot hon var mot dem.

Alla klasskämpar borde följa hennes exempel och 
förbereda för revolutionen NU. Den verkliga tragi-
ken i fallet Rosa Luxemburg var att hon inte inledde 
uppgiften med att bygga ett revolutionärt parti 
förrän 1915. Vid den tidpunkten hade de mördande 
reformisterna i SPD släppt lös kapitalismens mest 
reaktionära styrkor mot henne.

Leo Trotskij

Alla har hört hans namn. Att vara ”trotte” 
betyder att man är en rebell, att man vill 

krossa systemet. Men hur många vet vad Trot-
skij verkligen stod för? 

Tidningarna, journalister och historielärarna 
förklarar för oss att kollapsen för Sovjetunionen 

och Östeuropa är beviset för att kommunismen inte 
fungerar. Men hur ofta får vi höra i skolan, i tv eller 
i tidningarna om de kommunister som varnade för 
att det sovjetiska systemet skulle gå under om ingen 
förändring skedde?

Den borgerliga bild som ges av hur samhället fung-
erar och utvecklas räds Trotskij av en anledning. 
Hela historien om Trotskijs liv visar nämligen att 
revolutionen inte blott är en dröm, utan att den fak-
tiskt går att genomföra. Och det är inte allt. Trotskij 
bekämpade byråkraterna och tyrannerna som tog 
över i Ryssland. Han pekade på att dessa inte alls 
byggde någon kommunism utan snarare en sjuk ka-
rikatyr på ett sådant samhälle. Att vara trotskist idag 
betyder att man avvisar den kommunistiska idéns 
misslyckande. Det är därför de rika och mäktiga 
överallt räds Trotskijs idéer.

Rebell
Leo Trotskij föddes 1879 i vad som på den tiden 
var det ryska emperiet. Landet styrdes av tsaren, en 
kung som hade hela den politiska makten. Ryss-
land var ett ekonomiskt och socialt efterblivet land. 

Majoriteten av befolkningen jobbade allt jämt på 
landsbygden som bönder. De allra flesta av dem 
ägde ingen egen jord – de tvingades jobba långa 
arbetspass och betala tunga avgifter till rika jordher-
rar.

Mot slutet på av 1800-talet började en modern indu-
stri att växa fram i rask takt. Enorma fabriker växte 
fram mestadels ägda av utländska affärsmän. Några 
ryska fabriksägare existerade förvisso, men även 
dessa hade få om överhuvudtaget några politiska 
rättigheter, tsaren bestämde allt.

Miljontals bönder begav sig till städerna på jakt 
efter arbete, en modern arbetarklass började växa 
fram. Missnöje förvandlades till vrede hos många 
arbetare då de tvingades arbeta långa pass i en dålig 
arbetsmiljö för patetiska löner. De kastades in i 
kampen för förändring, en kamp som skulle blom-
ma några år senare… 

Leo Trotskijs första kontakt med den revolutionära 
politiken skedde när han gick i skolan. En av hans 
lärare kom kontinuerligt med rasistiska påhopp rik-
tade mot judar och katoliker. Trotskij, som var född 
jude, men inte trodde på någon religion, organise-
rade en protest. Han fick hela klassen att stå upp och 
bua ut läraren. I samma veva fick han också lära sig 
att den direkta aktionen medförde risker – han blev 
utkastad från skolan. Men han gav inte upp. Som 
student involverades han i en rörelse som tog sig 
ann att organisera den nya klassen av industriarbeta-
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re. ”Södra Rysslands Arbetares Förbund”, en fack-
förening, var en första framgång och en riktig succé. 
Hundratals arbetare gick med de första månaderna 
och började organisera strejker mot fabriksägarna. 
Men ganska snabbt arresterade polisen organisatö-
rerna bakom strejkerna. Trotskij fängslades.

Detta var för Trotskij beviset på att hela systemet 
byggt på den privata egendomen med dess försva-
rare, polisen, måste raseras. I fängelse studerade 
Trotskij kommunistiska idéer av Karl Marx, idéer 
som kom att vägleda honom i kampen resten av 
hans liv.

Exil
Från att ha förpassats i exil i Sibirien flydde Trotskij 
till väst. Han förenades med ryska marxister i exil 
som var upptagna med organiserandet av ett nytt 
politiskt parti för arbetarklassen: det ryska soci-
aldemokratiska arbetarpartiet. I London blev han 
medarbetare i redaktionen på Lenins tidning Iskra 
(Gnistan), som propagerade för att de ryska arbe-
tarna borde att ta upp kampen för bättre arbetsför-
hållanden till ett högre plan mot det revolutionära 
störtandet av tsaren.

Trotskij medverkade på partiets andra kongress 
1903. Han stödde den linje som förespråkade att 
partiet inte bara skulle vara inriktat på kampen för 
bättre arbetsförhållanden och högre löner utan också 
kämpa för den socialistiska revolutionen. Som jude 
gick han också emot en kampanj som fördes av de 
s.k. ”bundisterna” som ville att den speciella grupp 
i partiet som agiterade bland judiska arbetare skulle 
vara en helt självständig organisation, och argumen-
terade istället för enhet i ett parti. När partiet splitt-
rades mellan majoriteten (”bolsjevikerna”) som 
ville ha en hårt bunden disciplinerad organisation 
och minoriteten (”mensjevikerna”) som ville ha en 
lösare öppnare organisation ställde sig Trotskij på 
mensjevikernas sida, något som han senare kom att 
se som ett stort misstag.

Snart bröt han med mensjevikerna. De trodde att i 
den kommande revolutionen mot tsaren skulle arbe-
tarna överlåta den ledande rollen åt kapitalistklassen 
som skulle skapa ett modernt kapitalistiskt land. 
Lenin – ledare för bolsjevikerna – ansåg att kapi-
talisterna var opålitliga och menade att arbetarna 
skulle se till sin egna styrka, verka för en kämpande 
allians med de fattiga bondemassorna och leda den 
kommande revolutionen.

Trotskij i unga år

Generalrepetition
Trotskij tog ytterligare ett steg. Han utvecklade sin 
teori om den permanenta revolutionen. Precis som 
Lenin trodde han att kapitalistklassen i Ryssland 
var för svag för att kunna störta tsaren. Industriar-
betarklassen skulle leda bönderna och göra jobbet 
själva. Men Trotskijs idé var att för att genomföra 
revolutionen skulle arbetarna också bli den ledande 
kraften i hela Ryssland och skulle följdriktligen 
vara tvungna att skapa sin egen regering. En arbe-
tarregering skulle sedan gå vidare med att överta 
rikedomarna från kapitalisterna och börja bygga ett 
socialistiskt samhälle.

Vid detta tillfälle trodde inga andra ledande socia-
lister i Ryssland att detta skulle vara möjligt. Men 
händelser skulle snart visa att Trotskij och hans 
teori om den permanenta revolutionen var korrekt. 
År 1905 kom revolutionen till Ryssland. En mass-
demonstration organiserades för att överlämna en 
begäran till tsaren. Tsarens trupper sköt på demon-
stranterna och hundratals dödades. Denna massaker 
– känd som ”Den blodiga söndagen” - var gnistan 
som tände bålet, en generalstrejk blev svaret då 
arbetare i hela Ryssland lade ner arbetet.

Arbetarna skapade nya organisationer för att föra 
kampen. Dessa råd av valda delegater – sovjeter 
– var en helt ny och mera demokratisk organisation 

14



Trotskij i unga år

en man någonsin bevittnat tidigare. Arbetare från 
varje fabrik, kontor eller område valde sina repre-
sentanter, som kunde återkallas och bytas ut när 
som helst.

Trotskij valdes till den ledande representanten för 
sovjeten i St. Petersburg, Rysslands huvudstad. 
Trotskij krävde en kortare arbetsdag, val till ett 
parlament och rätten att yttra sig. Han visste att det 
skulle krävas en hård strid för att förverkliga dessa 
krav. Han uppmanade sovjeterna att organisera ett 
väpnat uppror mot tsaren.

Trots att 1905 års revolution besegrades, var det 
inte slutet på historien. Det hade varit en utmärkt 
generalrepetition inför de händelser, av ännu större 
proportioner, som skulle komma.

Första världskriget
I augusti 1914 sände de kapitalistiska härskarna i 
Europa ut miljoner unga människor att dö på slag-
fälten under första världskriget. Vissa ”socialister”, 
såsom det brittiska arbetarpartiet och de ryska men-
sjevikerna, valde att stödja det egna landet i kriget. 
Andra, som bolsjevikerna, ansåg att kriget i själva 
verket handlade om vilka kapitalister som skulle få 
kontrollen över världens rikedomar, naturresurser 
och marknader. De gick emot kriget, och vägrade 
att alliera sig med någon av kungarna, presidenterna 
och generalerna.

Trotskij gick emot kriget och attackerade de som 
valde sida för att vara förrädare gentemot arbetar-
klassen. Även då antalet som gick emot kriget syn-
tes bara vara en handfull människor stod han obe-
veklig i denna fråga. Detta mod betalade sig, för allt 
jämt som kriget fortsatte blev miljoner av arbetare 
och bönder allt fattigare, mer bittra och frustrerade. 
Slutligen avslutade de kriget själva genom uppror 
mot krigshetsarna.

Revolution
De ryska arbetarna var först ut att göra uppror. I fe-
bruari 1917 ledde demonstrationer och upplopp till 
ett uppror som tvingade tsaren att resignera. Sovje-
ter växte fram i hela Ryssland. En ny regering kom 
till makten, skapad av en koalition mellan kapitalis-
ternas ministrar och representanter för andra partier, 
mensjevikerna inkluderade. De använde sig av re-
volutionära fraser, men vägrade att dra Ryssland ur 
det kapitalistiska kriget, vägrade att fördela jorden 
till de svältande bönderna och förvägrade arbetarna 
att själva ta organisera produktionen i fabrikerna.

Trotskij fick nu tillfälle att omsätta sin teori om den 
permanenta revolutionen i praktiken. Han fördömde 
den nya regeringen och sade att arbetarnas sovjeter 
själva skulle ta makten och bilda en arbetarregering. 
Lenin argumenterade för samma linje och överty-
gade bolsjevikerna att resa parollen ”All makt åt 
sovjeterna!”. Trotskij förstod nu att bolsjevikerna 
var det ända revolutionära partiet i Ryssland och 
gick med dem. I oktober 1917 hade han återigen 
fått en betydelsefull position inom sovjeterna, och 
tillsammans med bolsjevikerna övertygade han dem 
om att ta makten.

På natten den 24 oktober gick beväpnade arbetare 
och soldater till handling och tog kontrollen över 
alla viktiga byggnader i städer i hela Ryssland. I 
Petrograd var arbetarklassen så pass redo för revo-
lutionen att något motstånd knappast förekom alls. 
En ny sovjetregering installerades. Världens första 
segrande arbetarrevolution hade genomförts.

Internationalism
Sovjetryssland skulle göra det första försöket i 
världshistorien att introducera det socialistiska sys-
temet. Men Trotskij och Lenin insåg båda att deras 
framgångar berodde på framförallt en sak: socia-
listiska revolutioner i andra länder. Vi lever i en 
internationell ekonomi. Precis som Trotskij varnade 
så skulle den arbetarrepubliken i Ryssland som en 
följd av isolering om revolutionen inte spred sig till 
andra länder
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Kollapsen för Sovjetunionen 1991 skulle benämnas 
som beviset på att socialism aldrig kan fungera. 
Den lilla minoriteten av multimiljonärer har allt 
sedan dess försökt lärt unga människor och arbetare 
en läxa – det finns inget alternativ till ojämlikhet, 
fattigdom, kapitalistiska kriser och överhuvudtaget 
att det kapitalistiska systemet är det ända som kan 
fungera. De vill få oss att tro att varje försök att 
störta kapitalismen kommer att leda till diktatur, 
fattigdom och kollaps, precis som i Ryssland. Men 
systemet som kollapsade i Sovjetunionen 1991 
var inte socialistiskt. Trots alla röda flaggor, röda 
stjärnor och statyer av Lenin var det långt ifrån 
socialistiskt. 1991 hade härskarna i Sovjet trampat 
på varenda en av de principer för socialistisk revo-
lution som Lenin och Trotskij stod för 1917.

Sovjetunionen var inte socialistiskt, det var stalinis-
tiskt. Vad är skillnaden? 

1917 avskaffades privilegierna för de rika och 
man tog deras rikedomar och använde dessa för att 
försöka utjämna klyftan mellan fattig och rik. Men 
under stalinismen tog härskarna enorma förmögen-
heter åt sig själva och levde i lyx i förhållande till 
den övriga befolkningen.

1917 delades bostäder ut och de rikas andrabostä-
der konfiskerades och delades ut till hemlösa och 
fattiga. 1991 bodde pamparna i kommunistpartiet i 
Ryssland i de lyxigaste lägenheterna i Moskva och 
ägde de lyxigaste villorna vid Svarta Havet.

1917 erkändes kvinnors fulla demokratiska rättighe-
ter. Bolsjevikerna legaliserade abort, fri tillgång till 
preventivmedel och fullständiga rättigheter att skilja 
sig. 1991 ansåg härskarna att kvinnans plats var vid 
spisen och rätten till abort var sedan länge avskaf-
fad.

1917 förbjöds diskriminering av homosexuella och 
sexuella minoriteter tillerkändes alla demokratiska 
rättigheter. 1991 var det illegalt. 1917 gav bolsjevi-
kerna alla de av tsarryssland förtryckta nationerna 
rätten att själva bestämma om sin egen framtid och 
de som ville kunde ansluta sig till sovjetrepubliken. 
1991 hölls hela nationer i förtryck inom Ryssland 
mot deras vilja och ryska medborgare åtnjöt privile-
gier över de förtryckta nationernas befolkningar.

Arbetarkontroll
Något av de viktigaste var att 1917 hade arbetar-
klassen kontroll över samhället via råd baserade 
på delegater bestående av arbetare, soldater och 
bönder som valdes direkt från sin arbetsplats, sitt 
område osv. och som när som helst kunde återkal-
las och ersättas då de stod under kontroll av sina 
väljare. Detta var sovjeterna. I bolsjevikpartiet hade 
medlemmar fulla rättigheter att debattera åsikts-
skillnader och rösta om politiska beslut. 1991 fanns 
ingen demokrati överhuvudtaget för arbetarklassen. 
Medlemmar i partiet hade ingen rätt överhuvudtaget 
att föra fram en linje som stod i motsättning till den 
partiledningens politik.

Beväpnade ryska arbetare
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Detta var steg bort från socialismen. För att bygga 
ett socialistiskt samhälle måste arbetarklassen ta 
makten med hjälp av sin egen organisering och gå 
vidare med att avskaffa klassamhället. För detta är 
ett maximum av arbetardemokrati en förutsättning. 
Arbetarna själva måste planera och sköta ekonomin. 
Allt förtryck inom arbetarklassen, baserat på hud-
färg, kön eller nationalitet måste övervinnas genom 
ett ovillkorligt erkännande av demokratiska fri- och 
rättigheter samt krossandet av patriarkatet och kvin-
nans frigörelse.

Denna process i att totalt omvandla samhället, att 
skapa ett nytt socialistiskt samhälle, påbörjades 
efter revolutionen 1917. Men på 20- och 30-talet 
kastade stalinismen tillbaka utvecklingen. Vad bor-
garnas historieberättare aldrig säger är att det fanns 
många ledande bolsjeviker som slogs emot denna 
tillbakagång, detta förräderi mot arbetarklassen och 
den socialistiska revolutionen. Det berättar aldrig 
att det faktiskt fanns alternativ till såväl stalinism 
och kapitalism. Det är med anledning av detta som 
REVOLUTION anser att historien om den ryska re-
volutionen är viktig att analysera och dra lärdomar 
från. Detta var en arbetarrevolution och så tillika 
en del av vår tradition och historia. Kampen mellan 
trotskism och stalinism är av brinnande betydelse 
idag då historien gett oss åtskilliga läxor, kunskap 
och erfarenhet inför den revolution som arbetare 
och ungdomar kommer att genomföra på 2000-talet.

Stalinismens framväxt
Ryssland var före 1917 års revolution ett efterblivet 
land. Arbetarklassen och bolsjevikpartiet visste att 
de hade ett enormt arbete framför sig för att mo-
dernisera landet, man skulle bygga kraftledningar, 

tung industri och ge utbildning 
till miljontals bönder som inte 
kunde läsa. Men den nya ar-
betarstaten lämnades inte ifred 
med sina arbetsuppgifter.

14 kapitalistiska länder invade-
rade Ryssland och attackerade 
med de s.k. vita arméerna, lojala 
gentemot jordägarna och tsaren, 
i ett försök att krossa arbetarsta-
ten. 1921 hade den arbetarnas 
och böndernas röda armé un-
der Trotskijs ledarskap segrat i 
inbördeskriget. Men den ryska 
revolutionen skulle besegras, 

inte från yttre fiender utan från fiender inifrån.

Josef Stalin bar inte ensamt ansvaret för krossandet 
av den ryska revolutionen. Ingen revolution stödd 
av miljoner arbetare skulle kunna besegras av en 
enda man. Stalin kom till makten som representant 
för en växande kraft inom arbetarstaten: byråkratin.

Lenin, Trotskij och bolsjevikerna hade alltid varit 
av uppfattningen att socialismen inte kunde byggas 
i ett land, minst av allt i ett underutvecklat land som 
Ryssland. Kapitalismen är ett internationellt världs-
system. Socialismen kan bara lyckas då den kan 
erbjuda en högre levnadsstandard och en starkare 
ekonomi än världskapitalismen.

Den ryska revolutionen var en av eldarna som 
tändes då arbetarklassen befann sig i kamp i hela 
världen. I Europa bröt flera revolutioner ut. I Tysk-
land och i Ungern bildades sovjetliknande organ i 
arbetarnas kamp. De italienska arbetarna belägrade 
sina fabriker i två år i en omfattande klasskamp. 
Men den ena efter den andra av dessa möjligheter 
rann ut i sanden just p.g.a. avsaknaden av starka 
arbetarpartier som bolsjevikpartiet som var redo att 
ta makten.

Sovjetunionen isolerades. Kompromisser med 
rika bönder tvingades fram för att kunna ge mat åt 
befolkningen i städerna. Ett skikt av mellanhän-
der inom sovjetstaten, personer som fick en stark 
ställning, började forma en byråkrati som levde 
relativt gott på situationen som sådan. De hade sin 
plats i sovjetstaten så de ville inte ha tillbaka det 
kapitalistiska systemet. Men samtidigt kunde detta 
skikt i sovjetstaten njuta av privilegier just som 
en konsekvens av att sovjetstaten var isolerad. De 
kom att frukta en möjlig revolution utomlands som 

Trotskij talar till röda arméns soldater
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skulle kunna bryta Rysslands isolering. Framförallt 
kom byråkratin att frukta arbetarklassen. De började 
undertrycka diskussion, debatt och demokrati, både 
i sovjeterna och inom kommunistpartiet.

Stalin var generalsekreterare i partiet. Han gav 
ett klart uttryck för denna byråkratiska kast. I sitt 
testamente, publicerat efter hans död, sade Lenin 
att Stalin hade för mycket makt och att han borde 
förflyttas från sin post. Efter att Lenin dött lanserade 
Stalin en teori som stod i motsättning till allt som 
bolsjevikerna stått för. Han hävdade att Ryssland 
skulle kunna bygga socialismen på egen hand. ”So-
cialism i ett land” betydde att världsrevolutionen 
inte längre var en nödvändighet. Istället för världs-
revolution argumenterade stalinisterna för fredlig 
samexistens med kapitalismen. Varje gång stalinis-
terna genomförde ett avtal med någon av de kapita-
listiska makterna satte man press på kommunister 
utomlands att inte göra någonting som skulle kunna 
reta upp deras nya allierade. På 30-talet betydde det 
att stalinisterna argumenterade mot att arbetarklas-
sen skulle ta makten i länder som Frankrike och 
Spanien. Istället skulle revolutioner begränsas till 
att vara borgerligt demokratiska, inte socialistiska.

Trotskij tar upp kampen
1923 startade Trotskij ett politiskt krig mot Stalin 
och allt han representerade. Han krävde ett återvän-
dande till äkta demokrati för arbetarklassen i partiet 
och på alla livets områden. Han uppmanade till 
organiserandet av en demokratisk plan för att sköta 
ekonomin i arbetarnas intresse och inte i byråkra-
tins. Och sist men inte minst, han bekämpade idén 
om socialism i ett land och upprätthöll perspektivet 
på världsrevolution. Trotskisterna besegrades efter 
en smutskastningskampanj och terror. De förbjöds, 
låstes in i arbetsläger, landsförvisades och mörda-
des. I en serie av rensningar och fejkade rättegångar 
anklagades trotskisterna för att vara allt ifrån agen-

ter för Hitler till sabotörer av den sovjetiska indu-
strin. Alla problem i Ryssland, varje misslyckande 
för regimen skylldes på trotskisterna. Stalin piskade 
även upp antisemitiska stämningar då Trotskij själv 
och flera ledande oppositionella hade judisk bak-
grund. Tusentals dog i arbetsläger i Sibirien eller 
avrättades med nackskott.

Trotskijs son Sergej – en sovjetisk ingenjör som 
inte hade något politiskt intresse – beskylldes för att 
ha orsakat en olycka i arbetet och försvann spår-
löst. Hans son Leo Sedov – en revolutionär aktiv i 
Frankrike – mördades av en stalinistisk agent.

Trotskij själv kastades även han ut ur Ryssland och 
tvingades att flytta från land till land av kapitalis-
tiska regeringar som var lika rädda för honom som 
Stalin. En efter en av Trotskijs sekreterare mördades 
av Stalins hemliga polis. Slutligen mördade de Trot-
skij själv i Mexiko 1940. Först trodde Trotskij att 
den stalinistiska sjukan skulle kunna botas genom 
en reformering i Sovjetunionen. I mitten av 30-ta-
let började han dock inse att en väpnad revolution 
skulle vara det ända sättet att besegra arbetarklass-
fientliga diktaturer såsom Stalins. Samtidigt förstod 
Trotskij också att kapitalismen inte ännu återintro-
ducerats i Ryssland. Efter ett störtande av stalinis-
men skulle arbetarna behöva bevara den statliga 
planen och den statligt ägda industrin, men placera 
dessa under arbetarklassens kontroll med målet att 
slå in på den socialistiska vägen igen.

För Trotskij var Sovjetunionen varken kapitalistiskt 
eller socialistiskt: det var en degenererad arbetarstat 
styrd av byråkrater. Han förklarade att Sovjetunio-
nen kunde kallas en arbetarstat ”i samma mening 
som en fackförening, ledd av och förrådd av oppor-
tunister som spelar rollen att vara kapitalets agenter, 
kan kallas för en arbetarorganisation”. Sovjetunio-
nen skulle fortfarande försvaras i händelse av attack 

Stalinisterna förfalskade massvis med bilder när de försökte sudda ut minnet av Trotskij. Här en re-
tusherad bild tillsammans med Lenin. 18



från kapitalistiska stater såsom när Nazityskland 
invaderade Sovjet 1941. Men detta stöd skulle inte 
vara ett stöd för Stalin och hans gäng. Om inte ar-
betarklassen besegrade den stalinistiska byråkratin 
och återinsatte demokratiska arbetarråd till makten 
trodde Trotskij att byråkraterna själva skulle leda 
Ryssland tillbaka till kapitalismen.

Så rätt han hade! Efter 1991 var det före detta by-
råkrater som stod i spetsen för privatiseringar och 
marknadsanpassning då kapitalismen återintroduce-
rades i Ryssland med medföljande massarbetslös-
het, brottslighet, inflation och korruption i Ryssland 
och Östblocket. I kampen mot Stalin skulle många 
hävda att Trotskij förlorade. Dessa borde tänka efter 

noga. Om någon som förlorar en strid automatiskt 
har fel skulle det betyda att rättvisan ligger i händer-
na på några av de värsta diktatorerna och tyrannerna 
i historien.

Men Trotskijs kritiker har fel i en annan mycket 
viktigare fråga. Det var inte socialismen som bese-
grades i Ryssland 1991 – det var stalinismen. Så när 
miljoner av unga människor tar upp kampen för ett 
annat samhälle de kommande åren kommer de inte 
anamma de idéer som har misslyckats, utan återigen 
till de genuint revolutionära idéerna som framhölls 
i kampen mot kapitalismen av bolsjevikerna, idéer 
som Leo Trotskij kämpade och dog för: Arbetar-
klassdemokrati, jämlikhet och världsrevolution.

Läs mer om revolutionär marxism: www.revolution.se

Vi vill bygga en socialistisk massrörelse och störta ka-
pitalismen. Vi motsätter oss kapitalismen och de krig, 
misär och förtryck den skapar. 

Vi bekämpar varje form av diskriminering och förtryck 
såsom rasism, könsförtryck, sexualitets- eller nationali-
tetsförtryck. 

Kapitalismen är ett globalt system, så vi måste bekäm-
pa det på internationell nivå. Vi vill spränga gränserna 
som delar länderna och gå i riktning mot en verkligt 
förenad global mänsklighet utan trångsynthet, krig 
och klassuppdelning. Vi står sida vid sida med våra 
systrar och bröder som kämpar i tredje världen för att 
slå sig fria från biljonskulderna, från IMF, WTO och 
NATO. 

Vi är socialister – vi vill avskaffa kapitalismen och 
ersätta den med en planerad ekonomi. Men vi tror inte 
att den kapitalistiska eliten kommer tillåta att vi röstar 
bort deras rikedomar och privilegier. Vi tror att det 
kommer att krävas kraft för att ta makten från de få 
för att ge till de många – detta betyder revolution!

REVOLUTION vill att unga deltar i radikal politik 
själva. Unga människor kan vara väldigt radikala och 
militanta, det bevisade antikrigsrörelsen och det visar 
den antifascistiska kampen idag. Ungdomar borde ta 
del i den rörelse som kommer att forma kampen för 
framtiden.

Vi tror att en massrörelse måste vara baserad på stödet 
från majoriteeten av folket – arbetarklassen. Det är 
arbetarklassen som producerar rikedomarna i detta 
samhälle. Arbetarklassen har inget intresse av att 
behålla kapitalismen. Bara arbetarklassen har makten, 
styrkan och de traditioner av organisering som behövs 
för att krossa detta ruttnande system.

VAD VI STÅR FÖR:


