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2017 firade Vänsterpartiet hundra år. ”Vi känner stolthet över vår historia”, löd en maning.
Behövs det? Och varför? De senaste decennierna har allt som andas kommunism
brännmärkts för diktatur, terror och förtryck. Och till Vänsterpartiets hundra år hör nära
sjuttio av dem till perioden som kommunistiskt parti – en kommunism som partiet idag tar
bestämt avstånd ifrån. För vad ska då stoltheten uttryckas?
Här följer en skissartad historik i 60 tablåer som kanske kan bidra till svar.
Håkan Blomqvist
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Vilken historia?

Mängder av granskningar genom åren, både vetenskapliga och journalistiska, har visat det
svenska kommunistpartiets lojalitet med och beroende av makthavarna i Moskva och dess
internationella strävanden – och hur länge partiet, trots begynnande självständighet, befann
sig inom den sovjetiska vänkretsen - och därefter ogärna prövade detta förflutna. Här ska jag
försöka ge en slags skissartad överblick över temat: solidaritet – lojalitet – beroende –
frigörelse. Och i de sammanhangen belysa aktivisternas sociala kamp som inte sällan kom att
fjättras och inte minst bedömas av den politiska inramningen. Visst, här finns mycket att
känna stolthet över när det gäller arbetande människors kamp och uppoffringar – men det
bör ske med sträng prövning av erfarenheter och lärdomar för vänsterns
framtid. Jag försöker göra det genom att placera in Vänsterpartiets och de svenska
kommunisternas historia i det bredare historiska sammanhanget av arbetarrörelsens villkor.
Allt i kortform!
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”Big bang”

”Big bang” för den vänster som Vänsterpartiet åberopar sig på var första världskriget 1914-18
och de europeiska revolutioner som följde på världskriget med inledning i Ryssland 1917.
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FRÖSÅDDEN

Socialism och arbetarorganisationer hade funnits tidigare och hade idérötter i franska revolutionen. Kommunistiska
manifestet 1848, författat av Marx och Engels, den Första Internationalen 1864 var ofta förebilder. I Sverige bildades
Stockholms arbetareförening 1850 av hantverksarbetare.

Förhistorien var de arbetarrörelser och socialistiska organisationer som hade
fötts i Europa från mitten av 1800-talet. De första idéernas och grupperingarnas
”frösådd” skedde redan under franska revolutionen som följdes av 1820- och
30-talets så kallat ”utopiska socialism”, Marx’ och Engels’ kommunistiska
förkunnelse 1848, den första Internationalen av arbetarorganisationer i Europa
1864 som gick under vid Pariskommunens nederlag 1871 då också ”marxister”
och ”anarkister” gick skilda vägar.
Även i Sverige gjordes dessa tidiga försök bland hantverksarbetare före den
egentliga industrialismens och arbetarrörelsens genombrott. Kring Stockholms
arbetarförening 1850 utgavs Folkets Röst av Frans Sjöberg, en ”rabulisttidning”
för arbetsfolk med socialism på dagordningen – men samtidigt antijudisk,
motståndare till religionsfrihet, kvinnors rättigheter och – järnvägsbygge! Per
Götreks med fleras ”Demokratien” (f d ”Reform”) hade inte samma folkliga stil
och spridning men förenade de socialistiska idéerna med medborgerliga
rättigheter och jämställdhet för kvinnor. Götrek och hans utopiska (och
fridsamma) kommunister publicerade också Kommunistiska manifestet på
svenska.

ORGANISERINGEN
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1889 bildades Socialdemokratiska Arbetarepartiet av socialister och
fackföreningar, på ”socialismens och klasskampens grund”.

Det var med framväxten av den Andra Internationalens massarbetarpartier och
fackföreningsrörelser på 1880-talet som de brokiga socialistiska idéerna fick
fäste i den nya och växande samhällsklassen av lönearbetare inom industrin och
angränsande näringar. I Sverige bildades det Socialdemokratiska Arbetarpartiet
1889 som ett paraply för fackföreningar och socialistiska föreningar. Det rymde
en solfjäder av ideologiska och politiska perspektiv och värderingar, från
revolutionära upprorsperspektiv till försiktig reformism.
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En arbetarrörelse byggs upp med fackföreningar, politiska arbetarkommuner, kvinnoföreningar, bildningscirklar,
kooperativa föreningar, ungdoms- och barnorganisationer.

Perioden 1890-1914 handlade i Sverige om massorganisering av den nya samhällsklassens
olika yrken och människor i kamp mot fattigdom, umbäranden och maktlöshet. Här lärde sig
tiotusentals människor för första gången att diskutera och ta ställning till politik, att
organisera föreningar, studiecirklar, kooperation och fritid. Ett arbetarrörelsekosmos, en
politisk, social och kulturell klassvärld formerade sig.
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LO genomförde storstrejk för rösträtt 1902.

KRAVEN

Kortare arbetstid (åttatimmarsdag), fackliga rättigheter, allmän och lika rösträtt samt
militär nedrustning och fred

Rörelsens målsättning var socialismen och ”arbetarklassens frigörelse” genom att göra
industrialismens produktionsmedel till gemensam egendom för jämlik fördelning av
produktionsresultatet och därmed klassamhällets avskaffande. Den omedelbara kampen
handlade om kortare arbetstid, rätt att organisera sig, allmän och lika rösträtt, militär
nedrustning och fred.

Bild 8

STORSTREJKEN
Storlockout 1909 för bl a lönesänkningar möts
med storstrejk av LO, som efter två månader
tvingas avblåsa. Svårt nederlag. LO förlorar
hälften av medlemmarna.

Ända sedan rörelsens tillkomst på 1880-talet hade framväxten präglats av hårda strider,
strejker, demonstrationer och blockader, lockouter (då arbetarna utestängdes från sina
arbetsplatser utan lön), vräkningar, ingripanden från polis och militär, åtal, fängslanden och
påtvingad landsflykt. 1909 kulminerade kampen i Storstrejken då LO (som bildats 1898)
utlyste allmän strejk mot företagen inom SAF (Svenska Arbetsgivarföreningen, dagens
Svenskt Näringsliv) som lockoutat tusentals arbetare för att sänka löner och försvaga starka
fackföreningars inflytande. Strejken slutade i ett förkrossande nederlag för arbetarsidan, med
massavskedanden, fängslanden, svartlistningar och landsflykt som följd.
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SPLITTRING

”Unghinkar” (anarkister) 1903 uteslöts ur SAP 1908. Syndikalisternas SAC
bildades 1910. På bilden ”Amalthemannen” Anton Nilsson

Nederlaget i Storstrejken medförde arbetarrörelsens första stora splittring. Många av de mest
radikala LO-medlemmarna kritiserade LO-ledningen för reformistisk undfallenhet och bildade
1910 ett revolutionärt LO, Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC, syndikalisterna. Målet
var att vinna arbetarmajoriteten, men SAC blev en radikal minoritetsfackförening med som
flest kanske trettiotusen medlemmar under tidigt 1920-tal (gentemot LO:s då cirka 200 000).
En av de kända syndikalisterna var Hilma Hofstedt som kämpade mot
”fosterfördrivningslagen” (alltså förbudet mot abort) och mot ”Lex Hinke” (förbudet mot att
propagera för och saluföra preventivmedel från 1910. Hinke Bergegren hade propagerat för
”kärlek utan barn”, därav lagens namn mot sådan proaganda. Två år före SAC:s bildande,
1908, hade anarkisterna uteslutits ur socialdemokratin efter att tre av dess medlemmar
sprängt strejkbrytarfartyget Amalthea i Malmös hamn (Anton Nilsson på bilden dömdes först
till döden, sedan livstid). De kallades ”unghinkar” efter chefredaktören för tidningen Brand
Henrik ”Hinke” Bergegren. Ytterligare några år tidigare,
1903, hade det Socialistiska Ungdomsförbundet som bildats på 1890-talet splittrats mellan
”unghinkar” och ”ungdemokraterna” – Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – de
senare mer inspirerade av den europeiska marxismen.
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SOCIALDEMOKRATISKA VÄNSTERN

Radikalism, klasskamp, internationalism, antimilitarism, marxism

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet kom inte bara att utvecklas till en
massorganisation med omkring tjugotusen medlemmar i klubbar över hela landet. Det tog
också till sig de radikala marxistiska idéströmmarna från Tyskland och andra håll.
Ungdomsförbundets tidning Stormklockan som startades 1908 kanaliserade denna radikala
riktning. 1912 bildas den Socialdemokratiska Vänsterföreningen inom det socialdemokratiska
partiet kring motsvarande radikala idéer. Föreningen började fyra år senare utge tidningen
Politiken (senare med namnet Folkets Dagblad Politiken).
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VÄRLDSKRIGET 1914-18

Borgfred

Bondetåget 1914. Konservativ ”opolitisk” högerregering.

Med första världskrigets utbrott i augusti 1914 slets den Andra Internationalen i bitar när de
olika socialdemokratiska partierna bröt sitt löfte att aldrig ställa arbetare emot varandra för
kapitalismens krig. ”Proletärer i alla länder – förenen eder”, hade varit den samlande
parollen alltsedan kommunistiska manifestets dagar 1848. Nu tog den tyska socialdemokratin
– arbetarrörelsens internationella centrum – ställning för den tyske kejsarens krigsförklaring
mot Ryssland. Genom dåtidens europeiska militära paktsystem kedjereagerade staterna in i
kriget och de olika arbetarpartierna tog ställning för ”sitt eget fosterlandsförsvar”. Sverige
stod neutralt utanför kriget, vilket förstås understöddes av socialdemokratin. Men
socialdemokratins ledare Hjalmar Branting proklamerade ”borgfred” i den nationella
sammanhållningens namn. Vänstern stödde neutraliteten men vände sig mot ”borgfreden”
och de fosterländska nationalistiska tongångarna. Sverige styrdes av en konservativ s
k´”opolitisk” regering som tillsatts av kung Gustav V efter det s k Bondetåget för militär
upprustning 1914.
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Zimmerwald 1915

1915 samlades fredsinriktade socialdemokrater i den lilla schweiziska byn Zimmerwald för att
samla ihop arbetarrörelsens krigsmotståndare kring ett gemensamt fredsmanifest
”Zimmerwaldmanifestet” för en omedelbar och rättvis fred utan annektioner (erövringar).
Till den radikala vänstern på kongressen hörde Lenin från den ryska socialdemokratins
bolsjevikfraktion. Rosa Luxemburg, en av de ledande antikrigskämparna inom Andra
Internationalen, var fängslad för sin agitation mot kriget. ”Zimmerwaldrörelsen” kom att bli
en samlingspunkt för radikala socialdemokrater i Europa. Den tog fasta på Andra
Internationalens tidigare fredslinje som 1912 hade samlat till fredskongress och massprotest
mot dåvarande balkankriget.
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1916 genomförde socialdemokratiska ungdomsförbundet tillsammans med den
socialdemokratiska vänstern och unghinkarna plus många fackliga organisationer, inklusive
de syndikalistiska, en stor arbetarfredskonferens mot hot om svenskt krigsdeltagande. Året
före hade ”krigsaktivismen” för uppslutning i kriget på Tysklands sida från ledande
högerkretsar och till och med några ledande socialdemokrater, hotat dra in Sverige i
världskriget. De krigiska socialdemokraterna hade uteslutits efter tryck från vänsterkrafterna
som vid unionsupplösningen med Norge 1905 bidragit till att blockera svenska militära planer
på att hålla Norge kvar med våld. Ungdomsförbundens antimilitaristiska agitation på de
militära förbanden hade stärkts under hela 1910-talet. Tre av talarna vid
Arbetarfredskongressen 1916, däribland initiativtagaren och ungdomsförbundets ordförande
Zeth Höglund, dömdes för stämpling till landsförräderi, till fängelse.
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Revolution och partisprängning 1917

Motsättningarna inom socialdemokratin skärptes. Partiledningen krävde att
ungdomsförbundets självständighet skulle upphöra samt att riksdagsledamöterna skulle följa
partiledningens och riksdagsgruppsmajoritetens beslut. Vänstern vägrade och vid kongressen
i februari 1917 var splittringen ett faktum. Partisprängningen, som den kallades, skedde strax
före den ryska Februarirevolutionen (som enligt kalendern i väst ägde rum i mars) då tsaren
störtades. Även den tyska socialdemokratin splittrades när antikrigsvänstern där bildade ett
oavhängigt socialdemokratiskt parti för ett omedelbart slut på kriget. I början av maj bildade
den socialdemokratiska vänstern Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, en brokig samling
av alltifrån pacifistiska antimilitarister och motståndare till byråkratiskt ledarvälde i
arbetarrörelsen till fackligt klasskampsfolk och revolutionärt sinnade marxister. Vänstern
hade antagligen stöd av majoriteten av de individuellt anslutna partimedlemmarna, men
genom de kollektivt anslutna fackföreningarna behöll ”partihögern” majoriteten.
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Det nya partiet bildades just under veckorna då revolutionens svallvågor i öster nådde
Sverige.
Under perioden april-juni 1917 genomfördes den största sociala proteströrelse det moderna
Sverige upplevt. Arbetarkvinnor inledde hungeraktioner landet runt vilka följdes av
massprotester, strejker och bildandet av arbetarråd. När värnpliktiga soldater i (obeväpnade)
truppformationer anslöt sig till protesterna – just som i Ryssland, fruktade myndigheterna för
revolution. Men protesterna bedarrade med de första skördarna och genom valen i
september med nästan allmän manlig rösträtt föll högerregeringen.
Liberaler och socialdemokrater bildade regering med rösträtt och livsmedelsförsörjning på
programmet. Massprotesterna utgjorde bakgrunden till det demokratiska genombrottet
1919-21 med allmän och lika rösträtt för män och kvinnor, gift kvinnans myndighet och 8
timmarsdag.
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Oktoberrevolution och sovjetmakt

I början av november tog bolsjevikerna makten i Ryssland genom den s k
”Oktoberrevolutionen” (enligt den ryska almanackan). Idag framställs den ofta som en ren
militärkupp genomförd av en försvinnande minoritet i krigets kaos. Men bolsjevikerna var vid
denna tid ett massparti med en kvarts miljon medlemmar, framförallt i de stora städerna.
I de sovjeter – arbetar-, soldat- och bonderåd – som vuxit fram över Ryssland efter
Februarirevolutionen och som under hösten 1917 företrädde kanske tjugofem miljoner
människor, vann bolsjevikerna majoritet. Den provisoriska regering som hade tillsatts efter
Februarirevolutionen tog inte Ryssland ut ur världskriget. Bolsjevikernas kamp för omedelbar
fred, för böndernas rätt att överta godsägarjorden samt för bröd uttryckte de arbetande
folkmassornas förhoppningar. Genom att störta den provisoriska regeringen och lägga
regeringsmakten i den församlade rådskongressens händer bildades bolsjevikregeringen.
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Inbördeskrig och proletärdiktatur 1918-21

Sovjetregeringen proklamerade omedelbart eldupphör vid fronterna, lagstiftade om
böndernas rätt till jorden, tog kontroll över livsmedelsförsörjningen till de svältande städerna
och utlyste allmänna val till en konstituerande församling (som bolsjevikerna upplöste i
januari efter agrarsocialisternas – SR:s – seger). Sovjetregeringen möttes omedelbart av
väpnat motstånd från Rysslands allierade i världskriget (Frankrike, Storbritannien mfl) och
den störtade tsarmaktens anhängare liksom andra delar av revolutionsrörelsen
(agrarsocialisterna i SR, mensjeviksocialisterna mfl). Under det följande inbördeskriget
krävdes oerhörda offer. Under våren 1918 krossades ”Finlands röda” - radikala
socialdemokrater - av motrevolutionen som var allierad med tyska trupper. Tusentals röda
arkebuserades eller dog av svält och sjukdom i fånglägren.
Terror och motterror rasade i det forna tsardömet där den ”vita” motrevolutionära sidans
antisemitiska pogromer 1919 massakrerade hundrafemtio tusen judar i södra Ryssland och
Ukraina. (På den motrevolutionär affischen framställs Röda arméns ledare Trotskij som ett
judiskt odjur i Kreml). Sovjetmakten proklamerade sig som proletärdiktatur. Det var ett
gammalt begrepp i den marxistiska traditionen som menade att varje klassamhälle ytterst är
en klassdiktatur (klassmakt)´som kan utövas i olika former, från konstitutionell monarki och
parlamentarism till undantagstillstånd och militärstyren. Bolsjevikerna använde begreppet
principiellt på samma sätt, men under inbördeskriget också som den direkta formen för
revolutionär diktatur i franska revolutionens efterföljd.

SKP 1921

KOMINTERN 1919
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Mitt under det ryska inbördeskrigets värsta tid då sovjetmakten kämpade för sin överlevnad
sammankallades till grundandet av en tredje international, den kommunistiska – Komintern –
i Moskva i mars 1919. Här samlades delar av Zimmerwaldvänstern och antikrigssocialister
och klasskampsrevolutionärer från hela Europa. Även företrädare för det svensk
socialdemokratiska vänsterpartiet var med och bildade den nya internationalen. Denna
beslutade vid sin andra världskongress 1920 om särskilda medlemsvillkor för virrvaret av
anslutna partier och politiska strömningar, de s k 21 teserna. Dessa krävde att de anslutna
partierna skulle kalla sig kommunistiska samt införa ”demokratiska centralism”. Den skulle
innebära full frihet i politiska och ideologiska diskussioner men när majoritetsbeslut fattats
måste alla följa dessa beslut, liksom underordnade partinivåer följa de överordnade valda
ledningarnas beslut. ”Opportunister”, ”vacklande element”, lycksökare och
vänsterreformister skulle inte ha någon plats i de revolutionära kommunistiska partier som
skulle utgöra en modig och självuppoffrande politisk stridsgrupp för de arbetande massorna.
De svenska vänstersocialisterna röstade för liksom majoriteten av medlemmarna i en
medlemsomröstning. Den starka solidariteten med ryska revolutionen medförde också en
djup lojalitet.
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REVOLUTION OCH KONTRAREVOLUTION

De stränga medlemsvillkoren antogs när vidden av arbetarrörelsens splittring i frågan om krig
och fred började stå klar. I november 1918 hade det tyska kejsardömet störtats i den tyska
revolution som likande den ryska Februarirevolutionen. Men den tyska socialistiska republik
som proklamerades stod inte under ledning av Tysklands ”bolsjeviker”, de så kallade
”Spartakisterna” från de fredsinriktade Oavhängiga Socialdemokraterna. Spartakisterna
utgjorde på riksplanet en obetydlig politisk minoritet men med masstöd hos arbetarklassen i
Berlin som i januari 1919 gjorde uppror mot försöken av socialdemokraterna att trycka
tillbaka den revolutionära utveckling. Spartakistupproret krossades av tyska frikårsförband demobiliserade soldater efter världskriget - under ledning av den socialdemokratiske
krigsministern Gustav Noske som lät trupperna underkuva de arbetarråd och arbetarmiliser
som uppstått i hela Tyskland under revolutionen mot kejsardömet. Rosa Luxemburg och den
revolutionäre ledaren Karl Liebknecht mördades, strömmar av blod flöt mellan
arbetarrörelsens två huvudriktningar. Spartakisterna och vänstern inom de Oavhängiga
socialdemokraterna blev till det tyska kommunistpartiet
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SEKTION AV KOMINTERN
Revolutionär marxism, klasskamp, proletär internationalism, världsrevolution

Som svensk sektion av den nya internationalen försökte de svenska vänstersocialisterna ställa
om sin organisation och verksamhet efter de 21 teserna. Det lösliga
socialdemokratiskavänsterpartiet skulle bli ett kommunistiskt ”kaderparti” som
”revolutionärt avantgarde” för arbetarklassen. Omvandlingen skedde under de år då
inbördeskriget i Ryssland avslutats med bolsjevikernas och sovjetmaktens seger. Men hur
skulle det krigs- och svältförödda Ryssland återuppbyggas. Debatterna inom bolsjevikpartiet
rasade. Mer marknad (NEP – Nya Ekonomiska Politiken) istället för Krigskommunism (jämlik
krigshushållning). Världsrevolution eller ”socialism i ett land”? I januari 1924 avled Lenin efter
ett drygt års svår sjukdom. Den interna partikampen om vilken väg samhällets borde
utvecklas hårdnade. Partiledningen inledde ”bolsjeviseringen” och Leninkulten för att än mer
strömlinjeforma både det sovjetiska kommunistpartiet och den kommunistiska
internationalens medlemspartier. Oppositionsriktningar ska rensades ut, i synnerhet den av
Leo Trotskij anförda ”vänsteroppositionen” som krävde utökad sovjetdemokrati och vände
sig mot sovjetstatens byråkratisering. Hårda metoder i krig var en sak, det fredliga
uppbyggets metoder en annan.
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Hur kunde de svenska vänstersocialister som nyss brutit med den gamla socialdemokratiska
ledningen på frågor om partidemokrati och antimilitarism ställa sig solidariska med en
alltmer centraliserad partistat och världsorganisation som i namn av proletärdiktatur och
leninism rensade ut oliktänkande? Det går inte att förstå utan att betrakta omvärlden. Första
världskriget som förts av Europas eliter med över tio miljoner dödade soldater och kanske
femton miljoner civila som omkommit av förtryck, svält och farsoter utgjorde för vänster den
värsta av förbrytelser. Borgerlighetens och de gamla härskande skiktens mobilisering mot den
ryska revolutionen och unga kommunismen visste få gränser. Här blandades försvaret av den
kapitalistiska världens egendomsförhållanden och klassmakt med de värsta uttrycken för
chauvinism (reaktionär stornationalism), klassförakt, rasism och antisemitism. Gentemot
denna reaktionära orkan framstod sovjetmakten för miljoner arbetare och undertryckta
världen runt som en flämtande låga av hopp.
Här grundlades en djup solidaritet med Sovjet – ”arbetarklassens första befriade
territorium”– som följdes av obrottslig lojalitet. Med beroendet – både det ideologiska och
materiella – i släptåg.
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Denna solidaritet var långtifrån grundlös. Trots de oerhört svåra villkoren i det efterkrigstida
Sovjetryssland tycktes många av de ideal som vänsterkrafterna i Europa stått för börja
förverkligas. Eller åtminstone göras till målsättningar och strategier. Stödet åt de koloniala
folkens frihetskamp mot kolonialismen och de svartas kamp för medborgerliga rättigheter.
Försöken att styra samhällsekonomin efter befolkningens behov istället för kapitalisternas
vinster. Åtskillnaden mellan kyrka och stat. För att inte tala om kvinnornas rättigheter. Som
första land i världen legaliserade sovjetmakten rätten till skilsmässa utan domstolsbeslut, rätt
till abort, utveckling av barnomsorg, kvinnors rätt till arbete osv. Allt under svåra materiella
förhållanden och med stora brister – men exempel för kvinnorörelser och socialister runt om
i världen där sådana reformer tycktes ljusår bort. På affischerna från vänster: ”Arbeterska, tag
geväret!” (till revolutionens försvar under inbördeskriget). ”8 mars: Dagen för kvinnors
försvar”. ”Ner med köksslaveriet! Ge dig själv ett nytt sätt att leva.”
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Anna Söderberg
1867-1951

Hilma Hofstedt
1882-1937

Anna Maria Katarina
"Kata" Dalström
1858-1923

Bland de svenska vänstersocialister som blev kommunister fanns också flera ledande
kvinnliga aktivister och agitatorer. Den mest kända var Kata Dalström som rest land och rike
kring på outtröttliga socialistiska agitationsturnéer och ingått i den socialdemokratiska
ledningen. Här var också den fackliga organisatören Anna Söderberg, tidigare framträdande
medlem av den Allmänna kvinnoklubben, som organiserade sömmerskor, kafé- och
automatpersonal i egna fackföreningar. Och, återigen, Hilma Hofstedt som övergick till den
kommunistiska rörelsen på 1920-talet. Med Anna-Stina Pripp som redaktör startades den
kommunistiska kvinnotidningen Röda Röster som alternativ till den socialdemokratiska
Morgonbris och kommunisterna var drivande i organiseringen av och solidariteten med flera
kvinnostrejker där företagen vägrade teckna avtal med den kvinnliga arbetskraften. På bilden
den uthålliga och till sist segerrika telefoniststrejken 1922.

Bild 24

1920-talet inleddes i den kapitalistiska världen av en svår efterkrigsdepression med
massarbetslöshet, lönesänkningar och fattigdom. Från 1923 vände den kapitalistiska
konjunkturen uppåt. Det ”glada 20-talet” – kort som en svensk sommar och inte alls särskilt
glatt för de flesta – medförde hårda fackliga strejkstrider för att återerövra reallöner och
driva fram bättre arbetsförhållanden. Detta var ett centralt område för det kommunistiska
partiet som ofta gick i spetsen för att organisera kamp och solidaritet. När den svenska
högern vann valet 1928 efter en rasande kampanj mot arbetarrörelsen samlade den fackliga
oppositionsrörelsen Enhetskommittén (från 1926) till en stor landskonferens som omfattade
över en femtedel av LO:s medlemmar. Den riktade sig mot ”mondismen” (efter en brittisk
industriman, Alfred Mond, som förespåkade samförstånd mellan fack och arbetsgivare) som
LO-ledningen öppnat för (tio år före Saltsjöbadsavtalet). Samma år genomförde LO en
storstrejk några timmar mot Lagen om kollektivavtal och arbetsdomstol – en lagstiftning på
svensk arbetsmarknad som gjorde det olagligt att tillgripa stridsåtgärder så länge ett avtal var
i kraft och gjorde facket skyldigt att hindra sådana stridsåtgärder (det är från den lagen vi fick
begreppet ”vilda strejker” för ”olovliga stridsåtgärder”). Kommunistiska arbetare var
drivande i Enhetskommittén och arbetaropinionen. I många av Sveriges fackliga
organisationer inom industrin, sjöfarten, transport mm kom kommunisterna att ta ledningen.
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PARTISPRÄNGNINGAR
1921

Vennerströmarna

1924

Höglundarna

1929

Kilbomarna

Men samtidigt krävde lojaliteten med ”Moskva” en tung tribut. Kanske samlade det
socialdemokratiska ungdomsförbundet och den socialdemokratiska vänstern bortåt
sextiotusen anhängare vid partisprängningen 1917 (åtminstone enligt sin egen bedömning).
Med efterkrigskrisen och anslutningen till Kommunistiska internationalen spjälkades många
bort och återgick till socialdemokratin. De 21 teserna tvingade bort ett par tusen
vänstersocialister med Ivar Vennerström och Carl Lindhagen i spetsen som inte accepterade
proletärdiktaturen, demokratisk centralism mm. Det handlade oftast om folkrörelseveteraner
i fackföreningar, kooperation, folkets hus- och folkets parkrörelsen mm. 1924 var det dags för
centralgestalten Zeth Höglund som motsatte sig ”bolsjeviseringens” konsekvenser. Det
Norska Arbejderpartiet hade varit med och bildat Komintern men vägrade byta
partibeteckning och bryta med den klassiska socialdemokratiska programpunkten om
”religionen som privatsak”. Höglund godtog inte heller den hårdnande centraliseringen av
Kommunistiska internationalen som gav dess ledning vetorätt i de olika sektionernas beslut
eller att världskongressen skulle fördöma Trotskij utan att kunna läsa anklagelserna. Så
partiet sprängdes på nytt och några tusen erfarna medlemmar följde Höglund tillbaka till
socialdemokratin.
1929 ägde den värsta partisplittringen rum då majoriteten i partiledningen under Karl
Kilboms och Nils Flygs ledning uteslöts av Komintern för sin ovilja att följa Moskvas nya
ultravänsterkurs mot socialdemokratin som nu benämndes ”socialfascismen”. De uteslutna
följdes av den stora majoriteten medlemmar.
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Depression och fascism 1930-tal

1929 var det ”glada 20-talet” slut och börskraschen i New York utlöste den stora
depressionen.
På nytt exploderade massarbetslöshet och fattigdom. Bland ruinerade och förtvivlade
människor växte fascismen i Europa, i synnerhet inom de medelklasser som förlorat sina
besparingar och tillgångar och inte tillhörde den organiserade arbetarrörelsen. I Italien hade
fascisterna tagit makten redan 1922 och vid ingången till 1930-talet var nazisterna i Tyskland
på frammarsch. 1930 nådde depressionen Sverige. Arbetsgivarnas lönenedpressningar och
massuppsägningar möttes av strejker. Strejkbrytare värvades från strejkbrytarföretag som
Boytons arbetsbyrå, närmast bemanningsföretag men beredda på hård strid där brytare
kunde vara beväpnade och tillhöra den fascistiska Svenska arbetskåren. Vid
solidaritetsstrejken i svenska hamnar för strejkande vid Marma sulfatfabrik utanför
Söderhamn möttes en fredlig demonstration i Ådalen i maj 1931 av militär som sköt ihjäl fem
personer varav en kvinna och sårade tiotals. Året efteråt öppnade polis eld mot strejkande
arbetare i Sandarne och Klemänsnäs. Sveriges liberala (frisinnade) regering
fördömdes av kommunisterna som ”mördarregeringen”.
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Stalinism och terror

Samtidigt som fascismen växte i Europa tog Stalin och dennes anhängare ett allt fastare
grepp om makten i Sovjetunionen. 1929 inleddes den första femårsplanen med
tvångskollektiviseringen av det sovjetiska jordbruket. Miljoner bönder som garanterats sin
jord genom revolutionen tvingades in i kolchozer och statsjordbruk eller användes som
tvångsarbetskraft i industrialiseringen i Sibirien och på andra håll. Gulagläger fylldes av
”kulaker” (s k rikebönder), motspänstiga och kritiker. Offren för den svält och de umbäranden
som följde räknades i miljoner. Den påföljande krisen för Stalinregimen möttes av den stora
terrorn mot oliktänkande, oppositionella eller bara syndabockar med hundratusentals
avrättade. Under det värsta året 1937 sköts närmare sjuhundra tusen människor i
Sovjetunionen. I Moskvaprocesserna 1936-38 anklagades och dömdes till döden de flesta
från Lenins partiledning under Oktoberrevolutionen. Den huvudanklagade, Trotskij, hade
tidigare fördrivits till exil men mördades 1940 i Mexiko.
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Ultravänstern 1929-1934

Kominterns 6:e världskongress 1928 hade förutspått en stor världskris för kapitalismen där
revolutionen skulle ställas på dagordningen men socialdemokratin, likt 1919 i Tyskland,
blockera den. Ja, socialdemokratin inte bara hindrade massornas övergång till kommunismen
utan röjde därigenom väg för fascismen. Komintern stämplade socialdemokratin som
”socialfascister” med vilka inget som helst samarbete kunde ske, inte ens mot nazismen.
Kommunisterna skulle själva leda den kommande revolutionära kampen för
maktövertagande. Denna s k ultravänsterkurs anammades av den minoritet i det svenska
kommunistpartiet som blev kvar i Komintern. De kallades Sillénkommunister efter en av
ledarna, Hugo Sillén. Vid begravningen av Ådalsoffren tog Sillénkommunisterna kommandot
och marscherade i sina Röda Frontkämpar-uniformer – en imitation av det tyska
kommunistpartiets milis, Rot Front Kämpfer Bund. Ultravänstern var mycket konfrontativ,
splittrade de massrörelser där kommunister hade inflytande (som Enhetskommittén), bildade
en rent kommunistledd facklig oppositionsrörelse, RFO (Röd Facklig Opposition), och
rensades ut ur facket av socialdemokratin. Det lilla ultraradikala kommunistpartiet isolerades,
alltmedan de uteslutna kommunisterna, ”Kilbomarna” blivit dominerande på vänstersidan.
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Signe Sillén
1869-1958

Genom splittringen av den svenska kommunismen kom den aktiva kommunistiska
kvinnorörelsen och dess tidning Röda Röster att placera sig på den uteslutna
”kilbomskommunisternas” sida.
Sillénkommunisterna startade en ny ”proletär” kvinnotidning under ledning av Signe Sillén.
Trots den sekteristiska ultravänsterpolitiken genomförde även Sillénkommunisterna viktiga
solidaritetsaktioner för strejkande fabrikskvinnor, här för arbeterskor på gummifabriken i
Helsingborg 1930.
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S-seger, kristidspolitik, ”folkhem”

Den breda arbetarklassens vrede över Ådalen och kristiden kanaliserades i riksdagsvalet 1932
till socialdemokratin. Den kommunistiska rörelse som 1928, året före börskraschen, stod på
en höjdpunkt av inflytande i arbetarvärlden, hade 1929 sprängts på order från Moskva. Det
var ett led i att skapa lydiga, toppstyrda bundsförvanter inför såväl de föreställda kommande
revolutionstiderna som omvälvningarna i Sovjetunionen. Samtidigt slöt socialdemokraterna
en överenskommelse, inte åt vänster utan högerut, med Bondeförbundet (dagens
Centerpartiet), de s k ”kohandeln”. Bönderna fick jordbrukssubventioner och tullskydd mot
livsmedelsimport. Arbetarsidan fick offentliga arbeten till avtalsenliga löner, stöd till
bostadsbyggande – bosättningslån, arbetslöshetsförsäkring (statligt stöd till a-kassor),
mödrahjälp och behovsprövat barnbidrag (1937), folktandvård, 2 veckors lagstadgad
semester (1938) och lantarbetarna reglerad arbetstid. Reformprogrammen finansierade av
progressiv skatt och förmögenhetsskatt. Det var under Stalintidens värsta terrorår.
Kommunisterna, majoriteten liksom minoriteten, stödde och drev på reformerna. Men de
stora massorna av arbetarväljare drog sina slutsatser. Visst kunde kommunisterna vara
bra på att driva på i facket och underifrån. Men regeringsalternativet blev närmast självklart
socialdemokratin.
De socialdemokratiska regeringsåren på 1930-talet – gärna kallade ”folkhemmets” födelse –
såg också den väldiga massorganiseringen av kvinnor i fackföreningar och yrkesorganisationer
för såväl hembiträden som kontorister, på många håll pådrivet av kommunistiska kvinnor.
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Folkfront mot fascismen 1936-39

Vid Kommunistiska internationalen 5:e och sista världskongress 1935 bytte Moskva fot.
Fascismen hade gått segrande fram i Europa och Hitler tagit makten i Tyskland 1933 utan
möjlighet för kommunister och socialdemokrater att göra gemensam motståndsfront. 1934
hade Hitlertyskland lämnat Nationernas Förbund (NF) och Sovjet anslutit sig. I den sovjetiska
utrikespolitikens nya strävan efter ”kollektiv säkerhet” mot det aggressiva Hitlertyskland vars
program helt öppet var militär återupprustning och krossandet av Sovjetunionen – den
”judiska världsbolsjevikiska konspirationens centrum” – kunde inte längre ingå att göra
revolution i stater man ville ha som allierade. ”Folkfront mot fascismen” blev Kominterns nya
måtto som de kommunistiska partierna hade att följa. Och den isolerande
ultravänsterpolitiken övergav de gärna för att söka enad front med både socialdemokraterna
och borgerliga demokrater mot fascismen. Folkfronterna i Frankrike och Spanien väckte
enorm entusiasm, segrade i valen och bildade regeringar på progressiva reformprogram.
Men det var samtidigt utan genomgripande socialistiska åtgärder mot kapitalet och
klassamhället som befann sig depressionens 1930-tal. Då skulle alliansen med den
demokratiska borgerligheten spricka. I Spanien möttes folkfrontens seger av general Francos
fascistiska uppror. Det slogs snabbt ned av en verklig arbetarrevolution på
gräsrotsnivå under ledning av anarkister, syndikalister och vänstersocialister. Bara verklig
folkmakt och socialistiska omvälvningar med arbetarstyrda företag och lantarbetarnas och
småböndernas självorganiserade jordbrukskooperativ kunde dra undan mattan för
fascismen, var vänsterkrafternas perspektiv. Det gick rakt emot Kominterns. Frivilliga
antifascister i Internationella Brigaden deltog från flera världsdelar, Sovjet stödde republiken
militärt, mot NF:s blockad.
Det var kommunisternas stoltaste stund runt om i världen. Men samtidigt lät den sovjetiska
säkerhetstjänsten mörda ledande anarkister och vänstersocialister, slog militärt ned
vänsterkrafterna i Barcelona och rullade tillbaka den folkliga revolutionen.
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Molotov-Ribbentrop pakten 1939-41

Den spanska republiken besegrades och folkfronten i Frankrike föll, hindren mot fascismens
segrar i Europa undanröjdes ett efter ett. De svenska minoritetskommunisterna, ”Sillénarna”,
hade aldrig fått ingå någon folkfront med socialdemokratin, men deras antifascistiska
masslinje och Sovjetunionens antifascistiska prestige – mitt under den värsta Stalinperioden
– gav resultat.
Medan de uteslutna ”Kilbomskommunisterna”, efter samgående med några tusen
socialdemokrater i Göteborg, under partibeteckningen Socialistiska partiet pressats allt
hårdare mellan den framgångsrika socialdemokratin och den nya sovjetiska antifascismen
kom de forna ”Sillénarna” efter 1937 att inta platsen som socialdemokratins största
vänsterrival. Fram till sommaren 1939. Då vände Moskva åter på klacken och lät underteckna
en ickeangreppspakt med Hitlertyskland. Det var en sak, när västmakterna vägrat gå i allians
mot nazismen och låtit Hitler erövra Tjeckoslovakien. En annan sak var dock att pakten
följdes av handels- och vänskapsavtal med indelning av östra Europa i intressesfärer. Den
kommunistiska världsrörelsen var lamslagen, dess antifascism misskrediterad. Det svenska
kommunistpartiets språkrör Ny Dag förnekade först pakten, men tvingades snart inse fakta –
och försvara den. Hitlers angrepp på Polen den 1 september följdes av Sovjets inmarsch två
veckor senare. En ”barriär mot den tyska invasionen” hoppades Ny Dag innan tyska och
sovjetiska trupper höll gemensam segerparad i Brest Litovsk. I skydd av pakten annekterade
Sovjetunionen efter hand de baltiska staterna och angrep Finland i november. Allt förtroende
de svenska kommunisterna vunnit genom antifascismen förlorades.
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Det svenska kommunistpartiet ställde sig på Moskvas sida även denna gång och gav sitt stöd
åt Röda Arméns invasion av Finland. Stormen blev förstås fruktansvärd, inte bara från
borgerligt håll. ”Nazikommunister” blev ett slagord myntat av tidningen Social-Demokratens
chefredaktör, den forne kommunistledaren Zeth Höglund. ”Rensa ut kommunisterna ur
fackföreningarna och kommunistpressen från arbetarkaféerna”, ljöd maningarna inte bara
från socialdemokraterna utan även från syndikalister och vänstersocialister. Tidigare
Spanienfrivilliga reste som frivilliga till Finlands försvar. Skänk dagsinkomster till Finland,
manade LO. I den antikommunistiska stormen genomfördes det dittills värsta
terrorattentatet i Sverige då tidningen Norrskensflamman sattes i brand av polis och militär
med fem döda som följd, två av dem barn. Razzior genomfördes mot kommunistpartiets
lokaler landet runt, kommunistisk press belades med transportförbud och kommunister
sattes i interneringsläger. Medlemsantalet hyvlades ner till den allra mest beslutsamma och
lojala kadern. Sällan har kommunismen varit mer hatad i Sverige.
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Men med Hitlertysklands angrepp på Sovjetunionen sommaren 1941 förändrades åter allt.
Tillkomsten av den ”stora alliansen” mellan Sovjetunionen, Storbritannien och USA och
antifascismens renässans i den kommunistiska rörelsen gav åter utrymme för den svenska
kommunismen. 1943 upplöstes Kommunistiska internationalen av Moskva för att inte
äventyra samarbetet med västmakterna. Kommunisternas popularitet ökade i takt med att
Röda Armén besegrade Hitlertysklands länge så oövervinnliga krigsmaskin och befriade land
efter land i öster. Världskriget avgjordes på östfronten till ofattbara offer, inte bara i form av
förintelsen av det judiska folket och söndersmulningen av Polen. Minst tjugofem miljoner
sovjetmedborgare förlorade livet av strider, etniska rensningar, svält och terror.
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Efterkrigsprogram och radikalism

Under kriget hade Sverige haft en samlingsregering av alla riksdagspartier utom
kommunisterna. När krigsslutet anades antog socialdemokratin Arbetarrörelsens
efterkrigsprogram för radikal planhushållning. Tiderna före andra världskriget, med
spekulationskapitalism, depression och fascism skulle aldrig få återkomma. En planmässig
hushållning med samhällets produktiva krafter skulle bygga upp en jämlikt fördelad välfärd.
SKP antog programmet som sitt eget, nådde över 10 procent av rösterna i riksdagsvalet 1944
och framstod som en allt starkare politisk kraft. Som enda oppositionsparti under krigsåren
och från 1941 på ”rätt sida” i världskriget växte partiets inflytande. Med hela 50 000
medlemmar vid krigsslutet och en ledande ställning i många viktiga fackförbund hade partiet
likt en fågel Fenix rest sig ur askan från 1940. Partiets förslag på löneökningar fick majoritet
på Metallarbetareförbundets avtalskonferens i början av 1945 med strejk som följd,
Metallarbetarstrejken, den största arbetsmarknadskonflikten i Sverige sedan Storstrejken
1909. LO förhöll sig passivt. Efter fem månaders strejk slöts ett avtal som inte gav någon
framgång. Den kommunistiska framryckningen i fackföreningsrörelsen bedarrade.

Bild 36

De korta månader efter 1945 då världskrigets stora allians mellan Sovjet och västmakterna
ännu var i kraft avlöstes snart av det kalla kriget. Genom Trumandoktrinen och
Marshallplanen från 1947 backade USA upp ”alla fria folks kamp mot kommunismen.” Med
atombomben som hot skulle Sovjet trängas tillbaka. Samtidigt omstöpte den sovjetiska
ockupationsmakten de östeuropeiska staterna med våld till s k ”folkdemokratier” under
kommunistiska (läs: stalinistiska) partiers diktatur. Svenska SKP ställde sig helt lojalt till
utvecklingen och partipressen propagerade ut den sovjetiska versionen av
händelseutvecklingen.
När kalla kriget trappades upp från 1948 slöt socialdemokratin helhjärtat upp bakom
västsidan – dock utan att ansluta Sverige till NATO (1949). ”Gör varje fackförening till ett
slagfält mot kommunismen”, löd statsminister Tage Erlanders (S) berömda uppmaning till LO
som förbjöd kommunister att inneha ledande fackliga uppdrag. Samtidigt som kommunister
kämpade både för facklig demokrati och arbetskamraters krav kom lojaliteten med Stalins
Sovjet under kalla kriget att misskreditera partiet i breda folklagers ögon.
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XX:e partikongressen 1956

1953 avled Stalin, tre år senare ”avslöjade” den nye sovjetledaren Nikita Chrusjtjov Stalins
brott vid det sovjetiska kommunistpartiets tjugonde partikongress. För kommunister som
runt om i välden försvarat den sovjetiska regimen med näbbar och klor trots kalla krigshetsen
inträdde en period av både förvirring och omprövning. Både ledare och medlemmar på olika
håll gjorde upp med kommunismen och lämnade rörelsen. Men samtidigt innebar det
sovjetiska s k ”tövädret” då Stalinterrorn upphörde och gulaglägren avvecklades större
möjligheter för kommunister i olika länder att ses som mer trovärdiga i försvar av
demokratiska rättigheter och social reformpolitik. Det sena 1950-talets Sovjet tycktes gå mot
större öppenhet, framgångsrik återuppbyggnad och – inte minst – teknologiska genombrott.
När den sovjetiska Sputnik – världens första satellit i rymden – 1957 inledde sitt kretslopp
runt jorden verkade de värsta kapitlen i sovjethistorien tillhöra det förgångna.
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Uppror mot stalinismen
Berlin 1953

Ungern 1956

Då hade emellertid de kommunistiska partierna drabbats av nya förluster av förtroende.
Stalins död och Chrustjovs avstalinisering väckte förhoppningar i öststaterna om friare
förhållanden. Arbetarupproret i Östberlin 1953 följdes av det väldiga Ungernupproret 1956
med det ungerska kommunistpartiets öppning mot demokratiska rättigheter och de
arbetarråd som bildades på de stora industrierna med krav på arbetarstyrda företag.
Utvecklingen som även ifrågasatte Ungerns medlemskap i den militära Warszawapakten
(bildad 1955 som motvikt mot NATO) möttes, liksom i Berlin tre år tidigare av sovjetiska
trupper med blodiga strider som följd. Svenska SKP gav, likt de flesta kommunistpartierna
världen runt, sitt hundraprocentiga stöd till den sovjetiska versionen att invasionen handlade
om att slå tillbaka en kontrarevolution med stöd av USA och västmakterna. Ledande
kommunister bröt med partiet, medlemmar lämnade och valsiffrorna krympte ned till drygt
tre procent (1958). Det är från dessa perioder under 1950-talet som svenska SKP kom att
framstå som en slags prosovjetisk allierad med socialdemokratin, vilken inte utmanade den
mäktiga S-rörelsen, vare sig i fackföreningarna eller i rikspolitiken.
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Tillbakagången och isoleringen var inte lika med att medlemmar och anhängare upphörde
med politiskt arbete. Svenska kvinnors vänsterförbund med rötter i Frisinnade kvinnor från
1914 var till en början en liberalt präglad kvinnoförening som 1931 bytte namn till SKV och
även organiserade socialdemokratiska kvinnor. Vid krigsslutet 1945, när SKP stod på höjden
av sitt inflytande, anslöt sig även de kommunistiska kvinnorna. SKV anslöt sig året därpå till
Kvinnornas Demokratiska Världsförbund som med sovjetiskt stöd drev frågor om kvinnors
rättigheter, nedrustning och fred. SKP:s tidigare ”proletära kvinnorörelse” som prioriterat
kvinnors fackliga organisering och klasskampsfrågor utvidgades genom SKV till
jämställdhetsfrågor i bredare mening. Det skedde mitt under ”husmoderskontraktets”
(Yvonne Hirdmans begrepp), alltså hemmafruidealets, glansperiod som utmanades av SKV
med kraven på kvinnors rätt till arbete på jämställda villkor.
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Under 1950-talet lanserades uttrycket ”ideologiernas död” för att beskriva ett politiskt
landskap av starkt samförstånd på västsidan i kalla kriget där de stora striderna mellan
socialism, liberalism och konservatism bedarrat till förmån för demokrati och blandekonomi
kontra östblockets ”kommunism”. Avideologisering av det politiska livet kunde inom den
kommunistiska sfären ta sig uttryck i att termer som ”kommunism” och ”socialism” ersattes
av ”demokrati” – som i de östeuropeiska ”folkdemokratierna” (som aldrig benämnde sig
kommunistiska). För att bryta sin tillbakaträngda isolering under kalla kriget bildade det
svenska kommunistiska ungdomsförbundet (SKU) 1952 en bredare organisation, Demokratisk
Ungdom (DU) som inte stod på kommunistisk grund men tillhörde den prosovjetiska
världsfederation som anordnade världsungdomsfestivaler för fred och antiimperialism. DU:s
framtoning var mer som en kultur- och fritidsorganisation för unga som inte ville rätta in sig
på västsidan i kalla kriget men sammanslogs efter några år med SKU och blev
kommunistpartiets ungdomsorganisation.
I centrum för ungdomsrörelsen och de kommunistiska kvinnorna stod motståndet mot
kärnvapen, både internationellt och planerna på en svensk atombomb. Till stöd för den s k
Stockholmsappellen 1950 för förbud mot kärnvapen, insamlades över trehundratusen namn.
Freds- och antikärnvapenfrågan dominerade ungdomsförbundets och kvinnorörelsens kamp
under 1950-talet och bidrog till socialdemokratins vändning. Svenskt kärnvapen stoppades.
Under samma period stod strid om pensionerna då kommunisterna deltog i LO:s och
socialdemokraternas kampanj för Allmän tilläggspension, ATP, som till slut segrade 1959.
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C H Hermansson
(1917-2016)
Partiledare 1964-75
SKP blir VPK 1967

1964 ersatte C H Hermansson Hilding Hagberg som SKP:s partiledare. Skiftet uttryckte en
begynnande förändring av partiets roll och självuppfattning. Gruvarbetaren Hagberg hade
tillhört den obrottsligt sovjetlojala partikader med stark arbetarförankring som utstått den
antikommunistiska hetsen i början av världskriget och under kalla kriget. C H Hermansson var
akademiker och intellektuell med bakgrund i den socialistiska studentorganisationen Clarté.
Även Hermansson hade hyllat Stalin, varit chefredaktör för Ny Dag men stod som ”förnyare”
för större självständighet gentemot Sovjet, en ”svensk väg” till socialism och uppslutning
bakom parlamentarismen. Hans vetenskapligt präglade bok ”Monopol och storfinans” från
1962 om Sveriges femton finansfamiljers maktställning med Wallenberg i centrum, gjorde
stort intryck både i och utanför arbetarrörelsen. För att signalera förnyelsen av partiet
ersattes partibeteckningen Sveriges Kommunistiska Parti från 1921 med Vänsterpartiet
Kommunisterna. Både de medlemmar som var förankrade i den kommunistiska tradition som
varit partiets under nära ett halvt sekel och yngre som mer såg sig som allmän vänster skulle
förenas. På så sätt hoppades partiet kunna undvika den typ av splittringar som ägt rum i både
norska och danska kommunistpartierna där gamla kommunister och vänstersocialister skiljts
åt i egna partier.
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Prag 1968

En prövning av den nya självständigheten och förnyelsen lät inte vänta på sig. Våren 1968
öppnade det tjeckoslovakiska kommunistpartiet under Alexander Dubceks ledning för en
djupgående debatt om det socialistiska uppbyggets villkor och möjligheter. Öppningen
användes av studenter, arbetare, partimedlemmar och allmänhet i en skala ingen tidigare
upplevt.
”Pragvåren” och en ”socialism med mänskligt ansikte” blev ord som uttryckte den
gamla drömmen om socialismen som mänsklighetens frigörelse istället för stalinism och
diktatur. I augusti invaderade Warszawapaktens trupper med samma motivering som 1956,
att slå tillbaka ”kontrarevolutionen”. Denna gång tog emellertid Hermansson och VPK
avstånd från invasionen och kritiserade övergreppen. Men för breda grupper sågs det som
undanflykter. Valresultat på hösten 1968 – just när 1960-talets vänstervåg blåste upp till
storm – var partiets sämsta någonsin, tre procent.
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VIETNAM
Den nya vänstern 1968-1979
Protest- och solidaritetsrörelser

Nya kvinnorörelsen

Black liberation

Kolonial frigörelse + socialism

Revolution i Portugal

Nya vänstern

1960-talet präglades av antiimperialistisk frigörelsekamp runt om i världen, de svartas
medborgarrättskamp i USA, studentuppror som i Frankrike maj -68 och en ny ung
kvinnorörelse som radikaliserade den äldre kvinnorörelsens krav och aktionsformer. USA:s
krig i Vietnam trappades upp, befrielserörelsen FNL lyckades gång på gång slå tillbaka
amerikanska styrkor. På väg in i 1970- talet utvecklades en ny vänster utanför de gamla
socialdemokratiska och kommunistiska partierna. I Portugal störtades den forna
fascistregimen av en klassisk revolution. En del av den nya vänsterfloran inspirerades av den
kinesiska maoismen och kulturrevolutionen, andra av trotskistiska riktningar som
förespråkade antibyråkratiska revolutioner mot stalinismen, några gick i kommunistisk
barndom och åberopade sig på Kominterns ”marxist-leninistiska” 1920- och 30-tal, åter
andra tog fasta på frihetliga och ”spontanistiska” traditioner – och några extrema grupper
bildade till och med väpnade våldsamma celler som tyska Baader- Meinhof och italienska
Brigate Rosse.
Den radikala antikapitalistiska vågen svepte till en början fram utanför de etablerade
partierna och organisationslivet, även de kommunistiska.
Unga aktivister bildade nya vänsterorganisationer och rörelser i en kokande gryta av aktioner,
diskussioner, studier och försök att skapa nya former. Det etablerade hann inte med och
passerades. För en tid.
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1969-70-tal

Arbetsrättsreformer:
LAS (1974),
Lag om facklig förtroendeman (1974)
Medbestämmandelagen, MBL (1976)
Studieledighetslagen (1974)
Arbetsmiljölagen (1977)
Löntagarfonderna, förslag (1976)

Ungdomsradikaliseringen nådde snart in på arbetsplatserna och i arbetarrörelsen. Under
studentupproret i Frankrike maj -68 hade nära tio miljoner arbetare gått ut i strejk och gjort
gemensam sak med vänstervågen för egna krav på bättre arbetsvillkor. I Sverige gick 1969
förs hamnarbetare i Göteborg och i december gruvarbetarna i Malmfälten ut i ”vild strejk”
mot ackorden och den uppdrivna arbetsstressen. ”Vi är människor inte maskiner”, löd
parollen när bortåt femtusen gruvarbetare i nära två månader höll ut, beslutade på
stormöten, utsåg en strejkkommitté och organiserade stödarbete och insamlingar på
arbetsplatser landet runt – helt vid sidan av de fackliga strukturer som var fastlåsta av ”Lagen
om kollektivavtal och arbetsdomstol” från 1928. Strejken slutade med kompromiss men
följdes av ”vilda strejker” med tiotusentals arbetare över hela landet som följde
gruvarbetarnas exempel. Pressade av arbetaropinionen krävde fackföreningsrörelsen radikal
lagstiftning. Med stöd av VPK genomdrev socialdemokraterna 1970-talets stora
arbetsrättsreformer som just idag, 2021, utmanas av Januariavtalet och riskerar att förloras.
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Den nya kvinnorörelsen
ASAB-städerskornas
strejker under 1974
och 1975

Daghem, Lika lön, Fri abort

1972 Särbeskattning
(sambeskattning av makar
upphör)
1974 Föräldraförsäkring
ersätter moderskapsförsäkring. Föräldrar kan
dela på föräldraledighet

Grupp 8

1970

1974 Fri abort
(till och med 18:e veckan)

1979 Rätt till 6 timmarsdags för småbarnsföräldrar

Algots-sömmerskornas
strejk och ockupation
1976-78

1960-talsradikalismen födde också den nya kvinnorörelsen med bl a Grupp 8 (bildad 1968)
som organisatoriskt och ideologiskt uttryck. Grupp 8 utvecklade en växande och rebellisk
gräsrotsaktivism för många av de krav som den äldre kvinnorörelsen ställt. Men ”åttorna”
återknöt också till mellankrigstidens ”proletära” kvinnorörelse med parollen ”Kvinnokamp –
klasskamp” och stöd åt kvinnostrejker bland sömmerskor, städerskor och andra. Vid den här
tiden kallade sig inte den nya kvinnorörelsen ”feministisk”. Den termen anknöt till den
borgerligt liberala kvinnorörelsen från förra sekelskiftet. Nej Grupp 8, Arbetets kvinnor,
Kvinnofronten, Blåställskvinnior mfl såg sig som ”socialistiska” och en del av
”arbetarklassens kamp”. Det skulle visa sig inte vara tillräckligt i både en ny och gammal
vänster där patriarkala mönster ännu var starka.
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Lagen om allmän förskola 1975

DAGISREVOLUTIONEN

Många av de reformer på jämställdhetens område vi idag ser som självklara och som senare
byggts ut och vidgats mot diskriminering på andra områden fick sina genombrott under
trycket av den nya kvinnorörelsen på 1970-talet. I ”dagiskampen”, alltså kampen för förskola
och fritids, konfronterades radikala jämlikhetsideal med konservativa ideologier om kvinnans
plats i hemmet som inte skilde sig i grunden från det konservativa motståndet mot den
sovjetiska familjepolitiken på 1920-talet. I 1970-talets aktioner för daghem, fri abort och lika
lön vann en generation av kvinnor erfarenheter från jämställdhetskamp som också skulle
komma att riktas mot arbetarrörelsen och vänstern själv – och komma att påverka och
förändra även VPK.

Bild 47

Eurokommunismen 1970-80-tal
Lars Werner 1975-1993. APK 1977

1975 ersattes C H Hermansson av byggnadsarbetaren Lars Werner som VPKs ordförande.
Partiet hade fördömt Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien men behållit den
”kamratliga” relationerna med de kommunistiska partierna och regimerna i öst, även med
det tjeckoslovakiska kommunistpartiets nye ordförande Gustav Husak som i praktiken ersatt
Dubcek genom sovjetiska stridsvagnars intervention. För många i den nya vänstern tillhörde
VPK alltjämt den ”stalinistiska” eller ”Moskvakommunistiska” familjen. Den s k
”Eurokommunism” som utvecklades av de spanska, italienska och franska
kommunistpartierna under 1970-talet förmådde emellertid på flera håll efter hand dra till sig
krafter från den nya vänstern och radikaliserade fackliga sammanhang. De italienska och
franska kommunistpartierna utvecklades till masspartier genom en kombination av nationell
parlamentarisk orientering som lämnade Kominternarvet bakom sig och med möjlig kritik av
Moskva utan att klippa banden eller stödja de undertrycktas, dissidenters och underjordiska
arbetarorganisationers kamp för ökad frihet i östblocket.
1977 bröt sig de mest Moskvatrogna delarna av VPK kring tidningen Norrskensflamman ut
och bildade ett nytt sovjettroget kommunistparti, Arbetarpartiet Kommunisterna, APK
(nuvarande SKP). Brytningen var ett uttryck för att VPK både töjt ut banden till Moskva och
inte längre tycktes leva upp till den forna lojaliteten – och för att den nya vänsterns
strömningar börjat söka sig till partiet och ta plats när den aktivistiska vänstervågen
bedarrade och de olika nya grupperna fick både växande politiska och organisatoriska
svårigheter. Det ”förnyade” VPK blev för många en fastare punkt.
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Motrevolutionen 1980-tal

Chilekuppen 1973

Margaret Thatcher 1979–1990

Ronald
Reagan 1981–
1989

Redan 1973 slog den internationella borgerligheten blodigt tillbaka mot vänstervågen. Det
var i Chile där militären under Augusto Pinochets ledning störtade socialisten Salvador
Allende med stöd av amerikanska CIA och krossade allt vad vänster och arbetarrörelse hette.
Till ny ekonomisk politik mot Allendes reformprogram anammades den amerikanska s k
Chicagoskolans ”monetarism” med ekonomen Milton Friedman som portalgestalt. Friedman
som fick nobelpriset i ekonomi 1976, förespråkade en extrem marknadsekonomi med
privatiseringar, nedskärningar av den offentliga sektorn, ökade löneskillnader och sänkta
skatter. Det handlade om ett program som motsatte sig efterkrigstidens reglerade kapitalism,
växande välfärdssektor och inkomstutjämning. Att Friedman och den politiska ”nyliberalism”
som inspirerades av de ekonomiska teorierna vann den internationella borgerlighetens stöd
hängde samman med det sena 1960-talets och tidiga 70-talets industriella strukturkriser
stagnerande lönsamhet för kapitalet – samtidigt som vänstervågen kämpade för mer av
välfärd och jämlikhet. Under ledning av de konservativa världsledarna Margaret Thatcher i
Storbritannien och Ronald Reagan i USA gjordes nyliberalismen till offensivstrategi mot
efterkrigstidens stora kompromiss mellan arbete och kapital. Det var hög tid för
kapitalintressena att rulla tillbaka arbetarrörelse- och vänsterkrafternas positioner och
sociala framsteg. Den långa tiden av försvar för det vunna, reträtter, bakslag men emellanåt
också framgångar inleddes för hela vänstern – som också kom att omvandla den.
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Nya kalla krigets 1980-tal

Med den globala nyliberala motoffensiven följde också upptrappningen av det kalla kriget
som länge präglats av viss avspänning. Medan Sovjetunionen förnyade sina
medeldistansrobotar (som kunde nå mål i Europa) började USA placera ut en ny generation
av sina motsvarande kärnvapen i Europa samtidigt som Reagan lanserade det s k ”stjärnornas
krig” – ett militärt rymdförsvar. Kostnaderna för upprustningen var enorma något som akut
överbelastade den sovjetiska ekonomin.

Bild 50

1980-talets militära upprustning i Europa möttes av väldiga fredsprotester men medförde
samtidigt närmast krigshysteri i många stater. Det skedde inte minst i Sverige under 1980talets u-båtsjakter med kulmen i mordet 1986 på statsminister Olof Palme (S).

1980

Bild 51

1980-talet hade för svensk del inletts med ett par stora prövningar. Svenska
arbetsgivarföreningen krävde nollbud i avtalsförhandlingarna med LO och tjänstemännen och
hotade med lockout av sjuhundratusen anställda. Facken svarade med punktstrejker som
trappades upp till den största arbetsmarknadskonflikten i Sverige sedan 1909 – hela landet
stannade under några dagars storkonflikt i maj – innan ett medlingsbud på omkring sex
procent godtogs. Arbetsgivarföreningens Curt Nicolin kallade striden en ”investering i
framtiden” genom att arbetsgivarna pressat tillbaka den fackliga rörelsen. Under den
hektiska våren 1980 hölls också folkomröstningen om kärnkraft efter den svåra
kärnkraftsolyckan i Harrisburg året innan. Vänstern mobiliserade tillsammans med
Centerpartiet för Linje 3 med stopp för nya reaktorer och systematisk avveckling av
kärnkraften inom tio år. S och LO lanserade en Linje 2 med en avveckling på längre sikt och
Moderaterna tillsammans med Arbetsgivarföreningen Linje 1 för fortsatt kärnkraft men även
den på sikt faktiskt för avveckling i ett långt perspektiv. Linje 2 fick över 39 procent av
rösterna och Linje 3 nära 39 procent, alltså en väldig majoritet på omkring 78 procent mot
Linje 1:s knappt 19 procent. Tolkningen av resultatet har politiken kämpat om sedan dess.
För den svenska vänstern och arbetarrörelsen innebar året 1980 en väldig mobilisering men
med oklar utgång. Samtidigt började svenska ekonomer inspireras av Milton Friedmans
teorier, styrkta av Friedmans nobelpris i ekonomi 1976.
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POLEN 1980-88
Strejk på Leninvarvet i Gdansk
Polska fria fackföreningen
SOLIDARITET

Året 1980 utbröt också massiv strejk bland de polska varvsarbetarna på Leninvarvet i Gdansk.
Tio år tidigare hade varvsarbetarna i Gdansk, Gdynia och Szczecin mejats ner av den
stalinistiska säkerhetspolisens kulsprutor när de strejkat och demonstrerat för bättre villkor.
Den här gången ockuperade arbetarna varvet och gjorde det till en plattform för organisering
av fackföreningsrörelsen Solidaritet utanför regimens kontroll. Miljontals arbetare anslöt sig
över hela Polen, Solidaritets första kongress 1981 valde varvsarbetaren Lech Waleza till
ordförande och antog ett radikalt program för arbetarstyrda företag och
arbetarrepresentation i Sejmen (parlamentet). Under hot om invasion från Warszawapakten
proklamerades militärstyre i Polen samma år under general Jaruzelskis ledning. Här
blottlades en fortsatt djup spricka i den svenska vänstern. Vänsterpartiet och Lars Werner
fördömde undantagstillståndet och förtrycket av Solidaritet, men upprätthöll kontakterna
med polska kommunistpartiet och efterlyste dialog. Radikala socialdemokrater och
oppositionella kommunister och socialister (däribland Socialistiska Partiet, nuvarande
Socialistisk Politik) inledde istället underjordisk hjälp till den undertryckta polska
fackföreningsrörelsen Solidaritet. SP:are smugglade tryckeriutrustning, litteratur och
ekonomiskt stöd. Ett par medlemmar fängslades av den polska säkerhetstjänsten men frigavs
efter solidaritetskampanjer. Under 1980-talets inledning tycktes ännu möjligheten finnas att
utveckla oppositionen och upproret mot stalinismen i riktning mot socialistisk demokrati.
Mot slutet av årtiondet var den möjligheten förbi.
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”Vi kan inte leva så här längre”
Tjernobyl 1986

Afghanistan 1979-1988

Med kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl, det förödande kriget i Afghanistan och ruinerande
kalla krigsrustningarna befann sig den sovjetiska ekonomin mot slutet av 1980-talet på
gränsen till kollaps. ”Vi kan inte leva så här längre”, orden från den sovjetiske partiledaren
och presidenten Michail Gorbatjov signalerade slutet.
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Kalla krigets slut – ”Murens fall”
Michail Gorbatjov 1985-1991

Glasnost
Perestrojka
Nedrustning

1985 hade Gorbatjov lanserat parollerna glasnost – för öppen debatt om läget i Sovjet – och
perestroika, för ombyggnad av den sovjetiska planekonomin. Samtidigt överenskom
Gorbatjov med Reagan om slut på kapprustningen och början på nukleär nedrustning. Den
demokratiska öppningen och militära avspänningen inledde en kort period av myllrande
diskussioner och testningar av socialistiska förslag och vägar ut ur återvändsgränderna. Men
det var för sent. Systemet var alltför misskrediterat i de breda befolkningsmassornas ögon,
kommunistiska partibossar på olika nivåer såg möjligheter att kapa åt sig bitar av det
privatiserade forna sovjetiska näringslivet. När Sovjetunionen upplöstes 1991 och den s k
”chockterapin” inleddes med historiens kanske dittills väldigaste och snabbaste
privatiseringar av gemensam egendom medförde det inte bara Sovjets och Östblockets
upplösning – hela det ”kommunistiska arvet” från 1917 ifrågasattes och bröts ner.
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MOTREAKTIONENS 1990-tal

Nya
politiska
och
Ideologiska
landskap

Murens fall och Sovjetunionens upplösning kastade om den världspolitiska kartan med
återverkningar i alla länder. I Sverige segrade Carl Bildts moderater i valet 1991 – den första
högersegern i svenska val sedan 1928. Rasismen och även nynazism blev faktorer som inte
längre härjade i det fördolda utan uppträdde helt öppet. Det invandrarfientliga och nyliberala
välfärdsfientliga Ny Demokrati fick plats i Sveriges riksdag. Det nazistiska Bevara Sverige
Svenskt, BSS, bidrog till att bilda Sverigepartiet som senare bytte namn till
Sverigedemokraterna i strävan att bli valbara till riksdagen. Vänsterkrafterna drevs till
defensiv.
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Finanskris och EU-inträde 1991Bildtregering 1991

Fastighets- valuta- och
räntekris 1992

Krispaket (med S)
Två karensdagar vid sjukdom
Höjd pensionsålder
Minskade bosubventioner
Sänkt arbetsgivaravgift
Höjd moms på mat och resor
Två semesterdagar bort
--Privatisering av Försvarsindustri,
Assi, OK och Pharmacia. Bolagisering
av Postverket och Televerket.
Friskolor. Avveckling av
löntagarfonder.

Folkomröstning om EU
1994
52,3% säger ja till EU,
46,8% är emot. Sverige
går med i EU.

Folkomröstning om EMU
2003
NEJ segrade med 55,9%
mot 42% för ja

1990-talet innebar också ekonomiska kriser när 1980-talets nyliberala offensiv pressat fram
avregleringar av finans- och fastighetesmarknader (i Sverige under S-styre). För svensk del
medförde krisen galopperande budgetunderskott, skenande räntor och arbetslöshetschocker.
”Lösningen” blev krispaket mot tidigare välfärdsreformer samt inträde i EU efter en
folkomröstning där hela det politiska etablissemanget plus centralorganisationerna på
arbetsmarknaden propagerade för ja mot vänstern och ”Folkkampanjen mot EU” (EG fram till
1993). I den följande folkomröstningen nio år senare om EMU lyckades dock inte det
maktägande Sverige få sin vilja igenom. Många hade börjat uppleva hur EU-medlemskapet
kolliderade med mycket av den svenska välfärdsstatens principer.
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1990 Vänsterpartiet
Gudrun Schyman 1993-2003
Valet 1998 12 procent

Mitt under processen av Sovjetunionens upplösning efter murens fall samlades VPK till
kongress 1990 och skrotade ”kommunisterna” i partinamnet. För många utomstående sågs
det som en omvändelse under galgen eller bara ett sätt att putsa upp fasaden. Men för
många partimedlemmar handlade det om en slutlig uppgörelse med den stalinistiska
kommunismen och ett farväl till den tidigare epokens olika tolkningar av ”marxism-leninism”
och sovjetförsvar. Med valet av Gudrun Schyman till partiledare 1993 markerades
förändringen ytterligare inte bara med ambitionen att göra Vänsterpartiet till ett ”normalt”
parlamentariskt vänsterparti utan också med den kraftigt förstärkta kampen för kvinnors
rättigheter och ställning i både samhället och partiet. ”Feminism” och kampen mot
patriarkatet lyftes av Gudrun Schyman upp inte bara i jämnhöjd med klasskamp utan som
även mer fundamentalt. För marxister och socialistisk vänster hade termen feminism under
större delen av 1900-talet uppfattats som ett borgerligt begrepp som bortsåg från eller tog
avstånd ifrån klasskamp. ”Kvinnokamp-klasskamp” löd ju parollen från Grupp 8 och den nya
kvinnorörelsen på 1960-70-talet. Med erfarenheterna både från samhällets förhållanden och
vänsterrörelsens själv drog tusentals radikala kvinnor slutsatsen att klasskamp inte alls
behövde vara lika med kamp för kvinnors lika rättigheter och frigörelse från förtryck – utan
kunde reproducera patriarkatets förhållanden. Feminism i socialistiskt sammanhang blev
centralt för Vänsterpartiets förändring under Schymans ledning.
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Antidiskriminering 1980-90-tal

1980 JämO Lag mot
könsdiskriminering i
arbetslivet
1989 Omyndigförklaring
avskaffas
1992 Ny jämställdhetslag
1994 Partnerskapslagen
1995 Pappamånad
1998 Förbud mot köp av
sexuella tjänster

1999
förbud mot etnisk diskriminering i
arbetslivet
förbud mot diskriminering i
arbetslivet av personer med
funktionshinder
förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell
läggning.

likabehandling av studenter i
högskolan
2003 Utvidgat skydd mot
diskriminering

Om 1980- och 90-talet samt ingången till 2000-talet innebar mycket defensivt försvar av
välfärdsstaten och även reträtter med allmän försvagning av arbetarrörelsen kunde
vänsteropinioner pressa igenom antidiskrimineringslagar på olika områden.
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Lars Ohly 2004-2012

Jonas Sjöstedt 2012-2020

Med 2000-talet formades världen av globaliseringen och den nya teknologi som förändrade
förutsättningarna för den klasskamp och politik som präglat 1900-talet. Sovjet och Östblocket
var borta och ersattes efterhand på flera håll av nationalistiska och auktoritära regimer på rå
kapitalistisk grund samtidigt som religiös fundamentalism, högerextremism och ren fascism
åter blev en faktor i många samhällens liv. Som ny partiledare för Vänsterpartiet försökte Lars
Ohly under en period fortsätta att kalla sig ”kommunist” i meningen anhängare av ett
klasslöst samhälle som på 1800-talet. Kanske var det också ett försök att behålla
kontinuiteten inte i första hand med de äldre kommunistiska generationerna utan med 70talsvänstern. Med Jonas Sjöstedt klargjordes att Vänsterpartiet inte längre utgjorde en del av
den kommunistiska traditionen utan hade blivit ett vänsterinriktat reformparti, inspirerat av
socialistiska idéer och inte ogärna med anknytning till det tidigare socialdemokratiska
välfärdsbygget. Partiets kommunistiska period sågs som en slags parentes (på sjuttio år!)
mellan den vänstersocialistiska starten 1917-21 och namnskiftet 1990, samtidigt som
partigenerationernas gräsrotsarbete i fackliga kamp, fredsaktivism, antiimperialism, kvinnooch miljökamp med mera lyftes fram som en källa till stolthet.
Det var där den röda tråden borde sökas genom de hundra åren, manade Sjöstedt, inte hos
stalinismen och beroendet av härskarna i Kreml när det begav sig.

Bild 60

Globala utmaningar

Vilken vänster krävs inför vår tids globala utmaningar och överlevnadsfrågor? Svaren tillhör
de nya antikapitalistiska generationer som förmår lära av det förflutnas ödesdigra misstag
och bygga vidare på den frigörelsekamp som med rätta kan fylla oss med stolthet.

