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Resolution om det kommunistiska partiets roll i den 
proletära revolutionen som antogs av Kommunistiska 
internationalens andra kongress är genuint och djupt 
rotad i den marxistiska doktrinen. Resolutionen utgår 
från definitionen av relationerna mellan parti och klass 
och fastslår att klasspartiet endast kan innesluta en del av 
klassen i sina led, aldrig hela och kanske inte heller ens en 
majoritet.
Denna uppenbara sanning hade bättre betonats om det 
hade påpekats att man inte ens kan tala om en klass om 
det inte uppstått en minoritet i denna klass som försöker 
organisera sig i ett politiskt parti.
Vad är då en samhällsklass enligt vår kritiska metod? Kan 
vi möjligen urskilja den genom ett rent objektivt, externt 
fastställande av de allmänna ekonomiska och sociala 
förhållandena för ett stort antal individer, och av deras 
likartade position i förhållande till produktionsprocessen? 
Det skulle inte vara tillräckligt. Vår metod uppgår inte 
blott till en beskrivning av samhällsstrukturen vid ett 
givet ögonblick, inte heller drar den blott en abstrakt linje 
som delar upp alla individer som utgör samhället i två 
grupper, så som det görs i naturforskarnas skolastiska 
klassificeringar. Den marxistiska kritiken ser det 
mänskliga samhället i sin rörelse, i sin utveckling med 
tiden; den använder sig av ett fundamentalt historiskt och 
dialektiskt kriterium, det vill säga den studerar händelsers 
sammanhang i deras ömsesidiga interaktion.
Istället för att ta ett fotografi av samhället vid ett givet 
ögonblick (såsom den gamla metafysiska metoden) och 
sedan studera det för att urskilja de olika kategorierna, 
varpå individerna som utgör samhället måste klassificeras, 
ser den dialektiska metoden historien som en film som 
spelar upp sina på varandra följande scener; klassen 
måste sökas efter och urskiljas i denna rörelses tydliga 
huvuddrag.
Om vi använder den första metoden skulle vi utsättas 
för tusentals invändningar från rena statistiker och 
demografiker – kortsynta personer, om ens det – som 
skulle skärskåda våra skiljelinjer och anmärka på att det 
inte finns två klasser, inte ens tre eller fyra, utan att det kan 
finnas ett hundratal eller till och med ett tusental klasser 
som skiljs åt av successiva graderingar och odefinierbara 
gråzoner. Med den andra metoden använder vi oss 

av något annorlunda kriterier för att urskilja den där 
protagonisten, klassen, i den historiska tragedin, och för 
att fastställa dess karaktär, dess kamper och dess mål, vilka 
konkretiseras i uppenbara enhetliga huvuddrag ibland en 
mängd föränderliga sakförhållanden; medan den arme 
statistiska fotografen endast registrerar detta som en kall 
serie livlös data.
Därför, för att fastslå att en klass existerar och agerar 
vid en given tidpunkt i historien, är det till exempel 
inte tillräckligt att veta hur många köpmän det fanns 
i Paris under Ludvig XIV:s tid, eller antalet engelska 
godsägare på 1700-talet, eller antalet arbetare i den 
belgiska tillverkningsindustrin i början av 1800-talet. 
Istället måste vi underkasta våra logiska efterforskningar 
en hel historisk period; vi måste urskilja en samhällelig, 
och därför politisk, rörelse som söker sig framåt genom 
upp- och nedgångarna, misstagen och framgångarna, 
hela tiden uppenbart förbunden med ett samhällsskikts 
intresseuppsättning, vilket har försatts i en särskild 
situation av produktionssättet och dess utveckling.
Det är denna analysmetod som Friedrich Engels använde 
sig av i en av sina första klassiska essäer, där han 
hämtade förklaringen till en serie politiska rörelser ur den 
engelska arbetarklassens historia, och påvisade sålunda 
klasskampens existens.
Den dialektiska förståelsen av klassen ger oss möjlighet 
att övervinna statistikerns bleka invändningar. Han har 
inte längre någon rätt att se på de motstående klasserna, 
som klart åtskiljs på historiens scen, så som på de olika 
körgrupperna på en teaterscen. Han kan inte vederlägga 
våra slutsatser genom att framhålla att det i kontaktzonen 
finns odefinierbara skikt genom vilka en osmos av 
individer fortgår, eftersom detta inte ändrar den historiska 
fysionomin där klasserna möter varandra.

Därför kan inte klassbegreppet frambringa oss en statisk 
bild, utan istället en dynamisk. När vi upptäcker en social 
tendens, eller en rörelse som är orienterad mot ett givet 
mål, då kan vi i ordets verkliga mening erkänna existensen 
av en klass. Men då existerar klasspartiet på ett materiellt 
om ännu inte formellt sätt.
Ett parti finns när det existerar en doktrin och ett 
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tillvägagångssätt.
Ett parti är en skola för politiskt tänkande och följaktligen 
en kamporganisation. Den första egenskapen är en fråga 
om medvetenhet, den andra en fråga om vilja, eller mer 
precist, om en strävan mot ett slutgiltigt mål.
Utan de här två egenskaperna har vi ännu inte en 
definition av klassen. Som vi redan har sagt, han som kallt 
registrerar fakta må finna likheter i levnadsvillkoren för 
mer eller mindre omfattande skikt, utan att något märke 
ristas in i historiens utveckling.
Det är endast inom klasspartiet som vi kan finna dessa 
två egenskaper koncentrerade och konkretiserade. 
Klassen formerar sig själv allteftersom särskilda 
förhållanden och omständigheter som frambringas av 
nya produktionssystems konsolidisering utvecklas – till 
exempel när man vid upprättandet av stora fabriker 
anställer och tränar en stor arbetsstyrka; på samma 
sätt börjar en sådan kollektivitets intressen gradvis att 
materialiseras till ett mer precist medvetande, vilket börjar 
ta form i små grupper inom denna kollektivitet. När 
massan tvingas till kamp kan endast den första gruppen 
förutse en slutgiltig utgång, och det är de som stöder och 
leder återstoden.
När vi talar om den moderna proletära klassen måste vi 
begripa denna process inte i relation till en branschgren 
utan till klassen som helhet. Vi kan då förstå hur en 
mer precis medvetenhet om intressenas identitet gradvis 
framträder; denna medvetenhet utfaller hursomhelst med 
en sådan komplexitet av erfarenheter och tankar, att 
den endast kan finnas i begränsade grupper bildade av 
utvalda element från varje kategori. Utan tvivel kan endast 
en avancerad minoritet ha en klar bild av en kollektiv 
kamp som är riktad mot allmänna mål vilken rör hela 
klassen och med kärnpunken projektet att förändra hela 
samhällsordningen.
Dessa grupper, dessa minoriteter, är ingenting annat än 
partiet. När dess formerande (vilket naturligtvis aldrig 
fortskrider utan avbrott, kriser och interna konflikter) 
har nått ett särskilt stadium må vi säga att vi har en 
klass i kamp. Fastän partiet innesluter endast en del av 
klassen kan endast det ge klassen sin enighet i kamp och 
rörelse, då det förenar dessa element, vilka känner och 
representerar den, bortom kategoriernas och lokaliteternas 
begränsningar.
Detta ger klarhet i innebörden av detta grundläggande 
faktum: partiet är blott en del av klassen. Han som 
betraktar samhället som en statisk och abstrakt bild, och 
ser klassen som ett område med en liten kärna, partiet, 
inom sig, kan enkelt förledas till följande slutsats: eftersom 
hela den delen av klassen som återstår utanför partiet 
nästan alltid är majoriteten, bör den ges större vikt och 
ha en större rätt. Om man hursomhelst bara påminns om 
att individerna i den stora återstoden av massan inte har 
klassmedvetenhet och att klassen ännu kommer att verka 
för sina egna själviska mål, eller för sin bransch, sin by, 
sin nation, inser man att för att säkra klassens enhetliga 
handling i den historiska rörelsen är det nödvändigt att ha 
ett organ som inspirerar, sammansvetsar och inordnar den 
– kort sagt som för befälet; man inser då att partiet i själva 
verket är kärnan som det förutan inte skulle finnas någon 
anledning att betrakta den återstående massan som en 
mobiliseringsstyrka.
Klassen förutsätter partiet eftersom den för att existera och 
verka i historien måste besitta en kritisk historisk doktrin 

som den strävar efter att uppnå.

Den verkliga och enda revolutionära uppfattningen är 
att ledningen av klassens kamp delegeras till partiet. 
Doktrinär analys tillsammans med ett antal historiska 
erfarenheter låter oss lätt reducera varje riktning som 
förnekar nödvändigheten av partifunktionens dominans till 
småborgerliga och antirevolutionära ideologier.
Om detta förnekande grundar sig på en demokratisk 
synpunkt måste den bli föremål för samma kritik som 
marxismen använder för att vederlägga den borgerliga 
liberalismens favoritteorem.
Det är tillräckligt att erinra att om människors 
medvetenhet är resultatet av och inte orsaken till 
omgivningens beskaffenheter, i vilken de är tvingade att 
leva och verka, att då skulle som en lag de exploaterade, 
svältande och undernärda, aldrig kunna övertyga sig 
själva om nödvändigheten av att störta den välbärgade, 
övergödda exploatören, som är nedtyngd av alla tillgångar 
och befogenheter. Detta kan endast vara undantaget. Den 
borgerliga valdemokratin söker massornas samråd, då 
den vet att majoritetens gensvar alltid kommer att vara 
fördelaktigt för den privilegierade klassen och den kommer 
beredvilligt att delegera denna klass rätten att leda och 
föreviga exploateringen.
En tillökning eller ett bortfall av borgerliga röstsiffror 
ändrar inte förhållandet. Bourgeoisien regerar inte bara 
med samtycke från majoriteten av alla medborgare utan 
också från de enskilda arbetarna.
Därför skulle partiet om det tillkallar hela den proletära 
massan att bedöma handlingar och initiativ tagna av 
partiet, vilka bara det självt har ansvaret för, binda sig 
självt vid ett utlåtande som nästan helt utan tvivel skulle 
vara fördelaktigt för bourgeoisien. Detta utlåtande 
kommer alltid att vara mindre upplyst, mindre avancerat, 
mindre revolutionärt, och framförallt dikterat med en lägre 
medvetenhet om arbetarnas verkliga kollektiva intressen 
och om den revolutionära kampens slutgiltiga resultat, än 
det råd som endast kommer från det organiserade partiets 
led.
Föreställningen att proletariatet har rätt att föra befälet 
över sin egen klass’ strider är bara en abstraktion utan 
någon marxistisk förståelse. Det döljer en längtan att 
leda det revolutionära partiet för att kunna utvidga det 
genom att innesluta mindre mogna skikt; alltsedan det 
sker i ökande takt kommer besluten som ett resultat 
därav att komma närmare och närmare de borgerliga och 
konservativa idéerna.
Om vi letade efter bevis inte bara i teoretiska 
efterforskningar, utan också i de erfarenheter historien 
gett oss, torde vår skörd bli riklig. Låt oss påminnas om 
att det är en typisk borgerlig kliché att ställa massornas 
goda »sunda förnuft» mot det »onda» hos en »minoritet 
av agitatorer», och att göra anspråk på att vara det 
mest gynnsamma i förhållande till de exploaterades 
intressen. Arbetarrörelsens högerströmningar, den 
socialdemokratiska skolan vars reaktionära trossatser 
tydligt visats av historien, ställer ständigt massorna mot 
partiet och gör anspråk på att kunna utröna klassens 
vilja genom att samråda i en större skala än inom partiets 
snäva ramar. När de inte kan utvidga partiet bortom 
doktrinens och kampdisciplinens ram försöker de fastslå 
att dess huvudorgan inte måste vara de som tillsatts av 
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ett begränsat antal militanta medlemmar, utan måste vara 
de som tillsatts för parlamentariska uppdrag av en större 
skara – parlamentariska grupper tillhör faktiskt alltid den 
extrema högerflanken i det parti som de kommer ifrån.
Degenerationen av de socialdemokratiska partierna i 
Andra internationalen och att de synbarligen blev mindre 
revolutionära än de oorganiserade massorna, härrör från 
att de förlorade sin specifika partikaraktär just genom 
arbetaristiska och »labouristiska» praktiker. Det vill 
säga att de inte längre agerade som avantgardet som går 
före klassen utan som dess mekaniska uttryck i val- och 
korporativa system, där samma vikt och inflytande ges 
till det skikt inom den proletära klassen som har lägst 
medvetenhet och är mest beroende av egoistiska anspråk. 
Som en reaktion på denna epidemi, till och med före 
kriget, utvecklades det särskilt i Italien en riktning som 
förordade intern partidisciplin, som tillbakavisade nya 
rekryter som ännu inte var sammansvetsade med vår 
revolutionära doktrin, som motsatte sig självbestämmandet 
för parlamentsgrupper och lokala organ och som 
rekommenderade att partiet skulle rensa ut sina bedrägliga 
element. Denna metod har visat sig vara det verkliga 
motgiftet mot reformism och formar grunden för Tredje 
internationalens doktrin och praktik, vilken lägger 
primär vikt vid partiets roll – som är ett centraliserat, 
disciplinerat parti med en klar orientering kring problemen 
med principer och taktiker. Samma tredje international 
utdömde att »de socialdemokratiska partiernas bankrutt 
i Andra internationalen inte på något sätt var konkursen 
för proletära partier i allmänhet», utan, om vi får säga så, 
misslyckandet för organismer som hade glömt att de var 
partier eftersom de hade upphört att vara sådana.

Det finns också ett annat slags invändningar mot den 
kommunistiska förståelsen av partiets roll. Dessa 
invändningar är sammanbundna med en annan typ 
av kritisk och taktisk reaktion mot reformismens 
degeneration: de hör till den syndikalistiska skolan, som 
ser klassen i de ekonomiska fackföreningarna och påstår 
att detta är de organ som är kapabla att leda klassen i 
revolutionen.
Följer man den franska, italienska och amerikanska 
syndikalismens klassiska period, grundlade dessa skenbara 
vänsterinvändningar nya formuleringar i riktningar som 
gränsar till Tredje internationalen. Dessa kan också enkelt 
reduceras till halvborgerliga ideologier genom en kritik 
av deras principer såväl som av ett konstaterande av de 
historiska resultat de har lett till.
Dessa riktningar vill urskilja klassen inom sin egen 
organisation – utan tvivel ett karaktärsdrag och ett mycket 
viktigt sådant – det vill säga fackföreningarna som uppstår 
före det politiska partiet, samlar mycket större massor 
och svarar därför bättre mot klassen överhuvud. Från 
en abstrakt synvinkel avslöjar hursomhelst valet av ett 
sådant kriterium en omedveten respekt för precis samma 
demokratiska lögn som bourgeoisien stödjer sig på, för att 
säkra sin makt genom att bjuda in folkmajoriteten till att 
välja dess regering. Utifrån andra teoretiska synpunkter 
förenar sig en sådan metod med borgerliga föreställningar 
då den anförtror fackföreningarna organiseringen av det 
nya samhället och kräver de produktiva funktionernas 
självbestämmande och decentralisation, precis såsom 
reaktionära ekonomer gör. Men vårt föreliggande syfte 

är inte att upprätta en fullständig kritisk analys av de 
syndikalistiska doktrinerna. Det är tillräckligt att anmärka, 
med hänsyn till de historiska erfarenheternas följder, 
att den proletära rörelsens extrema högermedlemmar 
alltid har förordat samma synpunkt, det vill säga 
att arbetarklassen representeras av fackföreningar; 
sannerligen vet de att genom att göra så veknar och 
försvagar de rörelsens karaktär, av den enkla anledning 
som vi redan nämnt. Idag visar bourgeoisien själv sympati 
och en böjelse, som inte på något sätt är ologiskt, för 
arbetarklassens fackliga anslutning. Sannerligen skulle 
de mer intelligenta delarna av bourgeoisien beredvilligt 
acceptera en reformation av staten och den representativa 
apparaten, för att ge större utrymme åt de »apolitiska» 
facken och till och med för deras anspråk på att utöva 
kontroll över produktionssystemet. Bourgeoisien känner 
att så länge proletariatets kamp kan begränsas till 
omedelbara ekonomiska krav som reses bransch för 
bransch, hjälper det som en garanti för status quo och 
för att förhindra formerandet av den farliga »politiska» 
medvetenheten – det är den enda medvetenhet som är 
revolutionär eftersom den siktar på fiendens svaga punkt, 
maktherraväldet.
Såväl gamla som nutida syndikalister har hursomhelst 
alltid varit medvetna om att de flesta fackföreningar är 
kontrollerade av högerelement, och att småbourgeoisiens 
diktatur över massorna baseras på fackföreningsbyråkratin 
mer än på de socialdemokratiska pseudopartiernas 
valmekanism. Därför ägnade sig syndikalisterna, 
tillsammans med mycket talrika element som blott 
agerade i reaktion på den reformistiska praktiken, åt att 
studera nya former av fackorganisationer och skapade 
nya fack oberoende av de traditionella. En sådan utväg 
var teoretiskt fel då det inte gick bortom den ekonomiska 
organisationens fundamentala kriterium: det vill säga 
det automatiska inträdet för alla de som är försatta 
i givna förhållanden på grundval av sin ställning i 
produktionsprocessen, utan att kräva särskilda politiska 
övertygelser och särskilda praktiska förpliktelser som 
kan inbegripa stora personliga uppoffringar. Genom att 
dessutom söka efter »producenten» kunde den inte gå 
bortom »branschens» begränsningar, medan klasspartiet, 
genom att betrakta »proletären» i hans väldiga omfång 
av förhållanden och verksamheter, ensamt är benäget att 
väcka klassens revolutionära kraft. Därför visades sig detta 
botemedel som var teoretiskt felaktigt också sig för att 
vara ineffektivt i verkligheten.
Trots allt sökes det ständigt efter sådana recept till 
och med idag. En fullständigt felaktig uttolkning av 
marxistisk determinism och en begränsad förståelse för 
den roll som medvetenhet och vilja i formerandet spelar, 
vid sidan av de ekonomiska faktorernas ursprungliga 
inverkan, för de revolutionära krafterna, föranleder ett 
stort antal människor att söka ett »mekaniskt» system 
för organisering, som nästan automatiskt skall organisera 
massorna efter varje individs ställning i produktionen. 
Enligt dessa illusioner skulle en sådan anordning i sig 
själv vara tillräcklig för att förbereda massorna att gå 
mot revolutionen med maximal revolutionär effektivitet. 
Således visar den inbillade lösningen sig på nytt, som 
består i tanken att de ekonomiska behovens dagliga 
tillfredställande kan försonas med det slutgiltiga resultatet 
av det samhälleliga systemets störtande, genom att 
förlita sig på en organisationsform för att lösa den gamla 
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antitesen mellan begränsat och gradvist erövrande och 
det revolutionära maximiprogrammet. Men – som det 
rätteligen sades av majoriteten i Tysklands kommunistiska 
parti i en av dess resolutioner i en tid då dessa frågor 
(som senare förorsakade KAPD:s utbrytning) var särskilt 
brännande i Tyskland – revolutionen är inte en fråga om 
organisationsformen.
Revolutionen kräver en organisering av aktiva och 
övertygade styrkor som förenas av en doktrin och ett 
slutgiltigt mål. Viktiga skikt och oräkneliga individer 
kommer återstå utanför denna organisation även om 
de materiellt hör till klassen i vars intresse revolutionen 
kommer att triumfera. Men klassen verkar, kämpar, 
framåtskrider och segrar tack vare styrkornas kamp, vilkas 
sköte den fötts ur i historiens våndor. Klassen springer ur 
de ekonomiska förhållandenas omedelbara homogenitet, 
vilka som för oss framträder som tendensens primära 
drivkraft för att förstöra och gå bortom det nuvarande 
produktionssättet. Men för att åtaga sig denna väldiga 
uppgift måste klassen ha sitt eget tänkande, sin egen 
kritiska metod, sin egen vilja, inriktade på de precisa 
mål som definierats av efterforskningar och kritik, och 
dess egen kamporganisation som med yttersta effektivitet 
åkallar och nyttjar sina kollektiva ansträngningar och 
uppoffringar. Allt detta konstituerar partiet.

Källa: »Partito e classe», Rassegna comunista nr 2, 15 
april 1921. Översättning av riff-raff, juni 2004–februari 
2006. Texten är direkt relaterad till »Resolution om det 
kommunistiska partiets roll i den proletära revolutionen» 
(Teser om den borgerliga demokratin, Röda häften 6/7, 
Partisan 1970, s. 84–93) som antogs av Kommunistiska 
internationalens andra kongress 1920.
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“Om fabriksockupationerna”
Ericco Malatesta, 1920/1968

Generalstrejker som en form av protest upprör inte längre 
någon, vare sig dem som deltar i dem eller dem som de 
riktas emot. Om bara polisen vore klyftig nog att undvika 
provokationer, så skulle en generalstrejk förflyta som vilka 
andra helgdagar som helst.

Man måste försöka med någonting annat. Vi propagerar 
för övertagandet av fabrikerna. I det första försöket kom-
mer troligen bara några få att delta och resultatet kommer 
att bli klent; men denna idé har säkerligen framtiden för 
sig, eftersom den står i överensstämmelse med arbetar-
rörelsens slutliga mål och utgör en förberedelse för den 
slutliga exproprieringen.

Errico Malatesta, Umanità Nova 17 mars 1920

Metallarbetarna började strejka för högre löner. Det var 
en ny sorts strejk. I stället för att överge fabrikerna skulle 
man stanna kvar i dem, och ha strejkvakter dygnet runt 
så att inte cheferna skulle kunna företa någon motaktion. 
Men detta var 1920. Över hela Italien gick en revolutionär 
våg bland arbetarna och kraven ändrade snart karaktär. 
Arbetarna ansåg att ögonblicket var moget för att en gång 
för alla överta produktionsmedlen. De beväpnade sig för 
försvar, många fabriker förvandlades till verkliga fästning-
ar och arbetarna började själva organisera produktionen. 
Cheferna kastades antingen ut eller arresterades. Egen-
domsrätten avskaffades i själva verket, man bröt mot lagen 
så länge den tjänade till att försvara den kapitlaistiska ex-
ploateringen; det var en ny levnadsordning, en ny form av 
socialt liv som infördes. Och regeringen stod vid sidan av 
och tittade på därför att den var oförmögen till motstånd: 
detta erkändes senare när man ursäktade sig inför parla-
mentet för att man inte hade vidtagit erforderliga åtgärder.

Rörelsen spred sig och visade tecken på att dra med sig 
andra kategorier av arbetare; på en del ställen ockuperade 
bönderna jordegendomarna. Det var början på en revolu-
tion som utvecklade sig, skulle jag vilja säga, på ett nästan 
idealiskt sätt.

Reformisterna skrämdes givetvis av utvecklingen och 
försökte kväva rörelsen. Avanti (socialisternas dagstidning 
- öa), som inte visste hur den skulle vända sig, försökte få 
det till att vi var pacifister, därför att vi i Umanità Nova 
hade sagt att om rörelsen spreds till alla industrigrenar, om 
bönderna och arbetarna följer metallarbetarnas exempel 
att göra sig av med cheferna och överta produktionen, så 
skulle revolutionen lyckas utan att en enda droppe blod 
skulle behöva utgjutas.

Men deras spetsfundigheter tjänade inte någonting till. 
Massorna var med oss; vi kallades till fabrikerna för att 
tala, för att uppmuntra och ge arbetarna råd och vi skulle 
ha behövt finnas på tusen platser på en och samma gång 
för att uppfylla alla deras uppmaningar.. Vart vi kom så 
var det våra - anarkisternas - tal som applåderades, medan 
reformisterna fick dra sig tillbaka eller hålla sig undan. 

Massorna var med oss därför att vi bäst tolkade deras 
instinkter, behov och intressen.

Ändå var CGL:s (den reformistiska fackföreningsrörelsen - 
öa) förtäckta arbete och de överenskommelser som ingicks 
med Giolotti-regeringen, vilka skulle ge intryck av ett slags 
seger genom förespeglandet av självförvaltning, tillräckligt 
för att förmå arbetarna till att överge fabrikerna just när 
deras möjligheter att segra var som störst.

Errico Malatesta, Umanità Nova 28 juni 1922

Ockupationen av fabrikerna och jordegendomarna passade 
vårt handlingsprogram perfekt.

Vi gjorde allt vi kunde genom våra tidningar - den dagliga 
Umanità Nova och de olika anarkistiska och syndikalistis-
ka veckotidningarna - och genom egna aktioner i fabri-
kerna för att få rörelsen att växa och sprida sig. Vi varnade 
arbetarna för vad som skulle hända om de övergav fabri-
kerna, vi hjälpte till med förberedelser för det väpnade 
motståndet och undersökte möjligheterna att genomföra 
revolutionen utan att knappast behöva avfyra ett skott, 
för den händelse man hade beslutat använda de vapen som 
samlats ihop.

Vi lyckades inte, rörelsen bröt samman därför att det fanns 
för få av oss och därför att massorna var otillräckligt 
förberedda.

När D’Aragona (CGL:s sekreterare - öa) och Giolotti 
(premiärministern - öa) planlade sin farsartade självförvalt-
ning med socialistpartiets samtycke - socialistpartiet stod 
då under kommunistisk ledning - så varnade vi arbetarna 
för detta gemena förräderi. Men så snart CGL utfärdade 
ordern om att fabrikerna skulle överges så lydde arbetarna 
fogligt denna order fastän de alltid hade mottagit oss och 
tillkallat oss entusiastiskt, applåderat vår uppmaning till 
att göra kraftigt motstånd och trots att de förfogade över 
mäktiga medel för detta motstånd.

Rädslan i varje fabrik att bli lämnad ensam i kampen, 
liksom svårigheten att upprätta livsmedelsförråd i befästa 
fabriker av olika styrka, fick alla att ge upp, trots att en-
skilda anarkister, var och en på sin arbetsplats, opponerade 
sig kraftigt.

Rörelsen kunde inte fortleva och segra utan att växa och 
sprida sig, och under de rådande omständigheterna kunde 
den inte utvecklas utan stöd från ledarna i CGL och socia-
listpartiet, som den stora majoriteten av de organiserade 
arbetarna tillhörde. Både CGL och socialistpartiet (inklu-
sive kommunisterna) var motståndare till fabriksocku-
pationerna, och det hela kunde bara sluta med seger för 
cheferna.

Errico Malatesta, Pensiero e Volontà, 1 april 1924
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Bakgrund om fabriksockupationerna i Italien septem-
ber 1920

Idén om fabriksråd diskuterades alltsedan maj 1919 bland 
syndikalisterna, vissa marxister (Gramsci) och anarkisterna. 
I mars 1920 ockuperades många fabriker i Milano och Turin; 
bönderna i syditalien tog storgodsägarnas jord i beslag. So-
cialistpartiet och den fackföreningsrörelse som dominerade 
det (CGL, Conferazione Generale del Lavore; den reformis-
tiska - öa) gjorde emellertid ingenting; den isolerade rörel-
sen besegrades och genom polisens försorg återlämnades 
fabrikerna och jorden till de forna ägarna.

I augusti mångfaldigades strejkerna, och fabriksägarna 
beslutade sig för att svara med lockout, att stänga fabrikerna. 
Arbetarna hindrade spontant detta drag genom att ockupera 
fabrikerna. Mer än en halv miljon arbetare stannade kvar på 
sina arbetsplatser.

Ett ögonvittne, Luigi Fabbri, berättar i ett specialnummer av 
Umanità Nova, september 1954: ”Fabriksägarna och deras 
representanter kördes på porten. Vissa gav sig självmant, 
efter att först ha utnämnt ett officiellt administrations-
råd bland arbetarna. Vissa tekniker gjorde gemensam sak 
med arbetarna och förblev på sina poster. Många föredrog 
emellertid att försvinna med ägarna eller låta sig jagas bort, 
eftersom de fyllde samma funktion som ägarna av fabriker 
och aktier. I varje fabrik fattades beslut för att kunna fort-
sätta driften oberoende av den förra fabriksledningen. Där 
sådana inte redan fanns bildades arbetarråd, som övertog 
den tekniska ledningen av företagen. Vissa kunniga arbetare 
övertog de försvunna tjänstemännens uppgifter, arbetslagen 
och arbetet organiserades. Arbetarna beväpnade sig. Varje 
verkstad försågs med vapen- och ammunitionsreserver från 
den ockuperade krigsindustrin. Vapen köptes upp. Vissa verk-
städer tillverkade dem. Inom några dar hade alla fabrikerna 
förvandlats till veritabla fästningar, större eller mindre. Medan 
ett lag arbetade, företog de övriga skyddsåtgärder - rullade ut 
taggtråd, gick på vakt osv. Om nätterna intensifierades över-
vakningen och förstärktes med arbetslösa och revolutionärer. 
I storstäderna fanns det likaledes ansatser till förbindelseor-
gan mellan fabrikerna, som emellertid sanningen att säga var 
högst otillfredsställande och i bästa fall bestod av tidnings- 
och sändebudskontakt. Man försökte likaledes upprätthålla 
utbytet och försäljningen av produkter samt leveranserna av 
råmaterial. Man lyckades på vissa områden men blott i liten 
skala, trots hjälp från järnvägsmän och transportarbetare. 
Detta framstod som den verkligt svaga punkten, den som 
förhindrade en utvidgning av rörelsen och begränsade den 
till enstaka industrier inom metallindustrin.”

Under det att arbetarna organiserade sig och förberedde ett 
nytt samhälle sammanträdde socialistpartiet och dess stora 
fackförening. Den 10 september spred sig upprorets och 
revolutionens lösning. Den 15 aviserade premiärministern till-
sättandet av en studiekommission med lika många deltagare 
från bägge parter, som skulle förbereda en lag om ”arbetar-
nas deltagande i den tekniska och finansiella kontrollen samt 
i företagsförvaltningen”.

I Umanità Nova skrev anarkisterna den 8 september: ”Arbeta-
re, ett mer fördelaktigt tillfälle än detta - för att försöka uppnå 

den slutliga frigörelsen - har vi aldrig haft och vi kan inte veta 
om och när det återkommer: låt det inte rinna er ur händerna! 
Idag är det ni som har makten och regeringens vanmakt mot 
er vilja är uppenbar. Våga än en gång, våga mer - och segern 
kan inte utebli!”

Arbetsköparna och de fackliga pamparna hade under tiden 
kommit till en överenskommelse, som man förelade arbe-
tarna på basnivå att uttala sig om genom sluten omröstning. 
Den fackliga disciplinen var hård, om resultatet kunde ingen 
tvekan råda. Den 20 september skrev Umanità Nova: ”Arbe-
tare! Tänk över allting innan ni lämnar fabrikerna, RÄDDA 
ALLTING. Utanför väntar er polisen. Lämna inte ifrån er vapen 
och packningar. Revolutionens sabotörer skulle då bli mycket 
nöjda.”

Den 23 och 24 avlades rösterna, den 25 lämnade arbetarna 
och återtog arbetsköparna fabrikerna. Två år senare tog 
Mussolini makten, merparten av de fackliga pamparna blev 
fascistiska deputerade.

Trots de brister som ögonvittnet avslöjar (frånvaron av förbin-
delser och effektiv distribution) hade fabriksråden visat två 
saker. För det första ockupationernas revolutionära karaktär 
samt myten om ”deltagande” och för det andra ockupatio-
nernas praktiska karaktär: produktionen och distributionen 
upprätthölls.


