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Fredagen den 18 augusti. Extra om »Demokrati och socialism» 

Uttalande inför 
l O års dagen av invasionen i Tjeckoslovakien 

Det är nu tio år sedan ett antal W ar
szawapaktsstater genomförde en mili
tär invasion i Tjeckoslovakien. Det var 
en åtgärd riktad mot en pågående de
mokratiserings- och ekonomisk decent
raliseringsprocess i en socialistisk stat, 
som i allt för hög grad påtvingats den 
sovjetiska planeringsmodellen. 

Svenska kommunister hade med 
sympati följt denna utveckling, efter
som den sammanfaller med VPK :s 
klart uttalade målsättning att förena 
och fördjupa den demokrati, som den 
svenska arbetarklassen tillkämpat sig 
under kapitalismen, med ett socialis
tiskt produktionssätt. Resultatet ska 
bli en mer avancerad demokrati, byggd 
på ett gemensamt ägande av naturrike
domar och produktionsmedel 
och med demokratiska basorgan i fab
riker, bostadsområden och överallt där 
människor verkar. 

Helt naturligt blev därför reaktio
nen kraftig när den nationella självbe
stämmanderätten på ett så iögonfallan
de sätt kränktes. Som första kommu
nistiskt parti gick VPK ut redan den 
21 augusti med ett skarpt fördömande 
av invasionen, som inleds med orden: 
»VPK:s verkställande utskott har med 
avsky tagit del av nyheten om att styr
kor från Warszawapakten invaderat 
Tjeckoslovakien .. . ». 

Detta får dock inte tolkas som ett 
allmänt fördömande av socialistiska 
stater eller någon sorts lovsång till den 
borgerliga demokrati, som finns i ett 

·fåtal kapitalistiska stater. De kommu
nistiska revolutioner som ägt rum un
der detta sekel har lagt en fast grund 
för en medveten planering av produk
tionen och en rättvis fördelning av pro
duktionsresultaten. Detta är en avgö
rande faktor i en värld där de flesta 
människor lever under de mest förned
rande villkor. Vi får heller inte glömma 
de socialistiska staternas avgörande in
sats för att bekämpa fascism, kolonia
lism och imperialism. 

Men när detta är noterat måste det 
betonas att klasskampen fortsätter un
der socialismen. Brott mot den socia
listiska demokratin och den nationella 
självbestämmanderätten kan leda till 
att nya privilegierade skikt uppstår, 
som utsuger och utövar kontroll över 
lönearbetet. Därför är det viktigt att 
minnas Tjeckoslovakien och att fram
härda i kritiken av brott mot demo
kratiska fri- och rättigheter. 

I Ny Dag av den 11.8 har VPK gjort 
ett uttalande med anledning av tioårs
dagen av invasionen. Det utmynnar i 
kraven: 

att de . sovjetiska trupperna måste 

lämna Tjeckoslovakien 
att anhängare av den politik som 

Tjeckoslovakiens kommunistiska parti 
utstakade våren 1968 måste ges fulla 
möjligheter att utan risk för något slag 
av repressalier verka för sina åsikter. 

En broschyr har också tryckts upp 
med titeln »VPK och Tjeckoslovakien. 
En dokumentation 1968-1978». 

I sammanhanget bör också observe
ras att VPK den 18.8. i Ny Dag publi
cerar ett förslag till Demokratiskt ma
nifest, som ska diskuteras i grundorga
nisationerna. Ett utdrag ur förslaget 
finns också att läsa på andra sidan av 
detta VB. 

Med anledning av detta och av inva
sionen i Tjeckoslovakien ordnar VPK 
och KU i Lund en paneldebatt i biblio
tekets hörsal måndagen den 21.8 kl. 
19.00. I panelen sitter bl.a. Jörn Svens
son, Håkan Arvidsson och Svante Nor
din. 

Vi kommer däremot inte att delta i 
de demonstrationer som SKP indirekt 
tar initiativ till, eftersom de sker på 
borgarnas villkor och utan socialistiska 
förtecken. 

Du som känner omsorg om socialis
men väljer därför paneldebatten. Väl 
mött! 

VPK Lund KU Lund 

Demokrati och socialism 
Paneldebatt på l O-årsdagen av 
invasionen i Tjeckoslovakien 

I panelen: Jörn Svensson, Håkan Arvidsson, Svante Nordin 

Måndagen den 21 augusti kl. 19.00 stadsbibliotekets hörsal 

Barnpassning ordnas 

Arr. VPK och KU 
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KAMP FÖR DEMOKRATI 
mot kapitalmakt och klassförtryck 

Vänsterpartiet Kommunisternas 25:e kongress i januari 1978 uppdrog åt partistyrelsen att utarbeta ett demokratiskt manifest. 
Ett förslag föreligger nu - det har i dag publicerats i sin helhet i VPK:s tidning Ny Dag. Förslaget kommer att diskuteras i 
VPK:s grundorganisationer fram t ill den 15 oktober. 

Dokumentet är förvisso värt att studeras också utanför partiet. Vi tänker då på de många som sympatiserar med VPK och 
dess praktiska politik, men som tvekar att gå in i partiet med hänvisning till dess tidigare oklara hållning inför missförhållanden 
i de socialistiska länderna. 

Förslaget har tre huvuddelar. l den första behandlas situationen under kapitalismen och kampen för de demokratiska rättig
heterna. l den kampen återstår mycket - för de arbetande saknas till största delen demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. 
Men också de traditionella demokratiska rättigheterna såsom yttrandefrihet och tryckfrihet måste ständigt försvaras och ges mer 
än en formell innebörd. l en andra del behandlas de inskränkningar i de demokratiska rättigheterna som förekommer i de socia
listiska länderna. l den tredje och avslutande delen tas slutligen upp förhållandena under övergången till socialismen och förhål
landena i ett socialistiskt Sverige. 

Det hade varit önskvärt om vi här hade kunnat publicera förslaget i dess helhet, men det räcker inte vårt utrymme till för. Vi 
väljer att här publicera det andra avsnittet därför att det inför 10-årsdagen av invasionen i Tjeckoslovakien har ett uppenbart int
resse. Men vi höjer också blicken och ser framåt och återger därför också dokumentets slutord~ 

De demokratiska fri - och rättig
heterna är ständigt hotade. I tider 
då den kapitalistiska krisen fOr
djupas är läget särskilt allvarligt. 
Krisen i de kapitalistiska länderna 
följs av yrkesförbud, inskränk
ningar i strejkrätten och yttrande
friheten. Desperata gruppers ter
rordåd utnyttjas av de härskande 
för att rnoitivera åtgärder som syf
tar till att iliegallsera masskarn
pen. När profiten hotas avslöjas 
kapitalets fientlighet mot demo
kratin. 

Endast i en del kapitalistiska län
der råder någon form av politisk 
demokrati. Den kapitalistiska värl
den bjuder i stort en skrämmande 
bild av brutalt förtryck. Kapitalet 
upprätthåller terrorregimer som 
de i Chile, Indonesien och Syd
afrika. Där och i många andra län
der är förtrycket öppet och naket. 
I andra stater finns demokratiska 
rättigheter, men de är ofta sken
bara eftersom stora delar av be
folkningen saknar möjlighet att 
verkligen utnyttja dem. Den ut
bredda analfabetismen innebär till 
exempel att yttrande- och tryck
frihet är effektivt begränsad. Im
perialismen gör i många länder 
våld på en grundläggande demo
kratisk rättighet för folken: den 
nationella självbestämmanderät
ten. 

Men förtrycket speglar bara ena 
sidan av en kamp där också bety
delsefulla segrar har vunnits på se
nare tid. Fascistdiktaturerna är 
bortsopade ur Europa. Folkens 
segrar i Sydöstasien, i Angola, 
Mocarnbique och andra länder har 
försvagat imperialismen. 

Kampen för demokratin kan inte 
skiljas från kampen mot kapita
lism och för socialism. Under ka
pitalismen sätts en gräns för de
mokratin av det privata ägandet 
av produktionsmedel. Denna 
tvångströja på demokratin sprängs 
av socialismen, som tillåter pro-

duklionsmedlen att styras som de 
gemensamma angelägenheter de i 
verkligheten är. 

Demokratins möjligheter att ut
vidgas ökar således språngartat un
der ett socialistiskt produktions
sätt. Men dessa möjligheter för
verkligas på intet sätt av sig själva. 
Socialismen är ett förlopp där 
övertagande av produktionsmed
len är en första förutsättning för 
att skapa den järnlikhet som har 
avgörande betydelse för demokra
tin. Socialismen är inget stilla
stående, konfliktlöst tillstånd. I 
ett samhälle som lämnat kapitalis
men bakom sig lever klassmotsätt
ningar länge kvar. staten existe
rar med nödvändighet alltjämt för 
lång tid. Klasskarnpen rasar vidare 
i internationell omfattning och på
verkar det socialistiska samhället. 

I de länder där uppbyggandet av 
socialismen pågår har det skett 
väldiga framsteg. Socialismen har 
ersatt profitjakten med en plan
mässig produktion och utveck
ling. Arbetslösheten avskaffas. 
Rätten till arbete och andra om
fattande sociala och kulturella 
landvinningar har vidgat männi
skornas möjligheter att delta i de
mokratisk maktutövning. 

De flesta av de socialistiska län
derna har böljat bygga det nya 
samhället från en låg ekonomisk 
och utbildningsnivå, på spillrorna 
av diktaturregimer där demokra
tiska rättigheter antingen aldrig 
funnits eller varit satta ur spel un
der lång tid. Oftast har arbetar
klassen varit i betydande minori
tet. Den har inte kunnat tillkämpa 
sig och bära upp omfattande de
mokratiska fri- och rättigheter in
nan det socialistiska uppbygget in
leddes. Förutsättningarna för att 
utveckla demokratin har därmed i 
de första skedena av uppbygget 
varit dåliga och ytterligare påver
kats negativt av imperialistiska 

blockader, krig och krigshot. 

Även i dag spelar ett yttre. tryck i 
form av kapitalistisk kris, krigshot 
och militär upprustning en negativ 
roll. Men varken detta eller den 
ogynnsamma historiska bakgrun
den för de flesta av de hittills upp
komna socialistiska staterna räc
ker för att förklara inskränkningar 
i demokratin eller rättsövergrepp 
som i olika omfattningar före
kommer. I särskilt hög grad drab
bar sådana inskränkningar villko
ren för fri opinionsbildning och 
fria meningsbrytningar. Dessa för
hållanden strider mot socialismen; 
de är varken nödvändiga eller 
oundvikliga. 

Samtidigt som man i en del socia
listiska stater ägnar stor möda åt 
att bygga upp nya former för 
folklig maktutövning har i andra 
den socialistiska demokratins ut
veckling stannat upp. Man kan i 
vissa fall iaktta att demokratin 
även inom en och samma stat ut
vecklas olikmässigt på skilda om
råden. Hinder som är främmande 
för socialismens karaktär reses 
mot en utvidgning av demokratin 
till samhällslivets alla områden. 
När demokratins utveckling släpar 
efter i förhållande till den ekono
miska och sociala utvecklingen 
bromsas förr eller senare också 
denna upp. Bestående inskränk
ningar i de demokratiska fri
och rättigheterna innebär att den 
planmässiga hushållningen härn
mas och att socialismen berövas 

· sin utvecklingskraft. 

Vänsterpartiet Kommunisterna 
ser ytterst allvarligt på och tar av
stånd från inskränkningar i eller 
kränkningar av de demokratiska 
fri- och rättigheterna i socialistis
ka stater. Det rubbar på intet sätt 
vår grundläggande solidaritet med 
dem som bygger socialismen och 
innebär ingen underskattning av 
deras historiska roll i kampen mot 
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förtryck och kapitalism. Kritiken 
utövas som ett nödvändigt led i 
försvaret av socialismens och de
mokratins grundsatser. Den ligger 
därmed i lin j e med alla so cialistis
ka krafters gemensamrna mål: so
cialismens seger i alla länder. 

I det socialistiska Sverige skall det 
kommunistiska partiet inte åt
njuta någon förRandsställning 
gentemot andra partier och orga
nisationer. Inte heller skall partiet 
ha någoi\ särställning inom stats
apparaten eller i det officiella li
vet. Sin särskilda roll utövar par
tiet genom sin strävan att vara le
dande i socialistisk medvetenhet, 
samhällsdebatt och samhällsarbe
te. Med sitt exempel, sin roll i kri
tisk diskussion och sin självstän
dighet gentemot staten skall par
tiet söka vara pådrivande i utveck
ling och spridning av ett socialis
tiskt medvetande. 

Yttre eller ime hot mot socialis
men möts bäst genom förstärkt 
förankring hos folkflertalet av de 
demokratiska fri- och rättigheter
na. Antidemokratiska tendenser 
och byråkratisering inom stats
apparaten hindras genom att ar
betar- och folkstyret i produk
tionsliv, bostadsområden och kul
turliv ges en stark och självständig 
ställning. De socialistiska ideernas 
förankring gynnas bäst genom att 
de i öppenhet och frihet får hävda 
sig mot reaktionära fördomar. 

Historien har givit lärdomar om 
socialism och demokrati. Vänster
partiet Kommunisterna förpliktar 
sig att nyttja dessa till att stärka 
och fördjupa sin demokratisyn. 
Partiet leds av insikten att socia
lismens u t vecklingskraft beror av 
om den lyckas ge människorna 
både en ny personlig frihet och en 
faktisk makt över samhällets ut
veckling. 

Hemma
Rectangle


