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V I Lenin:
”Antijudiska pogromer”

(Tal (grammofoninspelning) från slutet av mars 1919)

Antisemitism betyder att sprida fientlighet mot judarna. När den avskyvärda tsaristiska monarkin 
genomlevde sina sista dagar försökte den hetsa okunniga arbetare och bönder mot judarna. I för-
bund med godsägarna och kapitalisterna organiserade den tsaristiska polisen pogromer mot judarna. 
Godsägarna och kapitalisterna försökte rikta de nödlidande arbetarnas och böndernas hat mot 
judarna. Även i andra länder ser vi ofta hur kapitalisterna underblåser hat mot judarna för att bedra 
arbetarna, och avleda deras uppmärksamhet från det arbetande folkets verkliga fiende, kapitalet. 
Hatet mot judarna lever bara kvar i de länder där godsägarnas och kapitalisternas slaveri har skapat 
bottenlös okunnighet bland arbetarna och bönderna. Bara de mest okunniga och kuvade människor 
kan tro på de lögner och det förtal som sprids om judarna. Det är en kvarleva från gamla feodala 
tider, då prästerna brände kättare på bål, bönderna levde i slaveri och folket var kuvat och stumt. 
Denna gamla, feodala okunnighet är på väg att försvinna, folkets ögon håller på att öppnas.

Det är inte judarna som är det arbetande folkets fiender. Det är kapitalisterna i alla länder som är 
arbetarnas fiender. Det finns arbetare bland judarna, och de utgör majoriteten. De är våra bröder, 
vilka precis som vi är förtrycka av kapitalet, de är våra kamrater i kampen för socialismen. Det 
finns kulaker, utsugare och kapitalister bland judarna, precis som bland ryssar och bland folk i alla 
länder. Kapitalisterna försöker så och underblåsa hat mellan arbetarna av olika tro, nationalitet och 
ras. De som inte arbetar hålls kvar vid makten av kapitalets makt och styrka. Rika judar, precis som 
rika ryssar och de rika i alla länder, står i förbund för att förtrycka, kuva, råna och splittra arbetarna.

Skam över den avskyvärda tsarismen som plågade och förföljde judarna. Skam över de som under-
blåser hat mot judarna, som underblåser hat mot andra nationer.

Länge leve den broderliga förtröstan och kampförbundet mellan arbetare i alla länder i kampen för 
att störta kapitalet.

(Ur Lenin, Collected Works, band 29, s 252-253. Översättning från engelska, Göran Källqvist.)
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