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V I Lenin 

Vunnet och registrerat 
Den enda säkra vinsten i en revolution är det som vunnits av proletariatets massor. Det lönar 

sig endast att registrera det som verkligen säkert vunnits. 

Bildandet av Tredje, Kommunistiska internationalen i Moskva den 2 mars 1919 utgjorde en 

registrering av det som vunnits inte endast av de ryska proletära massorna, massorna i hela 

Ryssland, utan även av de tyska, österrikiska, ungerska, finländska, schweiziska – kort sagt de 

internationella – proletära massorna. 

Just därför är bildandet av Tredje, Kommunistiska internationalen någonting verkligen säkert. 

För blott fyra månader sedan kunde det ännu inte sägas, att sovjetmakten, den sovjetiska 

statsformen, är en internationell vinning. Den innehöll något, och därtill väsentligt, som inte 

bara tillhörde Ryssland, utan också alla kapitalistiska länder. Men ännu kunde det inte sägas, 

innan det prövats i praktiken, vilka förändringar världsrevolutionens fortsatta utveckling 

skulle medföra och hur djupgående och betydelsefulla de skulle bli. 

Den tyska revolutionen gav detta prov. Ett avancerat kapitalistiskt land visade – efter ett av de 

mest efterblivna – hela världen under en kort period, under endast ett hundratal dagar, inte 

bara samma grundläggande revolutionskrafter, inte endast samma grundriktning hos 

revolutionen, utan också samma grundform för den nya, proletära, demokratin: råden. 

Jämsides med detta ser vi i Storbritannien – ett segrarland, det rikaste koloniallandet, landet 

som längst av alla varit och gjort sig känt som ett mönster för ”social fred”, den allra äldsta 

kapitalismens land – en omfattande, ohejdbar, sjudande och mäktig tillväxt av råd och nya 

rådsformer för den proletära masskampen: ”Shop Stewards Committees”, förtroendemanna-

kommittéer. 

I Amerika, det mäktigaste och yngsta kapitalistiska landet, hyser arbetarmassorna stark 

sympati för sovjeterna. 

Isen har brutits. 

Sovjeterna har segrat världen över. 

De har först och framför allt segrat i det avseendet, att de har vunnit de proletära massornas 

sympati. Detta är det viktigaste. Dessa vinningar förmår inga brutaliteter från den imperialis-

tiska bourgeoisins sida, inga förföljelser mot och mord på bolsjeviker att ta ifrån massorna. Ju 

mer den ”demokratiska” bourgeoisin kommer att rasa, desto fastare kommer dessa vinningar 

att bli i de proletära massornas själ, i deras stämningar, i deras medvetande, i deras hjälte-

modiga kampberedskap. 

Isen har brutits. 

Detta var anledningen till att kommunisternas internationella konferens i Moskva, som 

bildade Tredje internationalen, genomförde sitt arbete så lätt, så smidigt, med sådant lugn och 

fast beslutsamhet. 

Vi registrerade det, som redan hade vunnits. Vi fäste på papper det, som redan hade fast ingått 

i massornas medvetande. Alla visste, och än mer, alla såg, kände, förnam, var och en på 

grundval av sitt eget lands erfarenheter, att en ny, i fråga om kraft och djup enastående 

proletär rörelse börjat sjuda, att den passerat den gamla ramen, att den inte kunde hejdas av 

det småskurna politiserandets stora mästare, vare sig av den brittisk-amerikanska 

”demokratiska” kapitalismens internationellt erfarna, internationellt skickliga personer i stil 
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med Lloyd George och Wilson eller av typer som Henderson, Renaudel, Branting och 

socialchauvinismens övriga förhärdade hjältar. 

Den nya rörelsen är på väg till proletariatets diktatur trots alla svängningar, trots 

fruktansvärda nederlag, trots ett oerhört och otroligt ”ryskt” kaos (om man dömer efter det 

yttre, från sidan), den är på väg till rådsmakten med kraften hos miljoner och tiotals miljoner 

proletärers lavin, som röjer undan allt i sin väg. 

Vi har registrerat detta. I våra resolutioner, teser, rapporter och tal finns det redan vunna 

noterat. 

Marxismens teori, upplyst av det klara ljuset från de revolutionära arbetarnas nya, 

världsomfattande erfarenheter, har hjälpt oss att förstå hela lagbundenheten i det som sker. 

Den kommer att hjälpa all världens proletärer, som kämpar för att störta det kapitalistiska 

löneslaveriet, att klarare inse sina kampmål, att fastare gå framåt på den redan utstakade 

vägen, att säkrare och stabilare vinna seger och befästa den. 

Bildandet av Tredje, Kommunistiska internationalen är ett steg till en internationell 

rådsrepublik, till kommunismens internationella seger. 

Den 5 mars 1919 
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