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V I Lenin 

I Australien 
Allmänna val har nyligen ägt rum i Australien. Labourpartiet som hade en majoritet i under-
huset – 44 mandat av 75 – besegrades. Nu har det bara 36 mandat av 75. Majoriteten har 
övergått i liberalernas händer, men denna majoritet är mycket instabil, eftersom labourpartiet 
besitter 30 mandat av 36 i överhuset. 

Vad är detta för ett underligt kapitalistiskt land, där arbetarnas representanter dominerar i 
överhuset och, tills helt nyligen, också i underhuset, utan att det kapitalistiska systemet är i 
fara? 

En engelsk korrespondent för den tyska arbetarklassen förklarade nyligen situationen, som 
ofta förvrängs av borgerliga skribenter. 

Det australiensiska labourpartiet kallar sig inte ens för ett socialistiskt parti. I verkligheten är 
det ett liberalt-borgerligt parti, medan de så kallade ”liberalerna” i Australien i själva verket är 
ett konservativt parti. 

Detta underliga och felaktiga sätt att använda begrepp då man benämner partier är inte unikt. I 
Amerika t ex kallas gårdagens slavägare för demokrater, och i Frankrike kallas socialismens 
fiender, småborgare, för Radikala Socialister. För att komma underfund med partiernas 
verkliga karaktär, måste man studera inte bara partibeteckningen utan också partiernas 
Verkliga klasskaraktär och de historiska omständigheterna i varje land. 

Australien är en ung brittisk koloni.  

Kapitalismen i Australien är ännu i sin ungdom. Landet håller som bäst på att ta form som en 
oberoende stat. Arbetarna är till största delen emigranter från Storbritannien. De lämnade 
landet vid en tidpunkt då den liberala arbetarpolitiken besatt ett nästan odelat inflytande där, 
då majoriteten av de engelska arbetarna var liberaler. Fortfarande är majoriteten av de 
högutbildade fabriksarbetarna i England liberaler eller halvliberaler. Detta är ett resultat av 
Englands exceptionellt fördelaktiga monopolsituation under den senare hälften av förra 
århundradet. Först nu börjar massorna av arbetare i England vända sig (om än långsamt) i 
riktning mot socialismen. 

Och medan det s k labourpartiet i England utgör en allians mellan de icke-socialistiska 
fackföreningarna och det utomordentligt opportunistiska Independent Labour Party1, så utgör 
labourpartiet i Australien en representant för de icke-socialistiska fackföreningarna utan 
några andra allierade. 

Ledningen för den australiensiska labourpartiet består av fackföreningsledare som i alla länder 
är de mest moderata och ”kapitalist-tjänande” elementen, och i Australien är de alltigenom 
fredliga och rent liberala. 

Banden som förenar de olika staterna till ett förenat Australien är fortfarande mycket svaga. 
Labourpartiet har varit tvunget att ägna sig åt att utveckla och stärka dessa band och etablera 
en central regering. 

                                                 
1 Independent Labour Party grundades 1893 för att skapa ett parti som var politiskt oavhängigt av de borgerliga 
partierna. Labourpartiet i Storbritannien är uppbyggt av kollektivanslutna fackliga och politiska organisationer. 
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I Australien har labourpartiet genomfört vad liberalerna har gjort i andra länder, nämligen 
infört ett enhetligt tullsystem för hela landet, en enhetlig skollagstiftning, en enhetlig 
beskattning av jorden och en enhetlig fabrikslagstiftning. 

När Australien slutgiltigt har utvecklats och konsoliderats som en oberoende kapitalistisk stat, 
kommer arbetarnas ställning naturligtvis att förändras, liksom det liberala labourpartiet 
kommer att få lämna plats för ett socialistiskt arbetarparti. Australien är en illustration av 
omständigheter från vilka undantag från regeln är möjliga. Regeln är: ett socialistiskt 
arbetarparti i ett kapitalistiskt land. Undantaget är: ett liberalt labourparti som existerar blott 
för en kort tid på grund av specifika omständigheter som avviker från kapitalismen i 
allmänhet. 

De liberaler i Europa och Ryssland som försöker ”lära” folket att klasskampen är onödig 
genom att hänvisa till Australien bedrar bara sig själva och andra. Det är löjligt att tänka sig 
att överföra australiensiska förhållanden (en outvecklad, ung koloni, befolkad av liberala 
engelska arbetare) till länder där staten sedan länge är etablerad och kapitalismen väl ut- 
vecklad. 

Lenin (under signaturen W)  

Ur Pravda nr 134, 13 juni 1913 

[ Översatt från engelska upplagan av Lenins Collected Works, vol. 19 ] 
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