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V I Lenin 

Arbetarkvinnornas internationella dag 
1921 

Det viktigaste, det grundläggande i bolsjevismen och i den ryska Oktoberrevolutionen är att 

just de som var mest förtryckta under kapitalismen dras in i politiken. De har blivit under-

tryckta, de har blivit lurade, de har blivit plundrade såväl i monarkier som i borgerligt 

demokratiska republiker. Detta förtryck, detta bedrägeri, denna utplundring av folkets arbete 

från kapitalisternas sida gick inte att undvika, så länge privatäganderätten till jorden, 

fabrikerna och verkstäderna bestod. 

Det väsentliga i bolsjevismen, det väsentliga i sovjetmakten består i att avslöja den borgerliga 

demokratins falskhet och hyckleri, avskaffa privatäganderätten till jord, fabriker och verk-

städer och koncentrera hela statsmakten i händerna på de arbetande och utsugna massorna. 

De, dessa massor, tar politiken, dvs uppgiften att bygga ett nytt samhälle, i egna händer. Det 

är en svår uppgift, massorna är förtrampade och nertryckta av kapitalismen, men det finns inte 

och kan inte finnas någon annan väg ut ur löneslaveriet, ur slaveriet under kapitalisterna. 

Men massorna kan inte dras in i politiken om inte kvinnorna dras in i den. Ty den kvinnliga 

halvan av människosläktet är under kapitalismen dubbelt förtryckt. Arbetarkvinnan och 

bondkvinnan förtrycks av kapitalet, och utöver detta har de även i de mest demokratiska bland 

de borgerliga republikerna fortfarande, för det första, inte fulla rättigheter, ty lagen ger dem 

ingen jämlikhet med mannen; och för det andra, och detta är det viktigaste, är de kvar i 

”hemslaveriet”, förblir ”hemslavinnor”, eftersom de trycks ner av köksarbetet, som är det 

futtigaste, smutsigaste, hårdaste och mest avtrubbande, och av det ensamma arbetet med 

familjehushållet. 

Den bolsjevikiska, sovjetiska revolutionen skär av rötterna till kvinnornas förtryck och 

ojämlikhet så grundligt som inget annat parti och ingen annan revolution i världen vågat göra. 

Av kvinnans ojämlikhet gentemot mannen enligt lagen finns här i Sovjetryssland inte ett spår 

kvar. Den särskilt motbjudande, gemena och hycklande ojämlikheten i äktenskaps- och 

familjerätten och ojämlikheten i förhållande till barnen har av sovjetmakten helt undanröjts. 

Detta är endast det första steget på vägen till kvinnans frigörelse. Men ingen enda borgerlig 

republik, må vara den mest demokratiska, har vågat ta ens detta första steg. Den har inte vågat 

det av fruktan för hur det skall gå för den ”heliga privategendomen”. 

Det andra och viktigaste steget är avskaffandet av privataganderätten till jord, fabriker och 

verkstäder. Därigenom och endast därigenom öppnas väg för kvinnans fullständiga och reella 

frigörelse, för hennes frigörelse från ”hemslaveriet” genom en övergång från ensamt 

småhushåll till församhälleligat storhushåll. 

Denna övergång är svår, eftersom det här rör sig om att ändra på de mest inrotade, invanda, 

förstelnade, förbenade ”förhållandena” (sanningen att säga är det inte ”förhållanden”, utan 

missförhållanden och barbari). Men övergången har påbörjats, saken har kommit i rörelse och 

vi har slagit in på den nya vägen. 

Och på arbetarkvinnornas internationella dag i världens alla länder kommer det på otaliga 

arbetarkvinnomöten att sändas hälsningar till Sovjetryssland, som har påbörjat en oerhört svår 

och tung, men stor, världshistoriskt stor och verkligt befriande bedrift. Det kommer att höras 

frimodiga uppmaningar till att inte tappa modet inför den ursinniga och ofta bestialiska 

borgerliga reaktionen. Ju ”friare” eller ”mer demokratiskt” ett borgerligt land är, desto mer 

rasar och härjar kapitalistbandet mot arbetarrevolutionen; ett exempel på detta är den 
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demokratiska republiken Nordamerikas förenta stater. Men arbetarmassorna har redan vaknat. 

Det imperialistiska kriget har slutgiltigt väckt de sovande, halvsömniga och tröga massorna 

såväl i Amerika och i Europa som i det underutvecklade Asien. 

Isen är bruten i varje hörn av världen. 

Folkens frigörelse från imperialismens ok, arbetarnas och arbeterskornas frigörelse från 

kapitalets ok går oemotståndligt framåt. Denna sak har förts framåt av tiotals och hundratals 

miljoner arbetare och arbeterskor, bönder och bondkvinnor. Därför är arbetets frihet från 

kapitalets ok en sak som kommer att segra i hela världen. 
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