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Ur Den Kommunistiska Internationalen N:o 1. (1920) 

Den kommunistiska ungdomens International 

Efter kongressen 
(Översikt över Kommunistiska Ungdomsinternationalens exekutivkomités värksamhet.) 
Berlinkongressen bildar en av de viktigaste epokerna i vår rörelse. Vår ungdomsinternational 
har i sin helhet med mycket få undantag ingått i den hu såsom enda internationella organisa-
tion av de olika ungdomsförbunden bildade ”Kommunistiska Ungdomsinternationalen”, 

Detta sakförhållande kom till uttryck därigenom, att de valda ombuden från de fjorton 
representerade organisationerna enhälligt deltog i alla fattade viktiga beslut, och har fått ännu 
större betydelse genom anslutningen av följande organisationer, vilken pågick ända till slutet 
av mars: det revolutionära socialistiska ungdomsförbundet ”De Zaaier” (Holland), Young 
Socialist League, Manchester (nybildad), Independent Young People's Socialist League 
(Amerika), Jugoslaviens Socialistiska Ungdomsförbund (nybildat), Lithauens och Vit-
rysslands Kommunistiska Ungdomsförbund, Brussels Kommunistiska Grupp (f. d. 
”Fédération Bruxelloise des Jeunes Gardes Socialistes”), Bulgariens Kommunistiska 
Ungdomsförbund. 

Den på kongressen valda exekutivkommitténs första uppgift var ordnandet av tillförlitliga 
förbindelser mellan alla organisationerna. Vi har nu en fullständig apparat i ordning, tack vare 
vilken vi icke blott snabbt kan orientera oss beträffande det, som försiggår inom våra 
organisationer, och tillkännagiva våra fattade beslut, utan även ständigt från alla länder erhålla 
såväl ungdomsorganisationernas som partiernas där utkommande tidningar, tidskrifter och 
broschyrer. 

Denna förbindelse underlättas genom de till följd av ett kongressbeslut upprättade under-
sekretariaten, vilka i egenskap av exekutivkommitténs framskjutna förposter och i enlighet 
med dess direktiv leder utförandet av de beslutade arbetena i sina resp. länder. Dessa direktiv 
har till sitt mål att upplysa, sammanföra och sammansvetsa de socialistiska ungdomsorganisa-
tionerna på grundvalen av det i Berlin uppställda programmet. 

Detta arbete kan indelas i tre huvudavdelningar. 

1) Stadigvarande inflytande på och idéelt såväl som materielt stöd åt redan anslutna 
organisationer under tillfälliga kriser. I allmänhet försiggår dessa gruppers utveckling på ett 
förträffligt och mycket glädjande sätt utan större besvär från exekutivkommitténs sida. 
Isynnerhet de större organisationerna, t. ex. de svenska, italienska, ryska och tyska förbunden 
är stadda i snabb utveckling, såväl vad beträffar medlemsantalet som ock karaktären av deras 
värksamhet, utvidgningen av deras arbetsområde och deras politiska betydelse för 
arbetarrörelsen i dess helhet. 

Särskilda åtgärder var dock under de sista månaderna nödvändiga i följande länder: i 
Österrike, där en inre kris i anledning av en strid om den centrala ledningens värksamhet 
lyckligt och väl bilades, huvudsakligen genom ingripandet från vårt undersekretariat; i 
Schweiz, varest ungdomsrörelsen, i begrepp att fullständigt separera från partiet, stod inför 
stora finansiella svårigheter, och i sammanhang därmed, för att skydda sitt förbunds tillvaro 
stod i begrepp att skaffa sig ett oklart programunderlag (med fordran om ”oberoende av alla 
partier”, o. s. y.). Exekutivkommittén beviljade först ett finansiellt understöd, lät utgiva ett 
flygblad för agitationen i Schweiz, inbjöd undersekreteraren till Berlin för muntlig behandling 
av dessa frågor och utskickade slutligen ett befullmäktigat ombud till det Schweiziska 
ungdomsförbundets landskongress. I Danmark började förra hösten efter årsmötet en stark 
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social-patriotisk opposition att göra sig gällande. Här hade exekutivkommitténs försök föga 
framgång till följd av den därvarande centralstyrelsens icke fullt klara medlingstaktik. 
Emellertid förhindrades a tout prix ett uppnående av samförstånd, och sedan ungefär en 
tredjedel, bestående av oppositionella, d. v. s. reaktionära grupper, utgått ur förbundet, beslöts 
på landskongressen den 1 och 2 april 1920 en definitiv anslutning till Ungdomsinter-
nationalen. Efter de röda truppernas återtåg från Litauen-Vitryssland hade den illegalt 
återupplivade ungdomsorganisationen att utstå svårigheter isynnerhet av ekonomisk art. Man 
beviljade ungdomsförbundet därstädes bl. a. ett understöd i form av utgivande av såväl 
flygblad som broschyrer med Ungdomsinternationalens manifest, program och stadgar samt 
med en specialartikel av Münzenberg. 

2) Agitation bland de för anslutning till Ungdomsinternationalen ifrågasatta, men av skiljda 
orsaker ännu icke anslutna organisationerna. Till dessa räknas: förbundet av socialistiska 
ungdomsorganisationer i Frankrike, De Unga Arbetarnas Förbund i Tjeckoslovakien, Belgiens 
Unga Garden, Finlands Socialistiska Ungdomsförbund. I alla dessa särskilda fall är det 
exekutivkommitténs syftemål att först och främst organisera den befintliga oppositionen, att 
försöka vinna hela förbundet med oppositionens tillhjälp och slutligen, om dessa försök skulle 
visa sig fruktlösa, åstadkomma en skarpt begränsad klyvning. Den oppositionella organisa-
tionen i Frankrike, vilken liksom förut, så även nu, har sitt huvudsäte i Seinedepartementet, 
färdigbildades mycket snabbt och grundade ”La comité pour l'autonomie et l'adhésion à la 3. 
Internationale”, som står i ständig förbindelse med gruppen Loriot. Denna kommitté liar på ett 
utmärkt sätt förberett genomförandet av sina fordringar på landskongressen och skall, om 
detta icke lyckas, åstadkomma klyvningen. Konsolideringen av oppositionen i Tjecko-
slovakien, som är mycket stark, är ännu i gång. Oppositionen äger ett eget tidningsorgan, 
”Avantgarde”, som utkommer i Prag. Aktionen i Böhmen, som inom kort tid torde vara 
avslutad, är av synnerlig vikt, alldenstund det därvarande socialdemokratiska förbundets 
centrum, ”Dannebergischer Observanz”, är en brännpunkt för bemödandena att skapa en 
ungdomsinternational med ”oavhängig” karaktär. Utvecklingen i Belgien har gått något för 
raskt genom avsöndrandet av Bryssel-gruppen från ”De Unga Gardenas” förbund. Exekutiv-
kommittén försöker nu med Brysselkamraternas bistånd att draga den likaledes på radikal 
grund stående flamska gruppen ur ”De Unga Gardenas” förbund, som själv fullständigt har 
råkat i förmynderskap under det belgiska arbetarpartiet. Vad Finland beträffar, kommer man 
att avvakta utgången av den kongress, som den radikala majoriteten har tvingat den delvis av 
högersocialister bestående, obeslutsamma styrelsen att utlysa. Läget är alltså i Finland ett 
liknande, som under fjolårets sommar i Danmark. Nu tyckes dock den radikala oppositionen i 
Finland vara starkare än i Danmark. 

Till denna avdelning hör också den agitation, som exekutivkommittén för bland Tysk-
österrikes ”Förbund av Unga Arbetare”, den enda organisation, som icke gått över från den 
gamla ungdomsinternationalen. Sedan centralstyrelsen såväl som alla lokala grupper genom 
en särskild skrivelse informerats om den värkliga situationen och blivit försedda med samtliga 
redogörelser för kongressens beslut, har nu frågan om Ungdomsinternationalen (om vilken 
Danneberg på förbundsdagen i oktober förlidet år utgav ett otroligt vanställande referat) ånyo 
upptagits till behandling på en kongress av delegerade från landsorten, till vilken ocskå 
representanterna för Kommunistiska Ungdomsinternationalens exekutivkommilté skulle äga 
tillträde. Resultatet av detta möte, som ägde rum i slutet av mars, är ännu icke känt. 

3) Skapandet av nya organisationer. Jugoslaviens kommunistiska ungdomsförbund var det 
första och mest betydande resultatet. Det bildades genom sammanslutning av de 
kommunistiska grupperna i Serbiens, Kroatiens, Slavoniens, Bosniens, Herzegovinas forna 
ungdomsorganisationer. Det försvinnande ringa fåtalet icke kommunistiska 
ungdomsorganisationer i dessa länder är icke sammanslutna. Den nya organisationens 
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centralstyrelse utgiver en tidskrift ”Zrena Castava”, som utkommer varannan vecka. 
Förbundet av kommunistiska studenter i Paris har förvärvat sig stora meriter genom arbete för 
den kommunistiska rörelsen i Jugoslavien. Ett andra nybildat ungdomsförbund uppstod i 
England och organiserades från Manchester.  

Det framgår nu av denna korta översikt, med vilka medel exekutivkomitén arbetar, och vilka 
synpunkter den anlagt. Förtjänsten av det vidare arbetet på och fördjupningen av de i 
programmet uppställda politiska och ungdomsinternationella principerna tillkommer framför 
allt den av exekutivkomitén utgivna månadsskriften ”Ungdomsinternationalen.” Det av 
kongressen beslutade utgivandet av denna tidsskrift på olika främmande språk har av 
åtskilliga tekniska och finansiella skäl hittills icke varit möjligt. Blott i Skandinavien har 
utkommit ett häfte innehållande de viktigaste uppsatserna ur n:o 14-17. Ett liknande 
samlingshäfte på franska och italienska språken är för närvarande under förberedelse. I en del 
länder har dessutom utgivits en separatupplaga av den internationella kongressens i n:o 16 
tryckta manifest, beslut o. s. v. Denna separatupplaga har utkommit i Sverige, Spanien, 
Jugoslavien, Italien, Litauen, Frankrike, England och Amerika. Såsom ett komplement till 
månadsskriften, innehållande aktuella nyheter från den internationella rörelsen, utgives var 
tionde dag ”Internationale Jugendkorrespondenz”, av vilken från och med november tolv 
nummer i ständigt växande omfång utkommit. Den tidigare påbörjade ”Internationale 
Jugendbibliothek” fortsättes. Nyutkomna är n:o 4: Hoernle, socialistisk ungdomsrörelse och 
socialistisk ungdomsuppfostran; n:o 5: två referat över de proletära ungdomsorganisationernas 
uppgifter efter maktens övertagande av proletariatet; n:o 6: Eugen Leviné, efterlämnade 
skrifter. Dessutom har utgivits: Münzenberg ”Under den röda fanan”, protokoll från 
Kommunistiska Ungdomsinternationalens första kongress, samt ”Riv upp gränspålarna!”, ett 
upprop till alla länders ungdom för internationell sammanslutning. Båda är avsedda för 
masspridning och att översättas till alla språk. 

Jämte denna agitations- och förläggarvärksamhet utför exekutivkomitén alltjämt ett inre 
politiskt arbete, som har till mål att fördjupa hela värksamhetens principiella grundvalar. 
Isynnerhet har exekutivkomitén samlat ett omfångsrikt material om de internationella 
ungdomsorganisationernas antimilitaristiska kamp och under mars utarbetat nya ”Grundsatser 
för de kommunistiska ungdomsorganisationernas antimilitaristiska taktik”, som kommer att 
föreläggas kongressen vid dess nästa sammanträde. Ett liknande material insamlades i 
fackföreningsfrågan. Vidare har exekutivkommittén preciserat sin ställning till organisationer 
av kommunistiska studenter genom att utsända ett fullmäktigat ombud och utgiva en 
instruktion om de enskilda landsorganisationernas ställning till organisationer av intellektuell 
ungdom. 

Denna storartade värksamhet har på det högsta tagit i anspråk exekutivkomiténs idéella och 
materiella prestationsförmåga. Härtill kom, att alltjämt blott en del av komiténs medlemmar 
var fullt arbetsdugliga på grund av häktningar och insjuknanden. Vidare har konfiskering av 
tryckerierna, sabotage från kapitalistiskt håll, o. d. i utomordentligt hög grad försvårat arbetet. 

En medlem av Kommunistiska Ungdomsinternationalens Exekutivkomité. 

(Ur ”Kommunistiska Internationalen” n o 12.) 

Innehållsförteckning till tidskriften Den Kommunistiska Internationalen 

http://www.marxistarkiv.se/komintern/ki-innehall.html
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