
Proletärer i alla länder, förena er! 
 

ARBETARKLASSEN MOT BORGARSTATEN OCH FASCISMEN! 
 

Den härskande borgarklassen i världen tillämpar nu återigen alltmer fascismen för att försöka rädda sig ur sin kris och 
ge nytt liv åt sitt döende utsugarsystem. Utsugarna i de imperialistiska supermakterna USA, Kina och Ryssland, men även i 
de övriga imperialistiska staterna – Tyskland, Frankrike, England, Sverige m.fl. – förlitar sig nu återigen alltmer öppet på 
den borgerliga nationalismen, rasismen och den fascistiska hetsen mot arbetarklassen och de förtryckta folken när det 
gäller att mobilisera opinion till stöd för imperialisternas omfördelnings- och folkmordskrig och för den borgerliga 
diktaturen och dess repression. Nu, när upproret växer i arbetarförorterna och de förtryckta reser sig runtom i världen, så 
räcker det inte längre med enbart myten om ”västvärldens frihet och demokrati” för att upprätthålla den borgerliga 
ordningen; då är det åter dags för fascism av det gamla slaget. 
 
Samtidigt som dessa borgerliga ”demokratiska” stater och alla deras partier från höger till så kallad ”vänster” redan 
praktiserar mer och mer fascistisk politik i olika former, så drar de nytta av – och främjar aktivt – framväxten av diverse 
fascistiska organisationer och grupper både i parlamenten och som kontrarevolutionära mördarband på gatorna. 
Makthavarna må fördöma dessa ”extremister”, och fascisterna själva må framställa sig som ”revolutionärer” mot systemet 
– men i verkligheten står de på samma sida. Fascisterna har aldrig någonsin i historien velat störta den borgerliga staten 
eller kapitalismen, deras syfte har alltid varit att försvara den. Hitlers och Mussolinis fascistpartier kom till makten genom 
den borgerliga staten och dess parlament, inte i kamp mot den. De finansierades och byggdes upp av borgarklassen, av 
ägarna till de största monopolen. Fascisternas huvudfiende är alltid kapitalets huvudfiende: den revolutionära 
arbetarklassen och marxismen. Fascisterna erbjuder imperialisterna ett sätt att mobilisera småborgarna och andra delar 
av befolkningen i kontrarevolutionens och det imperialistiska erövringskrigets tjänst. Så var fallet med de tyska och 
italienska fascisterna, och så är fallet med dagens fascister.   
 
Alltså är kampen mot fascismen en fråga om klasskamp. Arbetarklassen och folket kan inte bekämpa fascismen 
tillsammans med borgarklassen och dess stat, utan bara i kamp mot dessa. Den falska, borgerliga, liberala antifascismen 
undergräver den antifascistiska kampen och gör den till ännu ett redskap i borgarklassens tjänst. Arbetarklassens och de 
förtryckta folkens kamp mot fascismen är inte och har aldrig varit en kamp för någon liberal ”mångfald”, för att bevara 
borgarklassens falska ”demokrati” eller för någon slags allmän, klassöverskridande ”tolerans”, eftersom vi vet att dessa 
floskler bara är en pyntad fasad för borgarklassens diktatur och dess fortsatta utsugning och folkmord. Vi kan inte reducera 
kampen mot fascismen till bara en fråga om "antirasism", eftersom vi vet att rasismen är inbyggd i kapitalismen, i det 
imperialistiska världssystemet, och utan att krossa detta system kan vi inte krossa rasismen.  
 
Alltså kan vi inte låta oss vilseledas av de härskandes prat om ”kamp mot extremismen”, ”mot hatet” eller ”mot våldet”, 
när vi vet att det bara syftar till att vi ska underordna oss borgarstatens oinskränkta rätt att använda våld mot folket. 
Kampen för våra demokratiska rättigheter, vår yttrandefrihet, vår rätt att inte bli utsugna och förtryckta, vår rätt att göra 
uppror, kan bara vara en kamp för att ta makten från utsugarna och deras stat som nekar oss dessa rättigheter. Även i 
Tyskland babblade liberalerna om att ”bekämpa både höger- och vänsterextremismen” – men deras verkliga avsikter blev 
uppenbara när de bestämde sig för att göra Hitler till ”führer” och mörda kommunisterna och de övriga antifascisterna. 
För oss är fascismen redan förbjuden, och det är vi själva som måste verkställa förbudet. Att kräva att borgarstaten ska 
förbjuda den är att ge sitt godkännande till mer borgerlig diktatur och repression.  
 
FÖR EN PROLETÄR ANTIFASCISM! 
NER MED BORGARSTATEN OCH FASCISMEN! 
LEVE DEN PROLETÄRA VÄRLDSREVOLUTIONEN!   
DÖD ÅT IMPERIALISMEN! 
DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR! 
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