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1. Sylvia Pankhurst
Sylvia Pankhurst föddes 1882. Hon, modern Emmeline och systern Christabel skulle senare bygga upp den radikala kvinnliga
rösträttrörelsen i England under början av 1900-talet.
Kopplingen till arbetarrörelsen fanns där från början. Emmeline och fadern Richard hade dragits med i 80- och 90-talets
arbetarradikalisering och gått med i Independent Labour Party
(ILP) som grundades 1893. När Richard dog upprättade ILP en
särskild minnesfond som gick till att köpa en lokal i Salford. Sylvia,
som vid denna tid höll på att utbilda sig på konstskola, var med
och dekorerade lokalen. Öppningen blev dock en katastrof då
Emmeline upptäckte att den lokala ILP-avdelningen använde
lokalen som en samlingspunkt bara för män. På hennes initiativ
samlades ett dussin kvinnor som bildade Women’s Social and Political Union (WSPU).

WSPU – radikal men småborgerlig rörelse
Till en början fungerade WSPU som en kvinnoavdelning i ILP.
WSPU kom inom några år att växa till en betydande rörelse av
kvinnor som kämpade för rösträtten med militanta och spektakulära medel. WSPU uppfann t.ex. ”bannerdroppen” och blev kända för sina raider mot parlamentet och slagsmål med polisen.
Betraktad som en del av rörelsen för kvinnlig rösträtt internationellt var WSPU en av de tongivande och mest radikala. Den
hade dock gemensamt med exempelvis motsvarigheten i Sverige,
”Landsförbundet för kvinnans politiska rösträtt”, att den byggde
på en klasskompromiss.
Christabel, i ledningen med Emmeline, hade åsikten att borgerliga ”intelligenta” kvinnor gjorde ett bättre intryck på politiker
än sina proletära motsvarigheter. 1906–07 splittrades WSPU på
frågan om stöd till ILP. Det som blev kvar var ett alltmer toppstyrt
WSPU. I slutändan misslyckades WSPU:s inriktning då ledningen
övergett den enda sociala kraft som verkligen hade kunnat sätta
press bakom kraven – arbetarklassen. Demonstrationer och de
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ofta spektakulärt uppfinningsrika militanta direktaktionerna rubbade inte regeringens kompakta motstånd. Polisen gick till våldsamma angrepp mot suffragetternas demonstrationer och anklagades för tsaristiska metoder i den vänligt inställda pressen. Ganska
snart gick WSPU:s ledning i terroristisk riktning. Demonstrationerna ersattes runt 1912 av exempelvis stenkastning, fönsterkrossning och anlagda bränder hos politiker. När så slutligen första
världskriget bröt ut lade sig WSPU-Iedningen platt då situationen
snabbt ändrades och blev hängivna patrioter.

Sylvia Pankhurst och East End
Sylvia Pankhurst, som dittills spelat en mindre roll i WSPU, utvecklades mycket annorlunda. Sylvia såg till skillnad från Christabel och Emmeline behovet att förena kvinnornas rösträttskamp
med arbetarkampen. Hon var också kritisk till vändningen mot
terrorism och betonade behovet av masskamp. Med denna övertygelse bosatte hon sig 1912 i arbetarområdet East End i London
för att bygga en lokalavdelning av WSPU. Denna, East End Federation of Suffragetts (ELFS), kom att vara mer än bara en rösträttsorganisation. Sylvia förstod att kampen för demokratiska rättigheter måste kopplas till de sociala frågorna i området såsom
arbetslöshet, fattigdom, alkoholism och prostitution. Organisationen, som var genuint demokratisk, var inte heller stängd för män
även om kvinnor intog en ledande roll. ELFS blev snabbt en del
av arbetarrörelsen och ordnade vid flera tillfällen sympatiaktioner
för kämpande arbetare. Som ett svar kom också arbetarrörelsens
lokala ledare att ta upp kvinnofrågan. Socialisten George Lansbury och flera ledare bland hamnarbetarna gav sitt helhjärtade stöd
och var återkommande talare på ELFS demonstrationer (och omvänt!).
ELFS organiserade militanta demonstrationer, välbesökta studiedagar där allt ifrån marxism till sexualpolitik avhandlades och
träning för blivande talare och agitatorer. Man organiserade rentstrikes där fattiga kvinnor och män kollektivt vägrade betala höga
hyror, kopplat till protester mot kvinnors lägre löner. Man organiserade möten för medlemmar både på för- och eftermiddagar för
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att såväl kvinnliga arbetare som hemmafruar skulle kunna delta.
Organisationen vibrerade verkligen och dess styrka låg just i
det stöd som Sylvia lyckades mobilisera från East Ends rötter. I
ELFS skolades militanta agitatorer och ledare från arbetarklassen
såsom Annie Barnes och Julia Scurr (fruar till hamnarbetare),
Charlotte Drake (f.d. bartender och moder till 8 barn) och Melvina Walker (piga och fru till en hamnarbetare), kvinnor som gav
sin svett och sitt blod för rörelsen. Detta var bokstavligt talat.
Repressionen från polisen slog hårt. 1913 antogs en s.k. ”Cat
and Mouse Act” – en lag som tillät polisen att tillfälligt frige suffragetter för att åter fängsla dem när deras hälsa förbättrats efter
de hungerstrejker man genomförde. Bara på drygt ett år arresterades Sylvia åtta gånger. ELFS tog i denna kamp initiativet till en
”Folkets Armé”, en lokal arbetarmilis ledd främst av arbetarkvinnor som när den var som störst samlade 700 kämpar. Milisen försvarade möten och demonstrationer men också tillfälligt frigivna
från arresteringar.

Uteslutning ur WSPU
Allt detta blev till sist för mycket för Christabel och WSPU. Sylvia
kallades i slutet av 1913 till Paris för att få beskedet om ELFS uteslutning. Christabel var principiellt motståndare till samarbete
med män och motsatte sig att Sylvia talat på en demonstration till
stöd för strejkande manliga arbetare i Dublin. I själva verket hade
klassfrågan skapat en avgrund mellan dem. WSPU-ledningen
hade vid det här laget tagit ställning för regeringens ”Franchise
Bill”, som enbart gav kvinnor över 30 år rösträtt!
Sylvia Pankhurst var en stark karaktär som snabbt lade svårigheter bakom sig och gick vidare övertygad om det berättigade i
hennes beslut. När kriget startade var hon en av de första att motsätta sig detta. ELFS tog som en av få engelska organisationer
ställning för Irlands rätt till självbestämmande och Sylvia försvarade öppet James Connolly och påskupproret. ELFS tidning med
Sylvia som redaktör, Women’s Dreadnaught, var också den enda i
England som hade ett par svarta skribenter. Sylvia var en radikal
antirasist för sin tid som menade att det var viktigt att låta svarta
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arbetare komma till tals.
Sylvia Pankhurst uppmärksammade tidigt ryska revolutionen
och deltog i kampanjen Hands Off Russia. Som brittisk korrespondent för Kommunistiska Internationalen skrev hon fyra artiklar
för dess publikation med samma namn och hon deltog också på
KI:s första kongress 1919 där hon debatterade med Lenin.
Sylvia Pankhurst skulle under slutet av tiotalet och början av
tjugotalet komma att utveckla starkt ultravänsteristiska ståndpunkter. Hon hade kontakt med både tyska KAPD och Bordigas italienska fraktion. Hon var med och tog initiativet till grundandet av
det brittiska kommunistpartiet i början av 20-talet men blev snart
utesluten då hennes ståndpunkter inte vann gehör (hon avvisade
som princip allt parlamentariskt arbete). Hon bildade då ”Communist Workers Party”, som blev ganska kortlivat i isolering från
arbetarrörelsen.

Avslutningsvis…
Trots denna svaghet förtjänar Sylvia Pankhursts bidrag som hängiven deltagare i byggandet av en rörelse baserad på arbetarkvinnorna, hennes radikala internationalism och socialistiska övertygelse att framhållas som ett bevis på möjligheten att förena kvinnokampen med klasskampen.
Gunnar Westin
Arbetarmakt nr 1 2005
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2. Clara Zetkin
1.
”Den klassmedvetna organiserade proletära kvinnorörelsens
början i Tyskland är oupplösligt förbunden med uppkomsten och
mognandet av föreställningen om det socialistiska samhället, som
politiskt och socialt företräds av ett klassparti som är ideologiskt
och organisatoriskt friskt.”
Så skrev Clara Zetkin i sin bok från 1928 om den proletära kvinnorörelsens historia i Tyskland. Hon kom genom sitt arbete i det
tyska arbetarpartiet (SPD) att bli pionjär för organiserandet av socialistiska partiers speciella arbete bland arbetarkvinnor i motsättning till borgerliga feminister.
SPD:s tillväxt var så snabb efter bildandet 1875 att det nya
tyska rikets kansler Bismarck ansåg det nödvändigt att förbjuda
partiet med sina s.k. antisocialistiska lagar. Rösträtten var begränsad i den tidens Tyskland, liksom i de flesta andra länder i Europa,
men trots att partiet förbjöds var det tillåtet för enskilda socialister
att ställa upp i val och inta sina platser i riksdagen. Under 12 år
fängslades 1 500 personer och 900 deporterades med åberopande
av dessa lagar.
Partiet fungerade illegalt och växte trots repressionen snabbt.
Femton år efter grundandet kunde SPD räkna med stöd av 20
procent av väljarna. De antisocialistiska lagarna var speciellt hårda mot arbetarkvinnor. När klubbar bildades i mitten av 1880talet för ”kvinnors egen förkovran”, ett slags front för SPD, infördes en särskild lag som förbjöd dem. Även om förtrycket slog både
mot män och kvinnor inom arbetarklassen, var det arbete för att
organisera arbetarkvinnorna som Zetkin inledde inte okontroversiellt inom arbetarrörelsen.
En fråga som ofta ledde till konflikt och debatt var frågan om
skyddslagar speciellt för kvinnor. Med hänvisning till kvinnans roll
som moder fördes ibland rent reaktionära åsikter fram inom partiet. Zetkin och andra kvinnliga partimedlemmar kämpade hårt
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mot dessa bakåtsträvande tendenser. När partiet bildades lade
Zetkin, Emma Ihrer och Luise Zietz fram ett förslag som avvisade
speciella privilegier för kvinnor och som samtidigt krävde skydd
för alla arbetare. Det avvisades dock av kongressen.
SPD:s hållning till rösträtt för alla, både män och kvinnor, var
inte entydig under partiets tidiga historia. Först på kongressen
1891, när det berömda Erfurtprogrammet antogs, krävde SPD allmän rösträtt från 20 års ålder.
Clara Zetkin bidrog kraftfullt till SPD:s uppvaknande inför arbetarkvinnornas krav. I en pamflett från 1889, ”Frågan om kvinnliga arbetare och kvinnor i vår tid”, utvecklade hon den grundläggande ståndpunkt som sedan förblivit en av den revolutionära
socialismens grundstenar: den socialistiska kvinnorörelsen kan inte
existera utanför den socialistiska arbetarrörelsen som helhet.
Hon konstaterade att industrialiseringen redan då tvingade kapitalismen att överta en del av familjens funktioner (utbildning
m.m.). Det är dock först socialismen, hävdade Zetkin, som kan garantera socialiseringen av alla den borgerliga familjens funktioner
och därmed lägga grunden för kvinnans frigörelse.
Kongressen 1891 var inte bara ett vägskäl för SPD:s ståndpunkt i frågan om rösträtten. Samma år utsågs också Zetkin och
Emma Ihrer till redaktörer för en speciell tidning som utgavs av
SPD men som särskilt vände sig till arbetarkvinnor. Tidningens
namn var Die Gleichheit – Jämlikheten. Dess uppgift var att ”skola
proletära kvinnor… för klasskampen”. Redaktörerna avgränsade
sig ordentligt från borgerliga feminister:
”Men den kännetecknande ståndpunkten, klasskampens ståndpunkt, måste skarpt och otvetydigt betonas i ett organ för arbetarkvinnornas intressen. Och detta måste göras desto skarpare ju mer
de borgerliga rösträttskämparna gör det till sin angelägenhet, genom att använda allmänna humanitära fraser och mindre eftergifter för arbetarkvinnornas krav på reformer, att sätta upp hinder
i arbetarkvinnornas tillvaro och försöka dra bort dem från klasskampen.”
De närmaste 10 åren var verkligen framgångsrika för SPD och
arbetet bland arbetarkvinnorna. Men Zetkins och de andra kvinn9

liga partimedlemmarnas arbete kom att påverkas av de växande
motsättningarna inom SPD mellan högern och vänstern, med en
centerfalang där emellan. Konflikterna ledde till öppen splittring
1914 när högern stödde den egna regeringens deltagande i första
världskriget.
SPD:s starka stöd bland norra Tysklands industriarbetare och
deras fackliga ledare gav upphov till ett starkt tryck att göra eftergifter till rent fackliga synpunkter. Ända fram till 1916, när Zetkin
tvingades bort från Die Gleichheit, angreps tidningen upprepade
gånger av högern för att vara alltför teoretisk, otillgänglig och inte
tillräckligt ”populär”. Zetkin och hennes kamrater hävdade med
rätta att tidningen inte var tänkt att vara en familjetidning utan ett
verktyg för teoretisk skolning av revolutionärer. När partiledningen 1914 svek sina löften om motstånd mot kriget, gick Die Gleichheit i opposition mot ledningen. Den kom sedan under två år att
fungera som samlingsplats för motståndet mot det imperialistiska
kriget.
Redan 1896 blev tidningen ett instrument för att sprida det
speciella sätt att arbeta som Zetkin och hennes kamrater blev
pionjärer för. I samband med en internationell socialistisk kongress samlades 30 socialistiska kvinnor från olika länder. Mötet noterade speciellt att de borgerliga feministerna stod i motsättning
till den proletära, socialistiska kvinnorörelsen.
SPD:s arbete bland arbetarkvinnor organiserades genom en
kvinnokommission. Arbetsformer utvecklades som tillät kvinnor
som inte annars kunde tänka sig att ansluta sig till SPD att delta.
De lagar som begränsade kvinnors och ungdomars – politik var
för män! – politiska verksamhet ända fram till 1908 blev ett hinder
som övervanns med hjälp av ”föreningar för kvinnors självförkovran”.
När de antisocialistiska lagarna försvann byggdes SPD snabbt
upp som ett modernt parti med mängder av funktionärer. Redan
1892 gavs tillstånd att välja kvinnliga representanter i varje område och en central representant i verkställande utskottet som kunde leda arbetet. SPD ändrade officiellt till och med ordet för ”förtroendeman” (Vertrauensmann), som bara kan syfta på män, till det
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könsneutrala ”förtroendeperson” (Vertrauensperson).
Den som påstår att den socialistiska arbetarrörelsens inställning
till kvinnors speciella behov alltid varit avvisande, har alltså fel. I
nästa artikel ska vi följa de vidare ödena för Clara Zetkin och hennes pionjärinsats.
2.
Vår första artikel om Klara Zetkin behandlade hennes pionjärinsats i organiserandet av en proletär kvinnorörelse först i Tyskland
och sedan i andra länder i Europa. Zetkin blev den centrala och
samlande gestalten i den tyska socialdemokratins kamp för att mobilisera arbetarklassens kvinnor till kamp för demokratiska rättigheter, socialism och jämställdhet mellan könen.
När de socialdemokratiska partierna i så gott som hela Europa
komprometterat sig genom att sluta upp bakom ”sina egna” borgares krigsäventyr 1914, växte en opposition fram där också Zetkin och andra företrädare för den proletära kvinnorörelsen tog
parti för de som kämpade mot kriget och för en fred på arbetarnas
villkor.
Motståndet mot de gamla partiernas förräderi fick ordentlig
fart i och med de ryska revolutionerna 1917, först den i februari
som störtade tsarens välde och sedan den i oktober som med
Lenins bolsjeviker i spetsen förde arbetarna till makten. Den ryska
revolutionsregeringen uppmanade alla krigförande stater att sluta
fred och avbryta slakten.
Bolsjevikerna ställde sig i spetsen för att skapa en ny arbetarinternational, den tredje i ordningen, som bildades 1919 och som
fick namnet Kommunistiska Internationalen (brukar förkortas till
Komintern). De revolutionärer som samlades i den nya internationalen beslutade att även bygga upp en internationell organisation
för ungdomar. Dock inte för kvinnor. Zetkin blev, som en av rörelsens veteraner inom arbetet bland kvinnor, ombedd att skriva
ett förslag till riktlinjer för kommunisternas arbete bland kvinnor.
Resolutionen antogs sedan av Kominterns tredje världskongress
1921. (Texten finns återgiven i vår tidskrift Marxistiskt Perspektiv nr
6, 1999.)
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I Kominterns beslut om arbetet bland kvinnor var det en självklar utgångspunkt att det behövdes speciella metoder för arbetet.
Här kunde man förlita sig på erfarenheterna av de tyska socialisternas arbete bland kvinnor under flera decennier.
I den resolution som författades av Zetkin är målet för kommunisternas arbete bland kvinnor att ”bibringa dem kommunismens
idéer och att samla dem som målmedvetna, handlingskraftiga och
offervilliga kämpar och medarbeterskor i kampen för kommunismen.” Förtrycket av kvinnan härleds till privategendomen, som
”den absolut grundläggande orsaken”. I och med privategendomens befästande blev ”kvinnor och barn, liksom slavarna… mannens ägodelar.”
Om kvinnan ska kunna uppnå ”fullständigt samhälleligt likaberättigande med mannen”, finns det två förutsättningar som måste
skapas: 1) den privata äganderätten till produktionsmedlen upphävs och ersätts av gemensamt, samhälleligt ägande; 2) kvinnans
arbete måste bli en del av den samhälleliga produktionen i en
samhällsordning utan utsugning och slaveri.
Endast på så sätt kan kvinnan ”garanteras… att allsidigt få utveckla sina egenskaper, att få kraft att verka som en arbetande och
skapande individ med samma skyldigheter och rättigheter tillsammans med andra människor”, hävdade resolutionen.
Zetkins och de tyska socialdemokraternas kamp mot den borgerliga kvinnorörelsen fördes över till Kominterns arbete. Resolutionen formulerar en karaktäristik av den borgerliga feminismen
som fortfarande har stor giltighet: ”i praktiken går kvinnosakskravens förverkligande ut på att reformera den kapitalistiska ordningen till förmån för de besuttna klassernas kvinnor medan proletärkvinnornas stora flertal, det arbetande folkets kvinnor, fortfarande
är utlämnade åt den förnedring och ringaktning av sitt människovärde som de erhållit i egenskap av ofria och utsugna.”
Kommunisterna hävdade att förutsättningarna för kvinnans frigörelse inte kan uppnås gemensamt med den borgerliga kvinnorörelsen. Det är enbart i gemensam kamp med de manliga arbetarna som utsugning och förtryck kan undanröjas. Det var (och är)
endast som en del av den revolutionära arbetarrörelsen som kvin12

nan kan uppnå sin frigörelse i och med kapitalismens störtande.
Zetkins text riktade skarp kritik mot de arbetarpartier som svikit arbetarkvinnornas kamp, samtidigt som den byggde vidare på
framför allt det arbete i Tyskland som hon själv varit en ledande
företrädare för.
I de länder där arbetarna ännu inte gripit makten – texten
skrevs 1921 – formulerades en rad uppgifter för de kommunistiska
partierna. Överallt måste kommunisterna kämpa för kvinnornas
likaberättigande i arbetarrörelsen, för båda könens fullständiga
juridiska likhet inför lagen, samma lön för samma arbete, för att
bara nämna några av de viktigaste punkterna.
För att kunna organisera och föra kampen för kvinnans fulla
frigörelse, fastslog Komintern några organisatoriska förutsättningar. Kvinnliga partimedlemmar ska inte förvisas till särskilda kvinnoföreningar. Däremot måste partierna använda speciella metoder för att genom agitation nå arbetarkvinnorna. Kommunistiska
organisationer, från lokal till nationell och internationell nivå,
måste ha ett särskilt utskott för agitation bland kvinnorna. Den
agitationen kan även bedrivas av män. Varje kommunistisk tidning bör ha en kvinnosida, där samma principer som i övrigt gäller: ingen begränsning av ämnen till så kallade kvinnofrågor. Formen för agitation ska vara annorlunda men innehållet detsamma.
Kominterns kvinnosekretariat, som ledde arbetet, publicerade
en speciell tidskrift på tyska (Die kommunistische Fraueninternationale)
från 1921 till 1925. I den kunde kommunistiska kvinnoaktivister
följa kampen världen över för arbetarkvinnornas intressen. Här
fördes också polemik mot borgerliga feminister. Men den var absolut inte begränsad till så kallade kvinnofrågor. Istället belyste
den alla slags frågor ur arbetarkvinnornas perspektiv. Redaktör för
tidskriften var alldeles självklart Klara Zetkin.
Vi revolutionära socialister betraktar fortfarande Kominterns
arbete bland kvinnor under de första åren av 1920-talet, och dess
föregångare i den tyska socialdemokratin under Zetkins ledning,
som en modell och en metod också för våra uppgifter i dagens
situation.
När Kominterns tidskrift gick mot sitt slut, år 1925, publicera13

des bara några få nummer som innehöll tomma hyllningar av Lenin, nationalistiska förklaringar om trohet mot Sovjetunionen och
trist statistik. Tidskriften blev ett av många offer för stalinismen.
Clara Zetkin blev under sina sista år tyvärr också själv ett offer för
stalinismen. När Kominterns sjätte kongress samlades 1928 blev
det ”segrarnas kongress”, byråkraternas och förrädarnas kongress.
Zetkin kunde inte stå emot stalinisternas tryck. Zetkins tragiska
öde sammanfattades av Trotskij:
”En respektabel gammal dam – hon var tidigare Clara Zetkin –
sade att inga idéer som kom från Trotskij kunde betraktas som
korrekta. Hon utförde bara en uppgift som hon tilldelats bakom
kulisserna. Att tilldela människor med oklanderligt rykte ovärdiga
uppgifter är Stalins system.”
Så avslutades en ovärderlig insats i arbetet för att skapa en internationell kvinnorörelse på revolutionärt socialistisk grund.
Per-Olof Mattsson
Arbetarmakt nr 2 2005 och nr 1 2006
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Die Gleichheit och Die Kommunistische Fraueninternationale som Clara
Zetkin var redaktör för.
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Alexandra Kollontaj (detalj ur bilden på framsidan)
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3. Alexandra Kollontaj
Alexandra Kollontaj föddes 1872 i en privilegierad miljö men anslöt sig redan 1899 till det socialdemokratiska partiet i Ryssland.
Ingen annan i den socialistiska rörelsen, frånsett Clara Zetkin, har
bidragit så mycket som Kollontaj till att utarbeta en politisk handlingslinje som kan visa vägen till större jämlikhet mellan könen
inom arbetarrörelsen. Hon bröt med en äldre uppfattning bland
socialister som alltför ofta bortförklarade kvinnoförtrycket bland
arbetarna och i deras egna organisationer.
Många socialister menade att alltför mycket uppmärksamhet
kring kvinnofrågan kunde splittra arbetarrörelsen. Istället skulle
man förlita sig på att det skulle försvinna av sig självt under kampens gång. Andra hävdade att det inte gick att göra något åt det
innan kapitalismen hade avskaffats. Alexandra Kollontaj visade att
de alla hade fel, och att om arbetarrörelsen som helhet inte tar sig
an och kämpar för kvinnornas speciella behov så försvagas kampen.
Det var framför allt tre aspekter av kvinnofrågan som Kollontaj
lämnade viktiga bidrag till.
Hon argumenterade för speciella former av partiarbete bland
arbetarkvinnor och kämpade för att skapa kvinnoavdelningar i det
ryska bolsjevikpartiet under och efter revolutionen 1917.
Till skillnad från många andra bolsjeviker framhöll hon behovet av att kvinnor organiserar sig inom partiet för att se till att partiet intar riktiga ståndpunkter i frågor som har med kvinnors speciella behov att göra.
Hon betonade också ständigt nödvändigheten av att bekämpa
den borgerliga feminismens inflytande bland arbetarkvinnor.
Från början var det revolutionen 1905 som fick Kollontaj att
inse socialisters behov av att bedriva speciellt arbete bland arbetarkvinnorna. Kvinnor från Petrograds fabriker spelade en framträdande roll, men många var varken skriv- eller läskunniga och
bara några få var organiserade i partiet. Hon inledde sin verksamhet med att organisera möten vid fabriksgrindarna och ordna
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föreläsningar för arbetarkvinnor.
Kollontaj mötte 1906 Clara Zetkin, som var ledare för den socialistiska kvinnorörelsen i Tyskland, och upptäckte att man också
där organiserade speciellt arbete bland kvinnor och framställde
propagandamaterial som vände sig till kvinnor. Efter mötet med
Zetkin blev Kollontaj ännu mer övertygad om att partiet borde
bedriva arbete bland arbetarkvinnorna, men fick mycket lite stöd
bland vare sig bolsjeviker eller mensjeviker – de två fraktioner som
dominerade det socialdemokratiska partiet i Ryssland.
Borgerliga feminister försökte även organisera arbetarkvinnorna till stöd för sina egna kampanjer. Många socialister avvisade feminismen i största allmänhet som en borgerlig avvikelse. Det föll
därför på Kollontajs och några få andras lott att utmana och ifrågasätta de borgerliga feministerna på deras eget område.
De borgerliga feministerna organiserade 1908 en allrysk kvinnokonferens. Kollontaj argumenterade för att socialdemokraterna,
den tidens revolutionära socialister, skulle ingripa. Fackföreningarna och partiets kommitté i Petersburg gick slutligen med på att
organisera delegationer till kongressen. Kollontaj anförde de 45
socialistiska kvinnor som deltog i konferensen.
De skrev resolutioner om allmän rösträtt, lagstiftning i arbetsrättsliga frågor och rätt till ledighet och skydd för blivande mödrar. Dessutom förde de fram behovet av att arbetarkvinnorna organiserar sig separat för att ”störta det kapitalistiska system som
utsuger och förtrycker dem”. Därefter avlägsnade sig de socialistiska kvinnorna från den borgerliga konferensen.
Kollontaj skrev vid ett senare tillfälle om denna konferens:
”För den breda massan av arbetarkvinnor var konferensen och
ingripandet från gruppen av arbetarkvinnor av stort skolande värde, eftersom en skarp och distinkt linje hade dragits mellan borgerlig feminism och den proletära kvinnorörelsen.”
När den ryska socialdemokratin delades i två partier (bolsjeviker och mensjeviker) 1912 dröjde det till 1915 innan Kollontaj anslöt sig till bolsjevikerna. Hon fortsatte med sitt arbete i kvinnofrågan och fick stöd av andra framträdande kvinnor i bolsjevikpartiet. Tillsammans med bl.a. Inessa Armand och Nadesjda Krup18

skaja (Lenins hustru) lyckades hon övertyga bolsjevikerna om behovet av att bedriva speciell verksamhet bland kvinnor. Bolsjevikerna började 1914 publicera en särskild tidning för kvinnor,
Rabotnitsa (Arbetarkvinnan).
I det första numrets ledare förklarade Krupskaja betydelsen av
den nya tidningen:
”Kvinnofrågan är för arbetande män och kvinnor en fråga om
hur de arbetande kvinnornas efterblivna massor ska organiseras,
en fråga om det bästa sättet att förklara deras intressen för dem,
en fråga om hur de snabbare ska kunna göras till kamrater i den
gemensamma kampen.”
Men Kollontaj hävdade att det speciella arbetet bland kvinnor
innebar mycket mer. Hon skrev om behovet av en speciell organisationsform – åtskild men under partiets politiska ledning. De
speciella organisationsformerna för kvinnor har, enligt Kollontaj,
ett dubbelt syfte. Det ena är just det som Krupskaja framhöll: att
genom en speciell agitation rekrytera medlemmar till partiet och
därigenom ”föra in kvinnorna på den revolutionära kampens arena”. Det andra är att dessa speciella kollektiv inom arbetarrörelsen ger kvinnorna möjligheter att utan manlig inblandning diskutera de problem som de själva upplever som viktiga och se till att
partiet kämpar för att lösa dem:
”Att samlas i ett speciellt kollektiv ger arbetarkvinnor en möjlighet att påverka sina kamrater inom partiet, att inspirera och mana
på dem i kampen för politiska rättigheter för arbetarkvinnor, och
för kvinnor uppnå de rättigheter som de själva äger.”
Efter revolutionen i oktober 1917 argumenterade Kollontaj för
en kvinnosektion av partiet. Hon vann partiet för denna idé och
kvinnosektioner upprättades 1919 på alla nivåer inom partiet.
Därmed skapades en massomfattande kommunistisk kvinnoorganisation som spelade en nyckelroll i försvaret av revolutionen under inbördeskriget och som försökte ta itu med sexismen inom bolsjevikpartiet.
I början av 20-talet ledde Kollontaj en oppositionsgrupp inom
bolsjevikpartiet som kallades Arbetaroppositionen. Men hon slöt
på ett tidigt stadium fred med den framväxande stalinismen. När
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den slutliga bedömningen av Alexandra Kollontajs insatser ska
göras, finns det tunga poster både på den negativa och positiva
sidan.
Tyvärr har Kollontajs senare diplomatiska karriär i Stalins
tjänst ofta kommit att överglänsa hennes viktiga insatser i kvinnofrågan. För dagens socialister borde det vara självklart att välja
den unga Kollontaj framför ”Madame” Kollontaj, som hon kom
att kallas inom det svenska etablissemanget.
Det finns flera böcker av Kollontaj i svensk översättning. Den
mest berömda av dem är nog de föreläsningar hon höll 1919:
Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen. Kvinnan och familjen innehåller delar av hennes bok ”Kvinnofrågans sociala grunder” från 1909. Den skönlitterära boken Arbetsbiens kärlek har blivit
känd för sitt okonventionella sätt att skildra kärleken i det tidiga
20-talets Sovjet.
Per-Olof Mattsson
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