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Den kapitalistiska finans- och industrikrisen har kommit och så gott
som över hela världen skapat en gigantisk arbetslöshet. Nöd och elände
följer krisen på samma sätt som död och förintelse följer kriget. Så för-
skräckligt är detta fasansfulla spöke ”krisen” till sina värkningar på un-
derklassens livsförhållande, att färger saknas att måla eländet och orden
bli så små så små vid sidan av värkligheten.

Hur skall arbetarna kunna skydda sig mot detta spöke? Slut er till orga-
nisationerna, slut er till fackföreningarna, ropar man. De skola tillvarataga
edra inträssen.

Ack, vilket självbedrägeri!
Naturligtvis skola arbetarna ansluta sig till sina fackföreningar, icke där-

för att de skola få skydd mot krisens värkningar, ty ett sådant skydd förmår
icke fackföreningen lämna, men därför att fackföreningarna äro arbetarnas
bästa vapen i den sociala klasskampen.

Och hur skulle fackföreningarna kunna skydda arbetarnamot en kapita-
listisk kris, när icke kapitalisterna själva kunna skydda sig mot densamma,
utan falla som dess offer.

Skulle människorna kunna skydda sig mot en kris, så skulle de göra
sig till produktionens herrar, ty krisens orsak ligger just däri, att männi-
skorna under detta kapitalistiska produktionssystem äro produktionens
slavar. De ha förlorat kontrollen över produktionen, som driver kapita-
listiskt planlöst, och bli därför regerade av produktionen istället för att
regera denna.

Hur skall fackföreningarna kunna skydda arbetarna mot krisen? Krisen
skapar arbetslöshet. Hur förhindra denna? Omöjligt!

Krisen skapar dyr tid. Hur förhindra denna? Omöjligt!
Fackföreningarna kunna väl förhindra lönerna att sjunka absolut, men

icke förhindra deras relativa sänkning. Krisen fördyrar kapitalet, industri-
ens rörelsekapital, genom räntehöjningar. Fördyrat rörelsekapital betyder
fördyrad produktion och fördyrade varupriser. Också på flere andra sätt
värkar krisen till varuprisens stegring. Arbetaren erhåller icke längre sam-
ma mängd varor för sin avlöning. Denna ha visserligen icke sjunkit ab-
solut, men relativt i förhållande till varuprisen och hans livsstandard har
prässats ner. Och häremot stå arbetarnas organisationer fullkomligt makt-
lösa.

Skall man kunna behärska eller förhindra kriserna, så måste man vända
upp och ned på förhållandena, man måste göra sig till herre över produk-
tionen. Och detta kan icke ske på annat sätt än att störta kapitalismen och
införa socialismen, ty endast i ett socialistiskt samhälle, där det industriel-
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la frikonkurrens-systemet är slopat, kan man åter komma i besittning av
kontrollen över varuproduktionen.

Därför måste arbetarna sammansluta sig i sina fackföreningar och göra
sig förtrognamed att genom ett direkt revolutionärt ingripande av arbetar-
nas massa, störta kapitalismen, genom att sätta sig i besittning av produk-
tionsmedlen och själva taga hand om produktionen för hela samhällets
räkning.

Medlet härtill är:
generalsträjk.
A. J-n.
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