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Vår samhällsform är sådan, att vi har svårt att skydda oss mot förrädare. Så
mycket större lit måste vi sätta till den enskilde medborgarens vaksamhet.
Vi bör göra upp med den godtrogenhet, som underlättar kommunistiskt spio-
nage. Den skärpta vaksamheten måste sättas in på varje arbetsplats. Särskilt vid
försvar, civilförsvar och kommunikationer bör alla vara på sin vakt. Stora ma-
teriella och mänskliga värden står på spel. Det är missriktad solidaritet, därest
vi skulle hålla dem om ryggen, som utlämnar för vårt lands bestånd avgörande
hemligheter till främmande makt.

HAR ETT TREDJE VÄRLDSKRIG redan inletts? Röster
både i öster och väster vill göra gällande, att

så är fallet. Ett faktum är att krig pågår. En rad
nationer har med vapen ingripit mot en stormakt. En
annan stormakt för ett världsomfattande kallt krig.
Ingen vet någonting om fortsättningen och slutet. An-
tingen man karakteriserar det nuvarande tillståndet
som inledningen till ett tredje världskrig, eller betrak-
tar det som ett tillfälligt högkomprimerat spännings-
tillstånd, så är verkligheten den, att mänskligheten står
inför ett avgörande utan tidigare motsvarighet. Upp-
lösningen av nuets komplicerade, gigantiska drama blir
bestämmande för mänsklighetens framtid. Framtids-
perspektiven är två: I) den västerländska kulturens
utveckling på rättfärdighetens och frihetens grund; 2)
kommunismens värld, där våld bestämmer rätt och
ofrihet är högsta lag. Man kan vända sig bort för att
slippa se. Man kan inta en tredje ståndpunkt eller hän-
ge sig åt bekväm godtrogenhet. Men perspektiven för-
ändras inte därav.

FÖRSVARSMINISTER TORSTEN NILSSON

Kommunismens mål är att behärska hela världen.
Det målet är inte något krigsmål, utan ett fredsmål.
Det är inte något tidsbestämt mål, utan ett framtids-
mål. Kommunismens främsta, Lenin och Stalin, har
inte uteslutit, att den sista, avgörande striden måste
ske med vapen. Men så långt det är möjligt skall kom-
munismens utbredning vara ett fredligt verk. Vapnen
skall trygga den kommunistiska framgången och, där
så är möjligt, påskynda utvecklingen genom den fruk-
tan, som deras existens framkallar. Men de skall vara
i bakgrunden. Världsomfattande fred, om en sådan är
möjlig att åstadkomma för kortare eller längre tid,
innebär irite att kommunismen upphör att kämpa för
sin utbredning. Den kommer att anstränga sig för ex-
pansion överallt, men främst där förutsättningarna är
störst. Det är de i alla underutvecklade länder och i
världens färgade folkhav. Men förutsättningar finns
också i de utvecklade länderna. Ingenstans i dessa län-
der behöver man gå utanför det egna landsområdet
för att finna detta. Kommunismen går som en kräft-



sjukdom in i folkkropparna. Det kommer att behövas
mycket omfattande och ständigt verkande motåtgärder
för att hindra kommunismens utbredning även i de
utvecklade nationerna.

När man söker bedöma kommunismens förutsätt-
ningar att expandera, får man inte bortse ifrån, att
kommunismen är en ideologi. Den har uppställt ett
praktiskt mål, för vilket den kämpar med fanatisk be-
slutsamhet och orubblig segervisshet. Västerlandet kan
inte besegra den kommunistiska ideologin med vapen,
med mindre än att de krossar Ryssland med vapen-
makt, eller Ryssland angriper Västerlandet och blir
krossat. Det förstnämnda måste helt uteslutas. Det sist-
nämnda kommer Ryssland utan tvivel att undvika, så
långt dess bedömningsförmåga räcker. Följaktligen
måste kommunismens expansion hindras med andra
medel än vapen.

Påverkan viktigare an massparti
Den kommunistiska infiltrationen i de västerländska

demokratierna och de fria länderna över huvud taget
leder - om den inte kan avvärjas - till ett svaghets-
tillstånd, som möjliggör kommunismens. totala seger.
De militära maktmedlen i länder, som kommunismen
lyckats att allvarligt infiltrera, är inte mycket värda
som skyddsmedel. Vad skulle exempelvis den svenska
krigsmakten kunna uträtta mot en kommunistisk an-
gripare, om den vore starkt infekterad av kommunis-
men? Och hur skulle den kunna kämpa med någon
framgång, om kommunismen lyckats underminera ci-
vilbefolkningens omdöme? Soldaten behöver inte vara
kommunist, han kan ändå vara starkt påverkad av

. kommunismen, till och med utan att veta om det. Det-
ta gäller också kvinnan och mannen i det civila. En
mycket betydande del av den kommunistiska faran
ligger just däri, att kommunismen äger förmåga att
påverka människor utan att göra dem till kommunis-
ter. Numera är det kommunismen tämligen likgiltigt,
om människorna är kommunister eller inte. Huvudsa-
ken är att de tänkar och handlar i den riktning, som
har betydelse för kommunismens avsikter. Kommunis-
mens nya metoder är utarbetade och lanserade med
hänsyn till detta förhållande. Varken politbyrån i
Moskva eller Kominform fäster stor vikt vid kommu-
nistiska masspartier. Skulle sådana vara möjliga att
upprätta, har man i de båda makt- och kraftcentra
naturligtvis ingenting emot detta. Men de betraktas
inte som något avgörande medel i något land. Typiskt
i detta avseende är ju, att det ryska kommunistpartiet
är mycket obetydligt i förhållande till folkmängden i
Ryssland.

M;;m bör följaktligen akta sig för att underskatta
kommunismen, även i länder där den har svaga parti-
organisationer eller inga organisationer alls. Antalet
organiserade kommunister i ett land utgör inte någon
mätare på kommunismens styrka i det landet. Detta
så mycket mindre som de farligaste kommunisterna
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vanligtvis inte är partianslutna. Inte heller valstatisti-
ken ger, inom parentes sagt, någon tillförlitlig bild av
kommunismens utbredning och styrka. Människor, som
i sitt tänkande och handlande är påverkade av kommu-
nismen utan att inse detta, gör nämligen i själva ver-
ket valstatistiken till en vrångbild, när de [':lstar demo-
kratiskt.
Vore det möjligt att med en enda blick överskåda

det väldiga infiltrationsarbete, som kommunismen be-
driver i alla världsdelar och länder, skulle man bli
djupt förfärad. Knappast någon fläck på jorden av:
betydelse har utelämnats av kommunismen. Den an-
stränger sig till det yttersta för att påskynda och be"
härska folkresningen i de underutvecklade länderna
mot det ekonomiska och sociala nödtillståndet där. Den
framkallar revoltstämning mot de härskande och be-
suttna i dessa länder och på samma gång förbittring ~
och hat mot Västerlandet. De västerländska folken be-
arbetas från andra utgångspunkter. Medel och metoder
anpassas efter förhållandena i varje land. Den bild av
kommunistfaran, som de olika länderna uppvisar, är
allvarlig i de flesta fall och högst oroande i några.
Kommunismen är på frammarsch både i öster och
väster. De indiska valen nyligen återspeglar i viss mån
kommunismens förstärkta grepp om indierna :- i verk-
ligheten är detta grepp mycket starkare än som fram-
går av valstatistiken. I Italien utesluter man inte en
avgörande kommunistisk seger i de kommande valen.
Där är också krigsmakten ganska starkt kommunist-
infiltrerad. I Frankrike har kommunismen trängt djupt
in i nationen, även i krigsmakten. England får en allt-
mer ökad känning av det kommunistiska infiltrations-
arbetet. I Västtyskiand arbetar kommunismen med
ökad frenesi, och särskilt i Ruhrområdet är den ett
mycket allvarligt problem. I Norge och Danmark har
kommunismen en avsevärt starkare position än man i
allmänhet föreställer sig. Och ingen bör tro, att Ame-
rika saknar kommunistproblemet. Den psykos, som den
antikommunistiska propagandan framkallat i Förenta
staterna, hindrar inte kommunismen att infektera de
olika befolkningsskikten.

Kominforms finmaskiga nät
Kaminform, som leder det kommunistiska infiltra-

tionsarbetet i hela världen, arbetar utomordentligt
skickligt och målmedvetet. Denna organisation - in-
formationsbyrå - har väldiga ekonomiska resurser och
en mycket omfattande stab av ideologiskt genomsko-
lade, strategiskt och taktiskt högkvalificerade organisa-
törer och propagandörer. Kominform har brett ut ett
fantastiskt nät av öppna och förtäckta kommunistorga-
nisationer över världen, ett nät som blir alltmer fin-
maskigt.Ett land må vara stort eller litet - det ägnas
den omsorg som motsvarar det strategiska och taktiska
intresse det har ur kommunistisk synpunkt. De skandi-
naviska länderna erbjuder ett betydande kommunistiskt
intresse, likaså Tyskland, Frankrike och Italien. Län-



dernas betydelse för kammunismen växlar i alla världs-
delar och de bearbetas i överensstämmelse därmed. I
Sverige arbetar ett ganska start antal kommunistiska
organisationer av öppen och förtäckt natur. Och det
svenska kommunistpartiet har direkt eller genam täck-
organisationerna förbindelser med en rad kommunistis-
ka organisationer av internationell eller nationell ka-
raktär. Detsamma är förhållandet i Norge och Dan-
mark. I Tyskland arbetar ett 50-tal alika kommunis-
tiska organisationer. I Hollywood, för att nämna ett
exempel från Amerika, finns 26 kommunistiska arga-
nisationstyper, I alla länder bearbetar kommunistiska
organisationer alika människagrupper och intressen .

. Inte ens åldringarna lämnas åsido, ach naturligtvis inte
heller barnen. Den kommunistiska barn- och pionjär-
rörelsen har på skilda håll i världen en ganska star be-
tydelse. Floran av kommunistiska fredsorganisationer
är i västerns länder särskilt riklig och intar vid sidan
av de så kallade kulturfrämjande organisationerna en
dominerande plats.

Genom de otaliga täckorganisationerna bedrivs en
intensiv propaganda, i vissa avseenden ganska skickligt
varierad. Den bearbetar människarna i alla länder och
av alla bildningsgrader. Den attackerar allt: språk,
samhällssyn, livsuppfattningar, yrkesambition och
konstnärlig produktion. Det är alltså inte bara den ge-
nomfalska kommunistiska fredspropagandan man har
att värja sig mat. Den är blott en del, om också en
ganska betydelsefull sådan, av den kommunistiska pra-
pagandan. Ju mer finslipad kommunistpropagandan
blir och ju skickligare den förmedlas, desto svårare blir
den att möta. Det erfardras ett intensivt och skickligt
utfört vaccinationsarbete mot propagandan redan nu,
ett arbete som de flesta folk dessvärre inte är i stånd
att .utföra. Även Sverige brister i detta avseende. Lyc-
kas man inte att göra större delen av befolkningen sä-
kerhetssinnad mat den kommunistiska propagandan,
har man tydligen att motse ett förfärande resultat av
denna propaganda, vare sig ett tredje världskrig ute-
blir eller kamrner. Kommunistpropagandan har, i varje
fall under de senaste åren, varit överlägsen motpropa-
gandan. Sam ett exempel kan nämnas,. att enbart den
savjetryska utländska radiopropagandan har beräknats
kosta omkring tia gånger mer än den från USA.

De kommunistiska partierna i världen är den tyska
kommunistregimens främlingslegioner ach femtekolon-
ner. Det svenska kommunistpartiet utgör inte något
undantag. Kommunismen i Sverige är identisk med
världsbolsjevismen och har samma mål sam denna. De
svenska kommunisterna har samma »andliga faster-
land» som all världens övriga savjettrogna kommu-
nister. Och de hålles i strama tyglar av Sovjetunionens
samordnande, dirigerande och kontrollerande organ
Keminform. Vad Keminform är fick Jugoslavien veta
1948: Stalin lät i brev meddela J ugaslaviens kommu-
nistiska parti, att Kaminfarm är den partipolitiska
grundvalen för den förenade internationella fronten.

»Sjöfarten är kapitalismens pulsåder. Om vi lyckes 'göra ham-
narna och fartygen till fästningar för kommunismen,.så har
vi denna pulsåder under kniven. lyckas.vi skäro .cv den,
förblöder kapitalismen.» . ,. . '.

Albert Walter, tysk revoiutionä~~ ledare
av sjöfartssekt ionen Inom Komlntern,

. Bilden från Göteborgs hamn under strejk. Antalet kommu-
nister bland de göteborgska hamnarbetarna .uppskottcs till
70 procent. En för svenska förhållanden enorm siffra.

Varje politik, sam avviker härifrån, kallas förräderi. En
kominforrnorder, sam är liktydig med en moskvaorder,
måste lydas, oavsett vad den gäller. Därför skolas
femtekolonnerna till blind lydnad.

Lydnadsplikt är förenad med tystnadsplikt. Att tiga
är lika viktigt sam att lyda. Tystnadsförhållandet är
säkerställt genam hårda och ovillkorliga bestämmelser. '
Ytterst kan det gälla livet för den sam bryter tystnaden.
Detta var exempelvis främsta anledningen till, att en
kommunistisk femtekolonnorganisation kunde verka i
Sverige under tiden 1936-1939 utan att någon av
samhällets skyddsmakter visste något am organisatio-
nens existens. Den var känd - utom av de 120 med-
lemmarna, spridda utöver det svenska näringslivet,
främst industrin - blott aven mycket liten partipoli-
tisk krets. Huvudorganisatören var en utlänning.

Den ryska bolsjevikregimen tillmäter sina främlings-
legioner i demokratiskt styrda länder en ganska star be-
tydelse. En framstående politbyråmedlem har beteck-
nat dem sam sovjetkrigsmaktens destruktionsinstru-
ment. De skall, i de länder där de verkar, upplösa den
betingelselösa disciplinen, undergräva saldaternas ma-
ral och härens inre sammanhållning samt åstadkamma
misshälligheter och matsättningar inom fiendens koa-
litioner. Deras uppgift är dessutom, i ett läge som här
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avses, att åstadkomma förvirring bland civilbefolk-
ningen, framkalla hopplöshet hos denna och förespegla
den falska tillstånd. Men en femtekolonn kan spela en
betydande roll även under andra förhållanden. Det kan
~ för att nämna ett exempel - vara av intresse för
uppdragsgivaren att 'femtekolonnen stör sitt lands pro-
duktion för ett annat lands räkning eller' en grupp av
avnämarländer. Den är för övrigt användbar på skilda
områden: inom försvaret, produktionen,handeln, kom-
munikationerna, ja, till och med djupt inne i diploma-
tin. Antingen en femtekolonn kommer att motsvara sin
uppdragsgivares förväntningar eller inte, skadar den
alltid direkt eller indirekt det land, där den verkar. I
fredstid likaväl som i krigstid är sabotaget och spiona-
get femtekolonnernas vapen bland åtskilliga andra.
Frånvaron av sabotage i ett land, där en femtekolonn
verkat, utesluter inte att spioneri förekommer i samma
land. Det är femtekolonnernas uppdragsgivare som be-
stämmer vilket vapen som skall brukas och när det skall
brukas.

Hur är det i Sverige?
Den kommunistiska organisationen i Sverige har

aldrig varit någon stor organisation. Den har. heller
aldrig haft något stort inflytande hos det svenska fol-
ket. Som legal politisk rörelse spelar kommunistpartiet
således ingen stor roll. Hur det kan bli i det avseendet
i framtiden vet man inte. Åtskilligt talar för att kom-
munistpartiet under så kallade normala tider inte har
möjlighet att göra sig gällande som någon betydande
politisk faktor i svenskt samhällsliv. Men denna om-
ständighet bör inte förleda någon att nonchalera detta
partis existens och verksamhet. Så länge det finns mås-
te det betraktas som ett organisatoriskt uttryck för en
ideologi, vars mål är att undergräva och besegra demo-
kratin och ersätta vårt demokratiska styrelseskickmed
kommunistisk diktatur. Eftersom partiets verksamhet
bestämmes och dirigeras av krafter utanför vårt land,
krafter som i gynnsamma situationer totalt åsidosätter
fria nationers vilja att fortsätta sitt liv i frihet, kan
denna verksamhet i vissa lägen också bli en fara för
vårt lands självständighet och oberoende. För övrigt
bör man inte bortse ifrån, att förhållanden kan uppstå;
under vilka kommunismen möter förståelse, ja, till och
med välvilja. Man behöver bara gå några få år till-
baka i tiden för att söka exempel. Tiden närmast före
och efter det andra världskrigets slut stod kommunis-
men ganska högt i kurs på de flesta håll i världen, även
i vårt land. Trots att den bara fyra fem år tidigare
framstått som mycket förfärande! (Under rysk-finska
vinterkriget var det psykos mot kommunistpartiet här
i landet, men fem år senare var man i alla läger mycket
tolerant mot detta parti och tog den kommunistiska
tjänstvilligheten i anspråk på skilda områden - även
i utredningsuppdrag för försvaret!) Vad eller vem ga-
ranterar, att något sådant aldrig mer inträffar?

Kan de svenska väljarna reducera Sveriges kommu-
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nistiSka parti till en sekt för kverulanter? Uppenbarli-
gen inte. Väljarna kan svika kommunistpartiet till den
grad, att det inte får en e~da representant i Sveriges
riksdag. Men därmed upphör inte kommunistpartiets
roll som främlingslegion åt världskommunismens hu-
vudland. Därmed är Sverige inte skyddat mot kommu-
nistisk infiltration. Norge städade på ett föredömligt
sätt ut kommunismens representanter i sitt storting.
Men kommunismen är likafullt ett ingalunda obetyd-
ligt problem i Norge. Den verkar där både över och
under jorden.

Fastare uppträdande mot kommunismen!
Många skäl - inte minst de senaste spionfallen -

talar för nödvändigheten av, att den kommunistiska
verksamheten här i landet observeras. Det är viktigt
att denna verksamhet kommer att ingå i det allmänna
medvetandet klarare än hittills. Varje demokratiskt sin-
nad medborgare bör försöka klargöra för sig den bety-
delse kommunismen kan få under skilda förhållanden.
Myndigheterna kan aldrig själva erbjuda ett fullgott
skydd mot kommunistfaran. De måste ha stöd av vak-
na medborgare. Det är en betydelsefull uppgift att öka
vaksamheten mot kommunismen, överallt och i alla
sammanhang. På åtskilliga områden är samverkan i
detta avseende nödvändig. Samverkan inte bara mellan
myndigheterna och allmänheten, utan också mellan
olika intressegrupper och inte minst - snarare främst
- mellan företagare, tjänstemän och arbetare inom
näringsIivet.

Med vaksamhet i samverkan behöver inte följa nå-
gon hets mot kommunister och kommunistsympatisörer
i allmänhet. Det är inte förbjudet ---: och bör heller
inte bli - att vara kommunist eller sympatisera med
kommunismen. En upplyst demokrati idkar inte åsikts-
förföljelse. Det må vara diktaturregimerna förbehållet
att göra detta. De är för sin existens beroende av sådan
förföljelse. Det är de mer eller mindre farliga vapen
kommunismen arbetar med, som tvingar till skydds-
åtgärder. Likaså den yttersta avsikt, som är kommu-
nismens. Demokratin måste värja sig, det är en själv-
bevarelseakt.. Intet kommunistparti kan begära, att
dess verksamhet skall få utövas ostörd - lika litet som
något demokratiskt politiskt parti kan begära detta.
Det svenska kommunistpartiet har ingenting gemen-
samt med den svenska demokratin. Det tjänar främ-
mande herrar. Det har ett annat andligt fosterland än
Sverige. Följaktligen kan det inte med någon grad av
rätt klandra, att dess förehavanden på svensk mark
observeras och motverkas. .

Demokratin har varit tillräckligt tolerant mot kom-
munismen. Den kan begränsa toleransen avsevärt utan
att därmed hemfalla åt politisk åsiktsförföljelse. Ett
fastare uppträdande över allt och i alla avseenden mot
kommunisterna är motiverat av deras egen verksamhet.
Det är nödvändigt, absolut nödvändigt.

HENNING KA~LSSON


