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Abstract 
 

Hugo von Essen:  Varför var the New Deal fascism?: De amerikanska kommunisternas 

dragkamp om Roosevelts National Industrial Recovery Act . Uppsala universitet: Inst. för idé- 

och lärdomshistoria, C-uppsats, vårterminen 2018. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de amerikanska kommunisternas samtida           

diskussion kring och kritik av Roosevelts  National Industrial Recovery Act , samt att analysera             

deras interna dragkamp om hur denna skulle tolkas och förstås i relation till fascism. Detta               

genomförs genom att studera kommunistiska tidningar från stalinister och trotskister. Tidigare           

forskning om ämnet har negligerat kommunisternas syn på lagen, alternativt avfärdat den som             

simpel dogma. Denna studie visar tvärtemot att både NIRA och fascism var föremål för en               

omfattande maktkamp mellan de kommunistiska lägren, och att kommunisternas förståelser          

och tolkningar byggde på komplexa teorier och utförliga analyser som anknöt till många olika              

koncept som bl.a. krig, terror, juridik, rättigheter, statens makt och begränsningar, symboler,            

statsvetenskaplig teori, och ideologier. Därmed kan studien också bidra till att problematisera            

och nyansera den rådande bilden av the New Deal, som i såväl forskning som populär mening                

har förståtts och förstås och används fortfarande som ett enhetligt, socialistiskt och progressivt             

fenomen.  
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Inledning 
 

Den stora depressionen slog till i USA 1929 och pågick ända till andra världskriget. President               

Franklin Delano Roosevelt försökte under hela sin långa tid vid makten att bekämpa denna              

med en mängd olika reformer, gemensamt kallade för “the New Deal”. Den viktigaste             

reformen under de första åren var lagen  National Industrial Recovery Act (NIRA) från 1933,              1

med det uttalade målet att se till ekonomins återhämtning genom en stor ökad statlig styrning.               

Lagen gav möjlighet till inrättandet av industriella koder för rättvis konkurrens som skulle             

eliminera orättvis konkurrenspraxis, etablera löne- och timstandarder, och garantera arbetare          

rätten till kollektiva förhandlingar. Lagen blev dock kritiserad från hela det politiska spektrat,             

och upphävdes till slut av högsta domstolen 1935. Mycket forskning har gjorts på lagen och               

dess utbredda samtida kritik, som ofta kretsade kring jämförelser med fascism. Den radikala             

vänsterns syn på lagen är dock relativt outforskad, och forskningen som finns onyanserad och              

förenklad. Hos kommunisterna förekom dock en omfattande dragkamp om hur både NIRA            

och fascism skulle tolkas och förstås. Denna dragkamp är särskilt relevant att undersöka då              

the New Deal länge setts, och ses fortfarande i såväl forskningen som i populär mening, som                

ett progressivt, socialistiskt, och enhetligt fenomen. Undersökningen kan därmed         

problematisera och nyansera denna bild.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är alltså att undersöka de amerikanska kommunisternas kritik av och             

diskussion kring NIRA som fascism. Detta innebär att undersöka hur och varför NIRA var              2

eller inte var fascism för stalinister och trotskister och hur kommunisterna tolkade och förstod              

såväl fascism som NIRA, att återskapa den interna dragkampen mellan tolkningarna och            

förståelserna, samt att upptäcka vilka gemensamma förståelser kring dåtida samhällsfenomen,          

vilken gemensam idévärld, och vilken politisk kontext som kommunisternas förståelser och           

tolkningar bygger på. Frågeställningar som studien därmed ämnar att besvara är:  Vilka            

mönster, teman, idéer och koncept finns i kritiken och diskussionen? Vilken förförståelse,            

1 Lagen implementerades genom myndigheten  National Recovery Administration  (NRA). Förkortningarna 
NIRA och NRA används tämligen synonymt i källmaterialet. I uppsatsen kommer därmed båda 
förkortningar användas, beroende på det aktuella källmaterialet.  

2 Ingen definition av fascism kommer här att ges. Fascism är svårt nog att definiera i sig, och en modern 
definition skulle inte bidra till uppsatsens syfte att undersöka hur kommunisterna själva förstod fascism. 
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politisk kunskap och kulturell omvärld bygger förståelserna och tolkningarna på? Vilka           

likheter och skillnader kan man urskilja internt i diskussionen och kritiken? Vilket språk, vilka              

teorier och vilka begrepp används? 

 

Metod och material 

Källmaterialet som har undersökts för att uppnå uppsatsens syfte och svara på dess             

frågeställningar är fyra amerikanska kommunistiska tidningar från de aktuella åren. Två av            

tidningarna,  Western Worker och  Labor Defender , hörde till det stalinistiska, sovjet-allierade           

Communist Party USA ( CPUSA ). De andra två,  The Militant  och  The New International ,             

hörde till det trotskistiska oppositionella  Communist League of America (Opposition) .          3

Anledningen till valet av tidningar som källmaterial är att det är lättare att upptäcka, följa, och                

återskapa en pågående diskussion, och studera hur den utvecklas i tid, genom tidningar istället              

för i t.ex. pamfletter, bilder, eller böcker. Eftersom uppsatsens syfte delvis är att upptäcka en               

dragkamp om tolkning och förståelse är det också lättare om många olika aktörers åsikter tas               

del av. Av detta skäl undersöks tidningar från två olika kommunistiska partier, och också två               

tidningar från varje parti. Metoden som använts för att undersöka tidningarna har varit att              

systematiskt leta i alla upplagor under hela perioden efter dels omnämningar av NIRA och              

NRA, dels vissa nyckelord som kan tänkas ha direkt koppling eller relevans för fascism, som               

fascism, nazism, blue eagle, dictator, terror, slavery, demagogy, osv., samt jämförelser med            

Hitler, Mussolini, Nazityskland eller Italien. Omfattningen i tidningarna är relativt stor; i            4

nästan varje upplaga av tidningarna förekommer i alla fall omnämningar av NIRA/NRA            

tillsammans med något av nyckelorden. Längre diskussioner och kritik kring fascism är mer             

ovanliga men förekommer ändå ungefär några gånger per kvartal och tidning.  

 

Forskningsläge och relevans 

Det finns ett tydligt och utbrett mönster, såväl hos forskare som hos den breda allmänheten,               

att skapa, förstå och använda en bild av the New Deal som ett enhetligt fenomen, ofta                

arbetarvänligt, socialistiskt, och progressivt. Även om många forskare försökt revidera denna           

bild är den levande och aktuell än idag. Genom att undersöka de amerikanska             

3  Western Worker  och  The Militant  gavs ut veckovis.  Labor Defender  och  The New International  gavs ut 
månadsvis. 

4 Tidningarna har inte OCR-skannats utan bara fotats av sida för sida, därmed har inga sökningar kunnat 
göras, och därav det systematiska letandet. 
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kommunisternas kritik, diskussion och dragkamp om NRA och fascism, kan denna studie            

bidra till att nyansera och problematisera den förenklade och felaktiga bilden av the New              

Deal. Studien ämnar därmed att visa att the New Deal var allt annat än enhetligt, och allt                 

annat än progressivt. 

Enligt de flesta forskare har the New Deal spelat en enorm historisk roll, och beskrivs               

ofta på följande vis: “It should be remembered [...] as a defining time — like the Revolution                 

and the establishment of the new nation — that set the stage and defined the terms of the                  

American politics and government for generations to come.” eller: “That brief span of years,              5

it is now clear, constituted one of only a handful episodes in American history when               

substantial and lasting social change has occurred — when the country was, in measurable              

degree, remade.” Än viktigare är dock att the New Deal av mycket forskning genom              6

decennierna har förståtts som ett arbetarklass-vänligt, progressivt, socialistiskt, och         

framförallt  enhetligt  fenomen. Denna bild skapades på 50-talet av de tidigaste New            

Deal-forskarna och är, trots försök till korrigering, den allmänt accepterade: “Reaching a wide             

audience beyond the academy, they also laid down a popular view that is still hegemonic.”               7

Enligt detta narrativ representerade the New Deal progressiva och upplysta krafter som slogs             

mot bakåtsträvande girighet. Flera nutida forskare ger beskrivningar av hur bilden lever            

vidare, inom och utom akademin. Anthony Allen Marcus och Kirk Dombrowsky skriver, mitt             

under krisen 2008, följande om den utbredda nostalgin för 30-talets New Deal och dess              

regleringar av ekonomin: “These good old days seem to be defined by the familiar tropes of                

government regulation and concern for the unemployed, the disaffected, the fearful, and            

working families [---] a social compact between government, labor and communities”.           8

LouAnn Wurst och Christine L. Ridarsky ser många likheter mellan dagens neoliberala            

kapitalistiska kris och 30-talets depression, och förvånas därför inte av hur såväl Obama som              

medier använder den enhetliga bilden av the New Deal för nutida lösningar, eller att “many of                

the solutions proposed by the Left for our contemporary problems hearken to FDR’s New              

Deal programs.” Andra, fortsätter författarna, använder metaforen på annorlunda sätt, genom           9

5 Morton Keller, “The New Deal: A New Look”,  Polity , vol. 31, no. 4, 1999, s. 663. 
6 David M. Kennedy, “What the New Deal Did”,  Political Science Quarterly , vol. 124, no. 2, 2009, s. 251.  
7 Alonzo L. Hamby, “The New Deal: Avenues for Reconsideration”,  Polity , vol. 31, no. 4, 1999, s. 665.  
8 Anthony Allen Marcus och Kirk Dombrowsky, “Editorial: A new new deal”,  Dialectical Anthropology , 

vol. 32, no. 3, 2008, s. 170.  
9 LouAnn Wurst och Christine L. Ridarsky, “The Second Time as Farce: Archaeological Reflections on the 

New New Deal”,  International Journal of Historical Archaeology , vol. 18, no. 2, 2014, s. 225. 
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att måla upp bilden av New Deal som en modell för social reform, ofta i form av en regering                   

som arbetar för den vanliga människans bästa. Vidare beskriver de hur begreppet “The New              10

New Deal” har börjat dyka upp i alla möjliga olika kontexter, som indikerar att metaforen har                

blivit generisk och universellt applicerbar. All denna användning av New Deal-metaforen är            11

enligt författarna problematisk: “The common strategy of viewing the New Deal as a single              

unified policy—either pro or con—misses the complexities and contradictions in the range of             

policies and actions subsumed under the rubric “New Deal.”” Jefferson Cowie beskriver            12

processen på liknande sätt: “Spilled across the title pages of progressive journals are demands              

for a new New Deal, a global New Deal, a New and Improved Deal, a reNewed Deal, and                  

even a New Deal 2.0.” Ett ännu färskare exempel än som nämns av dessa forskare är                13

lagpaketet “A Better Deal” av demokraterna i USA från mitten av 2017            

( https://www.democrats.senate.gov/abetterdeal ), med målet att bekämpa politisk och       

ekonomisk ojämlikhet. 

Denna studie är dock inte den första att påtala att NRA blev kritiserad för att vara                

fascistisk av de amerikanska kommunisterna. Redan 1963 nämnde den tidiga New           

Deal-experten William Leuchtenburg kort att kommunisterna helt enkelt avfärdade Roosevelt          

som en “social fascist” och att de senare nedbetonade denna dogma när det passade bättre               

med Sovjets utrikespolitik. David M. Kennedy konstaterar liknande 1999: “The party’s           14

official organ, the  Daily Worker , damned the NRA as a “fascist slave program.”” Wolfgang              15

Schivelbusch har skrivit utförligt om samtida jämförelser mellan NRA/the New Deal och            

fascism, och om hur vanligt förekommande och brett utspridda dessa var. NRA berömdes             16

för sina fascistiska tendenser i Europa av såväl nazister och fascister som av fransmän och               

britter, och på hemmafronten kritiserades samma tendenser av människor från alla delar av det              

10 De nämner flera exempel, som “the New New Deal Project” ( http://www.opctj.org/NewNewDeal/ ), “the 
Living New Deal”, och boken  A New New Deal  av Amy Dean och David Reynolds, som ser både The 
New Deal och “The New New Deal” som demokratiska uppsving genom organiserad arbetskraft. 

11 De nämner även här flera exempel; en bok som använder “Global New Deal” som ett begrepp kring 
internationell politik kring mänskligt lidande, en annan med “Global Green New Deal” kopplat till 
miljö, samt förslag på en “European New Deal” som ett sätt att bekämpa Euro-krisen. 

12 Wurst och Ridarsky, “The Second Time as Farce”, s. 226. 
13 Jefferson Cowie, “We Can’t Go Home Again: Why the New Deal Won’t Be Renewed”,  New Labor 

Forum , vol. 20, no. 1, 2011, s. 10.  
14 William E. Leuchtenburg,  Franklin D. Roosevelt and the New Deal: 1932-1940  (New York: 1963), s. 

281f. 
15 David M. Kennedy,  Freedom from Fear: The American People in Depression and War, 1929-1945  (New 

York: 1999), s. 222. 
16 Wolfgang Schivelbusch,  Three New Deals: Reflections on Roosevelt’s America, Mussolini’s Italy, and 

Hitler’s Germany, 1933-1939  (2006), eng. övers. av Jefferson Chase (New York: 2006), s. 18-36. 

https://www.democrats.senate.gov/abetterdeal
http://www.opctj.org/NewNewDeal/
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politiska spektrat: “American observers had the same picture as their European counterparts            

of the New Deal’s kinship with Fascism. Both were seen as a form of postliberal style of                 

government whose main thrust was toward social planning and a state-directed economy.” I             

jämförelserna verkar det centrala enligt Schivelbusch ha varit ekonomiska aspekter, och han            

beskriver hur termen “economic Fascism” användes ofta om the New Deal. Intressant att             17

notera är att Schivelbusch inte nämner de amerikanska kommunisterna alls.  

Det jag vill visa med denna studie är att den synen som återfinns hos Leuchtenburg               

och Kennedy om kommunisternas kritik av NRA är alltför förenklad och onyanserad.            

Kommunisternas kritik av NRA var inte ett dogmatiskt, sovjet-styrt avfärdande av kapitalister            

som “social-fascister”, utan byggde på komplexa teorier och utförliga analyser av skeendet,            

och var föremål för en omfattande intern dragkamp mellan olika kommunistläger om hur             

såväl the New Deal som fascism skulle tolkas. Att jämförelserna mellan NRA och fascism var               

så brett spridda över det politiska spektrat enligt Schivelbusch ger stöd för denna             

utgångspunkt att det inte bara handlade om kommunister som avfärdar all kapitalism som             

fascism. Det tyder också på att denna dragkamp om tolkningar återfanns i hela samhället.              

Enligt Schivelbusch verkar jämförelserna dock handla främst om ekonomiska aspekter, och           

jag vill visa att kommunisternas kritik, diskussion och dragkamp om NRA som fascism             

anknöt till många fler saker än så, inklusive våld, terror, krig, statens begränsningar,             

presidentens makt, symboler, statsvetenskaplig teori, ideologier, juridiska rättigheter, mm. Det          

är också i denna dragkamp som man upptäcker att the New Deal bör förstås som ett splittrat                 

och mångtydigt fenomen, med möjlighet till många olika tolkningar.  

 

 

Stalinister — fascism, explicit och implicit  
 

NRA kan direkt jämställas med fascism och nazism 

Stalinisternas syn på NRA var tydlig på en punkt — detta var fascism. Denna ståndpunkt               

dyker upp på många ställen i de två stalinistiska tidningarna, såväl explicit som implicit. Ett               

första exempel kommer från tidningen  Western Worker , den 10 juli 1933. Här finns på              

förstasidan artikeln “National Recovery Act”, där författaren förklarar att NIRA är “the worst             

17 Ibid, s. 35.  
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dictatorship ever imposed upon the labor movement in the entire history of the United States”               

och att Roosevelt har “taken a page out of the book of the methods of Mussolini and Hitler”.                  18

NIRA är enligt författaren fascism av följande anledningar: För det första innebär lagen att              

presidenten får rätten att licensiera alla industrier, vilket gör att han kan stänga ner alla               

industrier som inte följer hans regleringar. För det andra får presidenten rätten att diktera alla               

löner, arbetstimmar, och arbetsförhållanden, och bestämma vilka fackföreningar som ska          

representera arbetarna. Detta innebär att presidenten (och därmed den styrande          

kapitalistklassen) kan välja ut sina egna medlemmar som representanter för arbetarna, och            

sedan endast förhandla med dessa falska fackföreningar och falska representanter. Lyckas           

arbetarna ändå få igenom krav, kan dessa avfärdas och ersättas av andra regleringar. Ett annat               

exempel är från tidningen  Labor Defender , oktober 1933. Här skriver författaren om två lökar,              

en utländsk och en hemodlad: “The foreign onion is called German Fascism; the homegrown              

onion is called NIRA.” Många amerikaner tycker att den utländska löken stinker och att den               19

hemodlade doftar som rosor, men detta är en illusion: “In spite of their different names a little                 

investigation reveals that they have an identical smell.” Sedan följer en lång rad liknelser              

mellan Nazityskland och USA som kretsar kring fascism. Hitler, som ledare för tysk fascism,              

är den som ska rädda tysk kapitalism. Roosevelt, som “daddy of NIRA”, är den som ska rädda                 

amerikansk kapitalism. Tyska och amerikanska kapitalister ser leende på hur nazistisk           

“socialism” respektive NIRA sänker arbetarnas levnadsstandard till svältnivå. Nazisterna tog          

de tyska fackföreningarna och gjorde dem till underavdelningar till handelskammaren, och           

genom NIRA organiseras de stora amerikanska facken till företagsfack styrda av industrin. I             

båda länderna tvingas unga in i läger där de förbereds för militär tjänstgöring. 

På grund av den akuta situationen i USA 1933 var det bråttom att få industrierna att                

inrätta sina respektive koder genom NIRA. All industri kunde dock inte kodifieras            20

omedelbart. I väntan på detta lanserade NRA en gigantisk propagandakampanj för att öka             

lönerna och begränsa arbetstimmarna genom en allmän kod som arbetsgivare uppmanades att            

skriva under. Samarbetande arbetsgivande fick rätten att använda symbolen “the Blue Eagle”            

med dess slogan “We Do Our Part”. Tanken var att konsumenter skulle veta vilka tjänster och                

varor de skulle välja för att patriotiskt stötta landets återhämtning. En viktig aspekt gällande              

kommunisternas diskussion kring NRA och fascism är just denna symbol. The Blue Eagle             

18 “National Recovery Act”,  Western Worker , 10 juli 1933, s. 1.  
19 I. Schneider, “----------?”,  Labor Defender , oktober 1933, s. 62.  
20 Anthony J. Badger,  The New Deal: The Depression Years, 1933-1940  (New York: 1989), s. 83. 
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kopplas ofta explicit eller implicit till fascism i tidningarna. Ett första, väldigt explicit och              

tydligt exempel på kopplingen mellan the Blue Eagle och fascism återfinns på omslaget av              

Labor Defender , oktober 1933 (se  Bild 1 ). 

 

      
Bild 1:   The Blue Eagle.  The Blue Eagle, ifylld med bilder av strejkande arbetare som blir slagna av polis och 

militär, samt med en svastika lagd ovanpå. Källa:  Labor Defender , oktober 1933, s. 1. 
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En vanligt förekommande fras i tidningarna är “the Blue Buzzard” istället för the Blue Eagle.               

Ingen förklaring till denna förvrängning har tyvärr hittats. Den vithövdade havsörnen är            

USA:s nationalfågel och en av de starkaste amerikanska symbolerna, och förekommer på            

många officiella sigill inom den federala regeringen. “Buzzard”, som kan översättas med            

“vråk”, är å andra sidan ett samlingsnamn för många arter av rovfåglar som kan kopplas till                

asätande. Även varianterna “Blue Vulture” (gam) och “Black Buzzard” förekommer. En           

rimlig tolkning torde därmed vara att man genom att byta ut den starka och stolta örnen mot                 

en asätare försöker visa på hur NRA, bakom dess fasad av patriotism och solidaritet,              

egentligen innebär utsugande och förtryck för arbetarna. Ett exempel där “the Blue Buzzard”             

tydligt associeras med fascism finns i en artikel i  Western Worker , 14 augusti 1933. Artikeln               21

beskriver en arbetardemonstration mot krig i Oregon, som möttes av ett stort polisuppbåd, och              

nämner hur NRA-propaganda lätt kan förvandlas till krigspropaganda. Artikeln avslutar med           

följande mening: “The blue eagle is now called the  Blue Buzzard of Fascism  in Portland.”  

Ett annat exempel på kopplingen mellan NRA och fascism och på när the Blue Eagle               

spelar en roll i denna koppling, kan man hitta i en serieteckning och den tillhörande               

ledarkolumnen i  Western Worker , 1 januari 1934 (se  Bild 2 ) . I serieteckningen ser man en               22

nyårskrans med svastikor och bredvid den finns the Blue Eagle, med ett gamliknande huvud. I               

kolumnen kan man läsa om resultaten av ett halvår med NRA: företag har ökat sina vinster                

och fått enorma subventioner, krigsbudgeten har ökat, antalet arbetslösa och bidragstagare har            

ökat, och reallöner och levnadsstandarder har sänkts. Fascism och krig kommer också in i              

bilden: “Together with these Roosevelt economics, goes the policy towards fascism and war,             

with the greatest military appropriations of any year since the war.” En tolkning av denna               

artikel och dess tillhörande bild är att Roosevelts politik innebär fascism dels pga den militära               

politiken med bl.a. ökad krigsbudget, dels pga den ekonomiska politiken som försämrar            

levnadsstandarden för arbetare samtidigt som den maximerar kapitalisternas vinster. 

Det finns även många exempel på när the Blue Eagle kritiseras utan att det rör sig om                 

explicita kopplingar till fascism. Dessa är dock ändå relevanta och intressanta eftersom man             

skulle kunna tolka de som en del i anklagelserna om fascism, givet sammanhanget. Ett första               

exempel finns i  Western Worker , 14 augusti 1933, i artikeln “A “Blue Eagle” Job”. Artikeln               

inleds som följande: “Highly enthused over the first job in seven months, a worker suddenly 

21 “4000 At Portland Anti-War Demonstration On August 1”,  Western Worker , 14 augusti 1933, s. 2. 
22 “Six Months of Roosevelt Economics”,  Western Worker , 1 januari 1934, s. 6. 
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Bild 2:   The Report To The Directors . Roosevelt visar resultaten av NRA för kapitalisterna. Observera svastikorna 

i nyårskransen, samt att the Blue Eagles huvud gör att den snarare liknar en gam. Källa:  Western Worker , 1 

januari 1934, s. 6. 

 

realized that the ‘Blue Eagle’ was a Blue Buzzard.” Sedan beskrivs hur arbetaren upptäcker              23

att det nya jobbet, trots löftena från anställningsbyrån, hade usla arbetsförhållanden och            

mycket knaper lön. Artikeln avslutar med: “At both places they have a “Blue Eagle” in the                

window with a statement, “We do our part.” The worker’s answer is, “Yes, to starve the                

workers.”” I artikeln “Blue Eagle Only For Display, But Low Wages Stay” från  Western              

23 “A “Blue Eagle” Job”,  Western Worker , 14 augusti 1933, s. 4.  
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Worker , 21 augusti 1933 beskrivs de undermåliga arbetsförhållandena för San Franciscos           

kvinnor, trots att “Roosevelt’s blue buzzards are flying all over the country”. I den följande               24

upplagan av  Western Worker från 28 augusti finns en artikel som nämner “the blue vulture”.               25

Se också  Bild 3  för en serieteckning från samma upplaga, där the Blue Eagle säger till en                 

arbetare: “But I say you cant strike”. I den stående kolumnen “Seeing Red!” i  Western Worker                

av skribenten “Kirby” förekommer frasen många gånger i de olika upplagorna.  26

 

 
Bild 3: The Agricultural Workers Answer!  Observera the Blue Eagle som säger “But I say you cant strike”. 

Källa:  Western Worker , 28 augusti 1933, s. 4. 

 

24 “Blue Eagle Only For Display, But Low Wages Stay”,  Western Worker , 21 augusti 1933, s. 2. 
25 “Gates Rubber Lays Off 250 in Denver”,  Western Worker , 28 augusti 1933, s. 2. 
26 Se t.ex.:  Western Worker , 25 september 1933, s. 4; 9 oktober 1933, s. 3; 23 oktober 1933, s. 3; 13 

november 1933, s. 3; 1 januari 1934, s. 5; 8 januari 1934, s. 3. 
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NRA är fascistisk terror 

Fascism i form av terror mot arbetarklassen genom NRA är ett annat genomgående tema hos               

stalinisterna. Ett första exempel fås i en ledarkolumn i  Western Worker från 18 september              

1933, med titeln “NRA Through Martial Law”. Se också den tillhörande  Bild 4 på samma               27

sida. Artikeln beskriver hur NRA påförs arbetarna genom våld och terror: “Martial law in              

New Mexico and Utah coal fields. A lynch terror against workers in the Yakima district of                

Washington. Mass arrests in the California grape fields, tear gas and the National Guard in               

many agricultural strikes.” Intressant att notera också är att en stor del av artikeln består av                

kritik mot förrädiska fackföreningar (främst American Federation of Labor (A. F. of L.), den              

största fackföreningen i USA under första halvan av 1900-talet) som enligt författaren är med              

och bidrar till terrorn istället för att stå på arbetarnas sida.  

 

 
Bild 4 :  NRA Sweeps West . Bilden visar hur NRA införs med våld och terror. Se också hur ammunitionen till 

maskingeväret är tillägnat arbetare: “For Gallup Miners”. Källa:  Western Worker , 18 september 1933, s. 4. 

27 “NRA Through Martial Law”,  Western Worker , 18 september 1933, s. 4. 
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En annan serieteckning med ett liknande budskap finns i  Western Worker , 9 oktober 1933 (se               

Bild 5 ). Här likställer serietecknaren fascism med “Negroes lynched in Alabama” och            

“Machine guns used against striking workers”. På väggen hänger en NRA-plansch med the             

Blue Eagle. Man kan också tolka serieteckningen som att vanliga borgare inte förstår att det               

som pågår i samhället faktiskt är fascism. Detta är intressant att jämföra med bilden som läggs                

fram av Schivelbusch om att synen på NRA som fascism skulle ha varit väldigt utbredd.  

 

 
Bild 5 :  Jerry And His Homeless Hound . Serieteckning där fascism består av väpnat våld mot strejkare, samt 

lynchningar. På väggen hänger en NRA-plansch med the Blue Eagle. Serieteckningen är klippt och delvis 

omformad för att passa formatet för denna uppsats. Källa:  Western Worker , 9 oktober 1933, s. 2. 

 

Terror och andra närliggande begrepp förekommer ofta med NRA utan att fascism explicit             

nämns. I en artikel i  Labor Defender , augusti 1933 kan man läsa om vad som händer arbetare                 

som försöker utöva sin rätt att fritt välja facklig representation: “Deportation, if you are a               

foreign born worker, clubbing, jailing, terror, if you are native born.” I en artikel från april                28

28 Sender Garlin, “Shall Frank Borich Join These Ranks”,  Labor Defender , augusti 1933, s. 41.  



 
 

13 

1934 kan vi läsa om vad I.L.D. (International Labor Defense) gör för arbetarna: “It leads the                

defense struggles of all workers against NRA terror and brutality.” I november-upplagan            29

samma år hittar vi artikeln “National Repression Act”, med en lång lista över händelser              

runtom landet den senaste tiden där arbetare har gripits eller utsatts för våld. Artikeln börjar               30

med att konstatera att antalet gripanden under augusti (dvs. andra månaden efter att NIRA              

trädde i kraft) var 250 % högre än månaden innan. En av underrubrikerna heter “NRA Terror                

Elsewhere”. I artikeln finns kortfattade redogörelser som t.ex. de två följande:  
 
Uniontown , Pa. — One miner killed, 14 others wounded in attack by company deputies and hired guards               
upon picket lines at H. C. Frick Coke Co. mine at Grindstone, August 1. On Sept. 14, 15 other miners                    
were shot at by deputies near mine of same company which is U. S. Steel subsidiary. [...] 
Helper , Utah. — About 1,500 miners in strike led by N.M.U. face reign of terror similar to that in New                  
Mexico. Three leaders arrested, charged with “rioting” and “criminal syndicalism” and out on $10,000              
bail each. Many pickets arrested during the course of strike. 
 

I den liknande artikeln “Stop NRA Murder” i juni-upplagan räknas ett antal fall upp där               

arbetare dödats. Arbetarna har blivit “mowed down by the NRA and its proteges, Company              

gangsters and police” för att de slagits för sina rättigheter. I  Labor Defender , maj 1934               

återfinns en artikel om May Day som redogör för hur arbetare i USA lider under slagen från                 

the New Deal. En stegrande strejkvåg sveper landet — “strikes that are forcing the              31

Roosevelt regime to throw aside the last shabby veils of treacherous smooth talk and show               

more openly the armed terror against the workers and farmers who dare to fight for the rights                 

[...] to life, liberty and the pursuit of happiness.” Författaren skriver att I.L.D. bjuder in till                

sina ranker alla som är redo att slåss för deras rättigheter mot “police terror, NRA terror,                

boss-controlled courts and open fascist bands”. Även här är alltså temat att arbetare utsätts för               

terror när de slåss för sina rättigheter. Samma tema återfinns i en artikel i  Labor Defender ,                

oktober 1933: “under the National Industrial Recovery Act, the struggle for the right to              

organize and strike will increase terror against their members”.  Listan kan göras längre.  32 33

En grupp ord som förekommer ofta med NRA är de som har att göra med slaveri. I en                  

nyss nämnd artikel i  Labor Defender , augusti 1933, kallas NRA för “the National Slavery              

Act”. I  Western Worker , 24 juli 1933 kallas NIRA för en “enslaving act” som har påtvingats                34

29 “Ambridge Murder Hearing”,  Labor Defender , april 1934, s. 20. 
30 “National Repression Act”,  Labor Defender , november 1933, s. 4. 
31 “May Day 1934”,  Labor Defender,  maj 1934, s. 3.  
32 Catherine Banks, “Voices From Prison”,  Labor Defender,  oktober 1933, s. 69. 
33 Se bl.a.:“Fixed Wages -- Mounting Prices!”,  Western Worker , 7 augusti 1933, s. 4; “News from the 

Districts”,  Labor Defender,  juli 1933, s. 22; “Ten Years of the I. L. D.”,  Labor Defender , juni 1935, s. 4. 
34 Sender Garlin, “Shall Frank Borich Join These Ranks”,  Labor Defender , augusti 1933, s. 41. 
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arbetarna med “brute force”. I en artikel från  Western Worker , 14 augusti 1933 som              35

beskriver en strejk inom timmerindustrin skrivs följande: “The lumber workers are learning            

that the NRA is being used as a means of forcing them back to slavery conditions.” Artikeln                 36

kritiserar också de falska arbetarledarna i form av A. F. of L. som samarbetar med               

arbetsgivarna. Se också den tillhörande bilden ( Bild 6 ), där en “Lumber baron” håller i ett               

papper med texten “N.I.R.A. slave code” och blir bemött av en arbetare som håller i ett plakat                 

med krav. Samtidigt håller arbetaren borta en representant från A. F. of L., som har ett papper                 

med “Orders from the boss” i bakfickan och ber arbetaren att “Please go back to work”. I den                  

följande upplagan av  Western Worker  från 21 augusti 1933 skrivs i ledarkolumnen att “It is               

becoming more obvious every day, that the NRA is an enslaving act”.   37

 

 
Bild 6 :  New Union Gets Into the Fight . Källa:  Western Worker , 14 augusti 1933, s. 2. 

35 ““Recovery” Act Gets Into The Canneries!”,  Western Worker , 24 juli 1933, s. 4. 
36 “Build a Fighting Union!”,  Western Worker , 14 augusti 1933, s. 2. 
37 “How Does Your Unit Stand?”,  Western Worker , 21 augusti 1933, s. 4. 
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Fascismens krafter växer och mobiliseras genom NRA 

Ett genomgående tema hos stalinisterna är att NRA gör att fascismen växer, samt att              

fascismens alla krafter i samhället samverkar och mobiliseras genom NRA för att förtrycka             

arbetarna. Dessa fascistiska krafter inkluderar många grupper: kapitalister, rena fascistiska          

organisationer på gräsrotsnivå, hela rättsväsendet inklusive jurister, domare, åklagare och          

domstolar, falska företrädare inom fack (så kallade  fakers ), samt förrädare inom vänstern som             

liberaler, demokrater, reformister och socialister.  

I  Labor Defender,  april 1934, återfinns artikeln “NRA Breeds Fascism”. Artikeln           38

öppnar med följande: “Recent fascist tendencies in the United States are shown not only by               

the growth of openly fascist organizations but by the whole trend of the NRA.” Denna               

fascistiska trend handlar enligt artikelförfattaren om främst två saker; ökad industriell kontroll            

av olika handelsassociationer av arbetsgivare, och stor försämrad möjlighet till strejkande för            

arbetare. Konkurrenslagar ( anti-trust laws ) har i praktiken upphävts, ledande industrialister          

styr NRA-styrelser, och inom såväl ekonomi som politik har staten centraliserats och kopplats             

allt närmare industrin. Artikeln avslutas med en uppmaning till alla arbetare att gå med i               

I.L.D. för att slåss för sin rätt att strejka och välja egen facklig representation — “Join and                 

build the I.L.D. in the struggle against fascism.” Se också  Bild 7  som upptar hela sida 2. 

Samma upplaga av  Labor Defender har flera andra artiklar med samma tema. I artikeln              

“Building The I.L.D. In Boston” finns följande stycke:  
 
Our job is to show them [workers] what has happened in Germany, how fascism has smashed the unions,                  
outlawed strikes, slashed wages, brutally murdered thousands of militant workers and working-class            
leaders. At the same time we must expose the day by day process of the development of fascism thru                   
injunctions, compulsory arbitration, the interference of the NRA Labor Boards, the statements of Johnson,              
and of Roosevelt, and the actual terror against workers under the NRA.  39

 
Här är det intressant att notera dels den explicita jämförelsen mellan Tyskland och USA, dels               

att frågorna om fackföreningar och strejkrätt återkommer, och dels beskrivningen av hur            

fascism utvecklas genom juridiska processer som ålägganden, skiljedomar och beslut från           

“NRA Labor Boards”. Artikeln redogör också för förrädare och falska ledare inom den egna              

rörelsen. Författaren skriver att arbetarna måste “expose the role of the Socialist leaders and              

Liberals, who pave the road for fascism.” Fascismen i Italien och Tyskland skyddades, närdes,              

hjälptes och föddes ur de som poserade som ledare för arbetarklassen, “the social-fascists”. 

38 “NRA Breeds Fascism”,  Labor Defender,  april 1934, s. 3. 
39 Donald Burke, “Building The I.L.D. In Boston”,  Labor Defender , april 1934, s. 14. 
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Bild 7 :  NRA — No Rights At All . Källa:  Labor Defender , april 1934, s. 2. 

 

Dessa falska ledare förblindar arbetarna för den växande fascismen. Samma tema återkommer            

i en artikel från  Western Worker , 17 juli 1933 där det socialistiska partiet anklagas för att                

förråda arbetarklassen och samarbeta med de styrande . I slutet skrivs att: “Because the             40

40 George Morris, “S. P. Sabotages United Front — Supports NIRA”,  Western Worker , 17 juli 1933, s. 2.  
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leadership of the Socialist Party is aligning itself with the dictatorship in America as did their                

brothers in Germany”. I  Western Worker , 15 januari 1934 kritiseras Roosevelt för demagogi             

genom hans taktik att inkludera arbetarretorik i NRA för att behaga och lura arbetarna.   41

I artikeln “Build The I.L.D.” i  Labor Defender  från april 1934, kan vi läsa att:  
 
Everywhere the masses are in motion, struggling, fighting, battling. The bitter reality of hunger and suffering                
is tearing away the veil of demagogy, lies and hypocricy surrounding the New Deal. And wherever the veil is                   
pierced, stark terror bursts through. Terror becomes the counterpart of demagogy; deception and fascist              
violence are the two sides of the NRA medal.  42

  
Temat här är att stora klasskonflikter växer i USA, där arbetarklassen strejkar överallt,             

samtidigt som kapitalisterna mobiliserar alla sina krafter mot arbetarna i form av fascistiska             

organisationer, socialister, falska företrädare för arbetarna, och företagsstyrda fackföreningar         

( company unions ). Denna mobilisering utvecklas och förbättras enligt författaren av NRA.  

Ytterligare några sidor senare hittar vi flera artiklar som berör hur även rättssystemet             

är en del i den fascistiska mobiliseringen genom NRA. “NRA Discrimination” beskriver en             

rättegång mot en 19-årig arbetslös man som enligt tidningen ledde 75 mexikanska arbetare till              

Frälsningsarmén för att få mat, trots att mexikanare inte har rätt till detta. Artikelförfattaren              43

beskriver hur både domaren och åklagaren, som båda tillhör den fascistiska organisationen            

“American Legion”, gör allt för att försvåra försvarandet av den anklagade, och att: “The              

International Labor Defense is appealing this case to smash the fascist court procedure and to               

free Ray Gogan. This case is the beginning of many other N.R.A. fascist trials, against               

military workers.” På samma sida kan vi läsa, ur artikeln “Courts Persecute Unemployed”,             

följande: “This is how the courts who take their orders from the ruling class, in this case the                  

steel and coal barons, try to behead the workers struggles.” Detta tema, att domare,              44

domstolar, rättegångar och hela rättsväsendet är en del av det kapitalistiska och fascistiska             

förtrycket av arbetare, och är en väsentlig del av NRA, återkommer många gånger i de               

stalinistiska tidningarna. I en senare upplaga av  Labor Defender , från juli 1934, finns en              

artikel med titeln “Toledo Judge Does His Part” (lägg märke till att titeln är en ordlek på                 

NRAs slogan “We Do Our Part”) . Här beskrivs en rättegång mot arbetare åtalade för att ha                45

brutit mot ett åläggande mot “picketing” ( sv: strejkblockader) vid en industri. Domaren i             

41 Geo. Morris, “World Events and Western Workers”,  Western Worker , 15 januari 1934, s. 3. 
42 Lawrence Emery, “Build The I.L.D.”,  Labor Defender , april 1934, s. 18. 
43 Martin Wilson, “NRA Discrimination”,  Labor Defender,  april 1934, s. 20.  
44 “Courts Persecute Unemployed”,  Labor Defender,  april 1934, s. 20. 
45 Sam Stein, “Toledo Judge Does His Part”,  Labor Defender , juli 1934, s. 8. 
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fallet, Judge Roy “Injunction” Stuart, beskrivs av författaren som “labor-hating” och “puppet            

of the Auto-Lite bosses [dvs. den aktuella fabriken]”. En organisatör för The Unemployment             

Council citeras enligt följande:  
 

The NRA is the injunction of the capitalist class against the workers. Section 7-A is not intended to give                   
workers the right to organize, but is an open offensive of the bosses to smash the unions. The NRA is a                     
move to introduce fascism and injunctions are part and parcel of its machinery. 

 

I en artikel i oktober-upplagan 1934 av  Labor Defender , med titeln “Criminal Syndicalism —              

A Political Crime”,  beskrivs rättsväsendets funktion i att hjälpa den styrande klassen behålla             

sitt fascistiska terrorvälde över arbetarna genom brottsrubriceringar. Här nämns olika          46

brottsrubriceringar, som “rioting” ( sv : upplopp) och “vagrancy” ( sv : lösdriveri), som används           

för att bryta strejker, och hur gripanden under dessa olika brottsrubriceringar har ökat stort              

under the New Deal och NRA. Artikelns fokus ligger emellertid på lagar om “criminal              

syndicalism” som används för att spärra in strejkledare: “The charge of “criminal            

syndicalism” is a purely political one. In these cases the naked terror of reaction, the drive                

toward fascization, begins to cast aside its hypocritical cloak.”. 

En annan aspekt av mobiliseringen och framväxten av fascism genom NRA som            

återkommer på flera ställen är rena fascistiska organisationer. Ett exempel på detta har redan              

nämnts tidigare, från artikeln “NRA Breeds Fascism” från  Labor Defender , april 1934, där det              

skrivs att “Recent fascist tendencies in the United States are shown not only by the growth of                 

openly fascist organizations but by the whole trend of the NRA.” Många fler exempel finns               47

dock. I artikeln “Blue Buzzard Parade — Jobless Look On” skriver författaren följande om en               

hyllningsparad för NRA där medlemmar från den fascistiska organisationen American Legion           

deltog: “the American Legion was most strongly represented, in accordance with the fascist             

nature of both the NRA and its organisation.” Ett annat exempel är artikeln “Silver              48

Shirts---Nazis, Made in U.S.A.” i  Western Worker , 8 januari 1934 som öppnar med följande:              

“Among the hodge-podge of embryo fascist organizations springing up in the wake of the              

NRA...”. I artikeln hävdar författaren att det utbredda missnöjet med NRA leder till att              49

arbetare går med i sådana fascistiska organisationer som “Silver Shirts”. Författaren verkar            

dock också argumentera för att de fascistiska organisationerna och NRA är delar i samma              

46 Louis Colman, “Criminal Syndicalism — A Political Crime”,  Labor Defender,  oktober 1934, s. 5. 
47 “NRA Breeds Fascism”,  Labor Defender,  april 1934, s. 3. 
48 “Blue Buzzard Parade — Jobless Look On”,  Western Worker , 13 november 1933, s. 2.  
49 Polly Peabody, “Silver Shirts---Nazis, Made in U.S.A.”,  Western Worker , 8 januari 1934, s. 4. 
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kapitalistklass som söndrar och härskar arbetarna. I en annan artikel, från  Western Worker , 11              

februari 1934, skrivs liknande: “The Silver Shirts, fascist organisation of this kind which             

raises the cry against jews and communists, has its national headquarters in Los Angeles, and               

carries on its activities openly and with the support of the administration, the Chamber of               

Commerce and their infamous Red Squad.” Ett annat exempel finns i en artikel som redan               50

nämnts ovan ur upplagan av  Labor Defender  från april 1934, där författaren skriver följande:  
 
These forces are being developed and perfected under the NRA and in the course of the struggles today.                  
Already we can see the main lines of governmental policy gradually shaping into the grotesque form of                 
the fascist swastika. Fascist bands with the avowed aim of “combatting communism” with violence are               
sprouting up all over the land.  51

 
Se också  Bild 8 , från  Labor Defender , mars 1934, som enligt bildtexten visar ett plakat               

beslagtaget av polisen från arbetare på en demonstration för anti-fascism, för att användas             

som bevis i den efterföljande rättegången. På plakatet står texten “N.R.A. Is Breeding War              

And Fascism.” 

 

 
Bild 8: N.R.A. Is Breeding War And Fascism . Källa:  Labor Defender , mars 1934, s. 2. 

50 M. Baylin, “The Fight Against Fascism And Anti-Semitism”,  Western Worker , 26 februari 1934, s. 2. 
51 Lawrence Emery, “Build The I.L.D.”,  Labor Defender , april 1934, s. 18 
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Trotskister — inte (ännu) fascism 
 

NRA är i brist på arbetarmotstånd ej ännu fascism 

Trotskisterna, mer historiskt medvetna och mer benägna till teoribildning och komplexa och            

avancerade analyser än stalinisterna, var försiktiga med att anklaga NRA för regelrätt fascism.             

Den bild som framkommer genom många artiklar i deras tidningarna är istället att NRA och               

Roosevelt snarare var en del av den oundvikliga vägen mot fascism. 

 Ett första viktigt exempel är artikeln “Is the Recovery Act a Fascist Measure” i  The               

Militant , 8 juli 1933. Författaren öppnar artikeln med meningen: “The dictatorial power            52

embodied with the Industrial Control Bill which is now a law has been called by many,                

including the Stalinists, a Fascist measure.” Författaren förklarar att stalinisterna emellertid är            

kända för att felbeteckna, och när stalinisterna i Tyskland felbetecknade ett antal regeringar             

som fascistiska diktaturer, hjälpte de till att avväpna de tyska arbetarna inför ankomsten av              

riktig, äkta fascism. Författaren slår därefter fast att NIRA inte är en fascistisk åtgärd. Alla               

kapitalistiska regeringar är diktaturer, och övergångssteg från en demokratisk statsform till en            

diktatorisk som en följd av ökad koncentration och centralisering av kapital, är inte i sig bevis                

på fascism eller en rörelse mot fascism. Ökad koncentration och centralisering av kapital leder              

till ökad centralisering av regeringen. Diktatoriska åtgärder är endast en av flera delar av              

fascism. De gemensamma egenskaperna mellan NIRA och och vissa åtgärder i den italienska             

fascismen eller i den tyska socialdemokratin kan helt enkelt förklaras av att alla tre innehöll               

olika former av statskapitalism. Så länge inget seriöst hot från arbetarklassen finns mot det              

kapitalistiska styret, finns det heller inte någon risk för att regeringen och staten tar steg mot                

fascism. Att benämna det hela för fascism utan att det är riktig fascism tjänar endast till att                 

avväpna arbetarna för när den riktiga fascismen kommer. Det enda riktiga fascistiska hotet i              

USA för närvarande ligger utanför den statliga strukturen i de växande fascistiska            

organisationerna.  

Artikeln är intressant och viktig för denna undersökning av flera skäl. För det första är               

dess blotta existens ett stort tecken på att det faktiskt var en utbredd diskussion hos               

kommunister och i samhället, redan inom två månader från lagens ikraftträdande, om            

huruvida Roosevelts NIRA innebar fascism. Författaren själv nämner dessutom denna          

52 H. O., “Is the Recovery Act a Fascist Measure”,  The Militant , 8 juli 1933, s. 2. 
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diskussion. Det är också intressant att notera att författaren själv verkar tycka att det finns               

mycket i lagen som påminner om fascism, dels genom att beskriva lagen med frasen              

“dictatorial power”, dels genom att benämna lagen som “Industrial Control Bill”, och dels             

genom att faktiskt argumentera för att den är diktatorisk (även om detta inte innebär fascism               

enligt författaren). Författaren erkänner till och med att det finns gemensamma egenskaper            

hos NIRA med såväl italiensk som tysk fascism. I artikeln “Workers Must Organize Against              

State Capitalism” i samma tidning en månad tidigare hävdar författaren att lagen egentligen             

härrör från de ledande finansmännen och industrialisterna, och att den är till för att försöka               

stärka den förfallande nationella kapitalismen genom att skynda på koncentrationen och           

centraliseringen av kapital. Lagen är därmed en form av statlig kapitalism, och ett tecken på               53

kapitalisternas makt över regeringen: “government can be nothing else than an instrument of             

suppression used by the dominant economic group.” I slutet av artikeln kritiseras också “labor              

leaders”.  

I samma upplaga av  The Militant skriver samma författare också om en konferens som              

hölls för progressiva fackmedlemmar på vänsterkanten. I artikeln betecknas NRA som “The            54

most menacing capitalist measure confronting our class and the least understood by our             

class…” Han beskriver sedan hur stalinisterna, konferensens majoritet, röstade ned hans           

förslag om att konferensen skulle anta en resolution att, baserat på en korrekt politisk analys,               

börja förbereda för ett nationellt försvar mot den kapitalistiska offensiven i form av NRA.              

Stalinisterna kritiseras sedan i artikeln för att i och med detta inte förstå att handling måste                

föregås av korrekta analyser. Vidare beskriver han hur “Delegate Payer told the Stalinists that              

in Germany they did not realize the danger of Fascism until after Fascism had smashed the                

party, that they do not understand anything until it falls upon their heads and are repeating this                 

blunder here”. Kritiken av stalinisterna i denna artikel är anmärkningsvärd. Att författaren            

väljer att nämna att stalinisterna kritiserades på konferensen för att inte förstå faran av fascism               

förrän det är för sent kan tolkas som att han anser att fascismen faktiskt är påväg i form av                   

Roosevelt och NRA.  

 

 

 

53 Hugo Oehler, “Workers Must Organize Against State Capitalism”,  The Militant , 24 juni 1933, s. 1. 
54 Hugo Oehler, “The Gillespie Meet”,  The Militant , 24 juni 1933, s. 2. 
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NRA är en del i kapitalismens oundvikliga utveckling till fascism 

I artikeln “New Trends Under the New Deal” från  The New International , juli 1934              

återkommer flera liknande teman som nämnts nyss. Författaren Jack Weber förklarar att            55

NIRA måste förstås mot bakgrund av kapitalismens kris, nationellt och internationellt.           

Kapitalismens anarkistiska överproduktion, utan nya marknader att exploatera, resulterar i          

kris: “Capitalism as a world system has no further way of expanding, all its forces have been                 

developed and it has reached its decline.” NIRA har därmed satts in med målet att rädda                

kapitalismen, genom att pumpa in statliga pengar till kapitalisterna, stabilisera industrin med            

monopol och allt större kapitalkoncentration, och drastiskt sänka arbetarnas levnadsstandard          

för att öka den internationella konkurrenskraften. Men när alla kapitalistländer börjar göra            

samma sak leder det till allt större internationellt kaos, genom tullar och handelskrig, och i               

slutet av skeendet väntar oundvikligen krig. Kapitalismen och imperialismen går därmed hand            

i hand — “The Roosevelt program is unreservedly the program of imperialism” — och när               

staten tar över ekonomin i form av NIRA och liknande åtgärder är det ett sätt att förbereda de                  

nationella industrierna för krig:  
 

The N.I.R.A., still organizing the forces of capitalist industry under a form of "autarchy", will inevitably                
become more and more openly imperialist under the explosive character of forces of production that demand                
expansion. Intensive preparations take place for war. Imperialism expands its markets abroad at the expense               
of the living standards of the masses at home. Imperialism means the end, sooner or later, of all democracy, it                    
means outright Fascism. The economic program of imperialism thus gives rise to its. political counterpart.               
Only a new internationalist Communist party can organize the struggle against imperialism, Fascism and the               
imperialist war. Only that party can lead the workers to victory and establish the dictatorship of the                 
proletariat. Then only will it be possible to really plan economy.   56

 
Weber förklarar också att den kapitalistiska, planerade ekonomin i form av NIRA skiljer sig              

från den sovjetiska, som har “released the forces of production from the fetters of the profit                

system and permitted them to expand on a grandiose scale.” Jämfört med detta är NIRA               

endast “the organizing of waste, the sabotage of production, the restriction of output — in its                

ultimate aspect it is the organizing of mass hunger for greater profits.” Denna kapitalismens              

kris leder också till att normala klassrelationer löses upp. Medelklassen blir utarmad, och från              

denna och arbetarklassen skapas ett “ lumpenproletariat ”, vilket i sin tur är grogrunden för             

fascism — “these are the elements that constitute the recruits for Fascism.” Weber konstaterar              

55 Jack Weber, “New Trends Under the New Deal”,  The New International , juli 1934, s. 16. 
56 Ibid, s. 17. 
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vidare att de amerikanska kapitalisterna inte ännu behöver fascism, då arbetarna inte är ett              

tillräckligt stort hot:  
 
Embodying the same needs for national capitalist salvation that drove Italy and Germany to Fascism (the                
state system of reactionary imperialism resulting when the workers fail to achieve power through the               
proletarian revolution), the Roosevelt program nevertheless still operates behind the screen of bourgeois             
democracy. Whereas the crisis in Germany found a working class disciplined and organized in powerful               
unions and political parties which could offer organized resistance to the beating down of wages and living                 
standards (a resistance that, under proper Communist leadership, could have resulted without question in the               
taking of power by the proletarian dictatorship), here the workers are poorly organized and extremely               
backward politically. Here the bourgeoisie can still rely on the method of democratic illusions to balk and                 
bind the masses and to carry out the will of the ruling class.  57

 

Här är det särskilt intressant att notera flera saker: dels hur starkt författaren kopplar fascism               

med krig och imperialism, dels hur samma tema återkommer om att USA ännu inte har               

fascism därför att arbetarmotståndet inte är tillräckligt starkt för att kapitalisterna ska tvingas             

överge sin illusion av demokrati, och dels hur han beskriver den mekaniska oundvikligheten i              

processerna — de beskrivs nästan i termer av naturlagar. 

I artikeln “Roosevelt and the State” från  The New International , september-oktober           

1934, också skriven av Jack Weber, beskrivs utförligt hur kapitalismen utvecklas och leder till              

fascism — och återigen beskrivs processen som en oundviklig naturlig utveckling. Han            58

börjar med att konstatera att kapitalism alltid innebär att regeringen styrs av bourgeoisien.             

Men den kapitalistiska exploateringen förändras, genom att den genomgår den oundvikliga           

utvecklingen mot allt större koncentration av kapital, mot allt större industriella monopol, “as             

the capitalist nation follows, in short, these iron laws of economic necessity that rule              

underneath all the anarchy of capitalist production”. Allt eftersom kapitalismen förändras på            

detta vis skapas nya behov och krav, vilket besvaras av statens ökande makt och kontroll över                

ekonomin. Den individuella kapitalismen leder därmed till finansiell monopolistisk kapitalism          

och slutligen till statlig kapitalism. NRA är det första steget i denna oundvikliga process. Inte               

ens Roosevelt själv kan styra över denna utveckling — “Like it or not, Roosevelt is paving the                 

way towards a new form of state power.” Kapitalismens utveckling leder i sin tur till allt                

sämre levnadsförhållanden för allt fler arbetare, och resulterar i att allt fler arbetare blir              

militanta och tar till strejker. De allt större störningar av ekonomin som orsakas av de               

militanta arbetarna måste till slut motvilligt börja bekämpas med våld av Roosevelt och             

staten: “In relation to the capitalists, the N.R.A. is the exercize of the police powers of the                 

57 Ibid, s. 17. 
58 Jack Weber, “Roosevelt and the State”,  The New International , september-oktober 1934, s. 85f. 
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state in the interests of the entire class ; in relation to the workers the N.R.A. will then become                   

the use of the state’s military force to impose the will of the capitalists.” Klasskampen har                

därmed påbörjat sin oundvikliga gång, och Roosevelt är dömd att använda staten i allt              

dödligare former av förtryck. Här kommer alltså slutligen fascism in i bilden. Fascistiska             

grupper och tendenser som förespråkar extrema åtgärder av kraft och våld för att kväva              

arbetarna finns alltid i alla kapitalistiska samhällen. I vanliga fall är dock dessa fascismens              

rötter hållna i kontroll av klassrelationerna, men det är när klasskampen börjar på riktigt, och               

börjar få nationella proportioner, som fascismen kan få brett stöd och till slut ta över               

statsmakten. Roosevelt’s program är påväg åt detta håll, genom dess uppbyggande av en allt              

starkare och kraftfullare statsapparat. Här kommer också imperialismen in, som ju spelade en             

stor roll i den förra artikeln av Weber. Den allt starkare statsapparaten är till för att möta                 

kapitalismens både internationella och inhemska behov — “The same strengthened military           

forces being expanded for the purposes of the imperialist war, will also be useful in the                

suppression of working class resistance at home. The imperialist war is merely the external              

manifestation of the class struggle.”  

Artikeln har flera viktiga teman att ta fasta på, varav flera är återkommande från de               

tidigare nämnda. Det första är som sagt ofrånkomligheten i hela utvecklingen. Weber nämner             

“iron laws”, “irresistible course”, och att Roosevelt själv knappt kan påverka processen. Ett             

annat viktigt återkommande tema är kopplingen mellan fascism och imperialism. Kriget           

utomlands är terrorn hemma. Att Weber spenderar så mycket tid på att diskutera statens              

begränsningar, räckvidd och makt som fundamentala delar i den beskrivna processen är också             

intressant.  

En sista artikel som ska nämnas är “Bonapartism and Fascism” i  The New             

International , augusti 1934 . Bonapartism behöver inte förklaras närmare än att det definieras            59

i artikeln som ett förstadie till fascism, alltså ett mellansteg från parlamentarisk demokrati.             

NRA nämns inte alls i artikeln, men däremot är den viktig för denna studie av två andra skäl,                  

som hänger ihop. För det första kritiseras stalinisternas begreppsanvändning och syn på            

fascism genomgående. Istället för att utföra korrekta analyser baserade på såväl teori som             

empiri använder stalinisterna abstrakta kategorier baserade på otillräcklig historisk erfarenhet.          

Stalinisterna använder samma fyrkantiga kategorier, genom logik och deduktion, till att dra            

samma slutsatser för alla länder och alla stadier av utveckling utan att ta hänsyn till alla                

59 “Bonapartism and Fascism”,  The New International , augusti 1934, s. 37f. 
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skiftande omständigheter. För det andra utför författaren en komplicerad och komplex analys            

och historisk beskrivning av olika former av fascism och deras utveckling. Särskilt intressant             

är emellertid att notera de metodologiska överväganden som författaren gör i sin analys av              

fascism i Polen:  
 
The very possibility of such differences testifies best to the fact that we are dealing not with inflexible logical                   
categories but with living social formations which represent extremely pronounced peculiarities in different             
countries and at different stages. [---] It is methodologically false to form an image of some “ideal” Fascism                  
and to oppose it to this real Fascist régime which has grown up, with all its peculiarities and contradictions  60

 
Att författaren kritiserar stalinisternas begreppsanvändning och syn på fascism, och dessutom           

gör komplicerade metodologiska överväganden av hur fascism ska analyseras, ger stöd till            

slutsatserna att det dels var en dragkamp inom det kommunistiska lägret om hur fascism              

skulle tolkas, dels i många fall handlade om komplexa analyser av fascism snarare än              

dogmatiska, ogenomtänkta anklagelser.  

 

Den kommunistiska dragkampen om tolkning och förståelse 

Kritiken och diskussionen kring NRA och fascism är komplex och mångfacetterad hos såväl             

stalinister som trotskister. Många olika idéer och teman förekommer och bygger upp            

diskussionen, symboler, metaforer och retoriska grepp används för att föra fram åsikterna, och             

avancerade teorier ligger till grund för de olika ståndpunkterna. Båda gruppernas definitioner            

och tolkningar av fascism består i en mängd olika koncept och föreställningar. Det finns              

många likheter i hur de ser på fenomenen, men också betydande skillnader. Framförallt är det               

fråga om en dragkamp mellan och inom grupperna om hur fascism och NRA ska tolkas och                

förstås. 

Ett tema som är viktigt för stalinisterna är det juridiska. I många artiklar kan man läsa                

om hur olika delar av rättsväsendet är en del i kapitalismens fascistiska förtryck av arbetarna.               

Domare, åklagare, poliser och nationalgardister missbrukar alla sin makt för att terrorisera            

arbetarna. Domstolar, rättegångar och lagar används för att slå tillbaka militanta arbetare.            

Framförallt hindras arbetare från att utöva sina rättigheter; att få strejka och att få välja och bli                 

representerade av sina egna fackföreningar. Just detta begränsande av rättigheter är också            

enligt många stalinister en av beståndsdelarna av NRA:s fascism. Inte bara det juridiska utan              

det administrativa systemet är en del av den kapitalist-styrda staten, inklusive           

60 Ibid, s. 38. 
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skiljekommittéer och myndigheter. Staten generellt och NRA specifikt ger upphov till fascism            

på många olika fronter, även i rent fascistiska organisationer på gräsrotsnivå. Där stalinisterna             

skiljer sig kanske mest från trotskisterna är i deras fastställande att NRA faktiskt i sig innebär                

fascism. Detta görs tydligt genom många explicita och implicita jämförelser och anklagelser..            

Stalinisterna använder sig också av bilder, serieteckningar, symbolspråk, metaforer, ordlekar          

och andra retoriska knep för att ge uttryck för kritiken av NRA och jämförelserna med               

fascism. Ett exempel på detta är den vanligt förekommande förvrängningen av the Blue Eagle              

som the Blue Buzzard. 

Det finns dock många likheter mellan idéerna och åsikterna som uttrycks hos            

stalinister och trotskister i hur de ser på NRA och fascism. Båda diskuterar presidentens makt,               

samt dess utökande och begränsningar, i förhållande till NRA och fascism. Båda kritiserar             

“fakers”, dvs falska unionsmedlemmar och -ledare som egentligen representerar         

kapitalismens intressen och bidrar till fascismens tillväxt. Båda anser att kapitalismen måste            

“räddas” genom fascistiska åtgärder, att denna räddning innebär en allt starkare centralisering            

av makten och kapitalet, att kapitalisterna därmed får allt större makt över arbetarna genom              

staten, att industri och regering därmed knyts samman allt tätare och att detta i sin tur innebär                 

allt mer utsugning av arbetare och försämrad levnardsstandard. Denna analys om           

kapitalismens utveckling till fascism bygger hos båda grupperna på klassisk marxistisk teori            

om hur kapitalism och ekonomiska system utvecklas, men fungerar här alltså som ett             

meningsskapande filter för att förstå och tolka nya fenomen och händelser. I båda grupper              

betonas hur en viktig aspekt i NRA:s fascism är terrorn, våldet, lidandet, och förtrycket, även               

om det är mer visuellt, mer explicit och mer kopplat till fascism hos stalinisterna. Båda               

grupperna gör också tydliga kopplingar mellan fascism, imperialism, krig och militär. En            

viktig del av förståelsen och tolkningen av NRA för både stalinister och trotskister handlar om               

hur det fascistiska kriget förs lika mycket genom imperialism utomlands mot andra länder             

som på hemmafronten genom lagar som NRA mot arbetarna. Detta är särskilt relevant att              

notera med tanke på den omfattande krigsretorik som Roosevelt och hans allierade använde.             

Vid införandet av NRA jämförde Roosevelt utmaningen att bekämpa ekonomisk misär med            

den enorma gemensamma nationella ansträngningen som krävdes vid krig. På samma sätt            61

som soldater i natten behöver ett emblem för att särskilja vän från fiende, skulle the Blue                

Eagle och dess slogan “We Do Our Part” fungera som ett gemensamt emblem.  

61 Ira Katznelson,  Fear Itself: The New Deal and the Origins of Our Time  (New York: 2013), s. 229. 
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Trotskisterna skiljer sig också från stalinisterna på centrala sätt i deras föreställningar            

om vad fascism är för något och vad NRA har för koppling till fascism. Trotskisterna ger                

också mycket mer uttryck för komplicerade analyser och teorier. NRA är enligt deras             

uppfattning inte fascism ännu, men är en viktig del i vägen mot fascism. Fascism kräver dock                

ett starkt arbetarmotstånd, som inte finns i USA ännu, och därmed kan kapitalisterna nöja sig               

med illusionen av demokrati utan att ta till värre åtgärder. Ökad kapitalkoncentration och             

statlig kontroll av ekonomin är i sig inte fascism utan bara en del i den kapitalistiska                

utvecklingen. Denna utveckling mot allt större centralisering av makt och kapital, som dock             

till slut mynnar ut i fascism och imperialistiskt krig, är en näst intill oundviklig process. NRA                

är en del i denna utveckling genom dess roll som räddare av kapitalismen, och påskyndar               

därmed också hela utvecklingen. Kapitalismens kris leder till sämre förhållanden för arbetare,            

vilket i sin tur leder till mer militanta arbetare, vilket i sin tur skapar mer terror och förtryck,                  

tills hela samhällets klassrelationer löses upp i den allt större klasskonflikten, varpå fascism             

på allvar kan ta över staten. Fascism finns alltid i samhället men hålls i schack av                

klassrelationerna. Trotskisterna ger också mycket kritik till stalinisterna, för deras bristande           

teoretiska och analytiska förmåga, och för deras benägenhet att döma ut saker alltför             

lättvindigt som fascism och därmed underminera arbetarnas förmåga att motstå riktig fascism            

när den väl kommer. Intressant att notera är också den utstuderade metodologin i deras              

analyser av fascism.  

Slutligen kan det alltså konstateras att kommunisternas kritik och diskussion kring           

NRA och fascism var allt annat än ett enhetligt, dogmatiskt avfärdande av NRA som fascism.               

Snarare var det en dragkamp mellan olika kommunistiska läger om hur både NRA och              

fascism skulle tolkas och förstås, en dragkamp som innefattade många olika aspekter och             

anknöt till många olika fenomen, idéer, föreställningar och gemensamma kulturella kontexter.           

Denna dragkamp visar också på att den förhärskande bilden av the New Deal som ett               

enhetligt, socialistiskt och progressivt fenomen är felaktig och onyanserad.  
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Sammanfattning och diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka den kommunistiska diskussionen, kritiken och            

dragkampen kring NRA och fascism och hur dessa två förstods och tolkades av             

kommunisterna. För att uppnå detta syfte genomfördes studien genom att undersöka fyra            

kommunistiska tidningar från den aktuella perioden, varav två stalinistiska och två           

trotskistiska. Tidigare forskning om ämnet har för det första i mångt och mycket negligerat              

diskussionen som fanns hos kommunisterna, alternativt avfärdat kommunisterna med att de           

helt enkelt dogmatiskt ansåg att NRA var fascism eller social-fascism, och att det inte fanns så                

mycket mer att upptäcka än så. För det andra har mycket tidigare forskning skapat en bild av                 

the New Deal som ett progressivt, socialistiskt och framför allt enhetligt perspektiv. Även om              

många nyare forskare har bidragit till att ifrågasätta denna bild, är det fortfarande den              

förhärskande bilden av the New Deal hos allmänheten. Denna studie är därmed relevant             

genom dess förmåga att kunna problematisera och nyansera båda dessa slutsatser. Studien            

visade att den kommunistiska diskussionen kring och kritiken av NRA och fascism, och             

kommunisternas förståelser och tolkningar av dessa, i själva verket var komplex, dynamisk,            

och föremål för en omfattande dragkamp om hur fenomenet skulle förstås. Tolkningarna och             

förståelserna som framkom hos kommunisterna anknöt till en rad olika ämnen, inklusive            

juridik, rättigheter, politik, ekonomi, statsteori, den exekutiva maktens förmågor och          

begränsningar, våld, terror, förtryck, krig, imperialism, symboler, ideologier, mm. Denna          

dragkamp visar också på att the New Deal var allt annat än socialistiskt och progressivt, och                

allt annat än enhetligt.  

Studien kan också kasta ljus på hur det politiska meningsskapandet kunde se ut i              

30-talets USA, där konkreta lagar och myndigheter som NIRA och NRA förstods och             

tolkades utifrån olika teorier som marxism, ideologier som kommunism och socialism, och            

analytiska kategorier som kapitalism och fascism. Den kan också bidra med ökad kunskap om              

vilken dåtida kontextuell och kulturell förståelse av omvärlden som behövdes för att delta i              

detta politiska meningsskapande. Studien visar på att för denna dåtida omvärldsförståelse var            

depressionen och första världskriget fundamentala händelser som världen tolkades genom.          

Det fanns också många fler statsskick än liberal demokrati (inklusive kommunism, fascism,            

nazism, socialism), och många fler ekonomiska filosofier än kapitalism, som var aktuella och             
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rimliga alternativ till hur länder skulle styras, bl.a. som ett resultat av dessa världsförändrande              

händelser. Studiens resultat tyder också på att vid denna tid i historien hade inte kategorier               

som fascism, kapitalism och stat färdiga, allmänt accepterade definitioner och tolkningsramar,           

utan att olika förståelser för dessa och andra koncept debatterades och tävlade om utrymme.  

Slutligen öppnar studien upp för metodologiska reflektioner kring vad det innebär att            

studera historiskt en kategori som fascism. Ett svar skulle vara att det handlar om att försöka                

ta reda på och förstå vad kategorierna betydde för de historiska aktörerna man undersöker,              

ungefär som jag har gjort i min studie. Hur förstod och tolkade aktörerna själva kategorin som                

man undersöker? En svårighet blir då att man fortfarande tolkar de historiska aktörerna och              

deras förståelse utifrån sin egen moderna tolkning. En annan svårighet är att det kan vara               

komplicerat att lyckas utröna aktörens idéer. I min studie visar det sig ju till exempel att till                 

och med kommunisterna på 30-talet, med deras tydliga ideologi och radikala åsikter, inte             

lyckas skapa en enkel och tydlig definition av sin ärkefiende fascismen.  Ett sådant             

tillvägagångssätt är kanske optimalt för att förstå sin historiska aktörs upplevda verklighet,            

men kan också göra det svårare att generalisera och applicera ens slutsatser från den specifika               

historiska situationen till en annan. Ett annat svar skulle istället kunna vara att utgå från en                

mer eller mindre färdig definition av fascism, som många moderna experter på fascism gör.              

Detta kanske gör det lättare att kategorisera och förstå helt separata fenomen och historiska              

situationer inom samma ramar, men minst lika många svårigheter uppkommer även då. Om             

ens egen definition av en viss kategori inte stämmer överens med definitionerna och             

förståelserna hos de historiska aktörer man undersöker, vad gör man då? På vilket sätt              

påverkas ens förståelse av en specifik historisk situation av att man försöker tvinga in den i en                 

analytisk kategori? Som nämnts ovan hade även kommunisterna som jag har undersökt i             

denna studie metodologiska överväganden av det analytiska kategoriserandet och         

definierandet av fascism, där de poängterade att användandet av en “idealtyp” av fascism             

motverkar en förståelse för verklighetens alla egendomliga variationer av fenomenet. Den           

moderna fascist-experten Stanley G. Payne argumenterar dock för att det är användbart att             

behandla fascism som ett generellt fenomen med en färdig definition av heuristiska och             

analytiska skäl. En sådan definition behöver enligt honom inte stämma överens exakt med             62

alla historiska fascistiska rörelser, men kan ända hjälpa till att klargöra analyser av enskilda              

politiska fenomen, och beskriva vad alla fascistiska rörelser som en helhet har gemensamt. 

62 Stanley G. Payne,  A History of Fascism, 1914-1945  (London: 1995), s. 4. 
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